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OD REDAKCJI: 	 „Dziękujmy	Bogu	wraz	i	sercem	i	ustami….”		–	słowa	tej	pięk-
nej	pieśni	towarzyszą	nam	co	roku	w	czasie	nabożeństw	dziękczynno	
-	 żniwowych	w	 naszej	 Parafii.	Wrzesień	 i	 pażdziernik	 to	miesiące,	w	

których	w	większości	te	nabożeństwa	się	odbywają.	To	okazja,	aby	podziękować	Bogu	za	jego	hojność,	dobroć,	za	
to,	że	dał	słońce	oraz	deszcz	potrzebne	do	wzrostu	plonów,	a	także	siły	do	ich	zebrania.	Musimy		bowiem	uświa-
damiać		sobie,		że	wszystko			co			mamy	w		życiu		jest		darem		od	Pana,		a		nie		czymś		co	nam		się		należy,		i		za		to	
wszystko	codziennie	gorąco	dziękować	naszemu	Ojcu	w	niebiesiech.	Obyśmy		wszyscy		o		tym		pamiętali	i	umieli	
na	co	dzień	uszanować	nie	tylko		chleb,	ale	i	inne	pokarmy	pamiętając,	że	wszystkie	te	rzeczy		zostały		nam		dane	
przez	Boga.	
	 Nie	tak	dawno	dane	mi	było	przeczytać	przypowieść,	którą	opowiedział	Jezus:
 „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy 
ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypu-
ściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego 
nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. 
Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”
 A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść 
aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”. 
	 Zastanawiajęc	się	nad	sensem	tej	przypowieści	możemy	zadać	pytanie:	„Bóg sieje, sieje też człowiek. Bóg 

- dobro, a co człowiek?”	Bardzo	często	zastanawiamy	się	nad	tym	dlaczego	Pan	Bóg	dopuszcza	zło	na	świecie	
tzn.	dlaczego	pozwala,	aby	było	ono	obecne.	W	dodatku	jego	zasięg	jest	tak	szeroki	i	oddziałuje	na	życie	ludzi	
i	społeczeństw.	Zło	jest	krzykliwe,	manifestuje	swoją	obecność	i	zagłusza	dziejące	się	dobro,	zupełnie	tak,	jak	
chwasty	na	polu.	Wielu	ludzi	mie	wierzy	w	Boga,	ma	do	Niego	pretensje	i	podważa	Jego	dobroć	i	miłość	oraz	Jego	
istnienie	z	powodu	zła	na	świecie.	Ta	przypowieść	jest	pewnego	rodzaju	wyjaśnieniem	logiki	Bożego	działania.	
Bóg	pozwala,	by	zło	było	obecne	na	świecie	obok	dobra	tak,	jak	pozwala,	by	chwasty	rosły	na	polu	wraz	z	psze-
nicą.	Natomiast	w	dzień	zbierania	plonu,	jak	w	letnie	żniwo	oddzieli	jedno	od	drugiego,	by	w	ten	sposób	ocalić	
dobro	w	wiecznym	spichlerzu,	a	zło,	które	panoszy	się	jak	chwast	spalić.	Bóg	pozwala	w	wolności,	by	rosło	jedno	
i	drugie	tzn.	by	istniało	na	ziemi	zło	i	dobro.	Bóg	pokonuje	zło	siłą	dobra	i	zło	nie	ma	nad	nim	przewagi,	bo	jest	
brakiem	dobra.	Jezus,	odwieczny	Syn	Boży	zwyciężył	wszelki	grzech	i	zło	i	zasiał	w	naszych	sercach	dobre	ziarno	
prawdy,	miłości	i	piękna.	Współpracując	z	Nim	jako	siewcą	możemy	mieć	pewność,	że	pole	naszego	serca	będzie	
pozbawione	wszelkiego	chwastu,	który	On	sam	wyplewi	a	jednocześnie	dobry	plon	naszego	zycia	pomnoży.	Oby-
śmy	w	naszym	życiu	siali	dobre	ziarna	Bożej	prawdy	i	w	ten	sposób	stali	się	dobrą	pszenicą	w	Bożym	spichlerzu.	
Pamiętajmy,	że	przez	słowo,	uczynki	i	gesty	zasiewamy	dobro	wokół	siebie.

Rozważanie biblijne

Prawdziwa mądrość

„Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką: Było 
małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, 
obległ je i wystawił przeciwko niemu potężne maszyny oblężnicze. A znajdował się 

w nim pewien ubogi mędrzec; ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością. 
Lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża.  Wtedy powiedziałem sobie: Mądrość 
jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. 
Słowa mędrców, które znajdują posłuch  są lepsze niż krzyk władcy głupców. Mą-

drość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego”   (Kz 9,13-18)

	 Czy	te	dawne,	„stare”	teksty	mają	nam	jeszcze	
dzisiaj	 coś	do	powiedzenia?	Mają.	Poruszają	bowiem	
tematy	 zawsze	 aktualne,	 dla	 każdego	 pokolenia,	 dla	

ludzi	 wszech	 czasów.	 Chodzi	 o	 prawdziwą	 mądrość.	
Temat	ten	bardzo	do	nas	przystaje	także	z	okazji		rozpo-
czynającego	się	nowego	roku	szkolnego.	Szkoły	nazy-
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wane	bywają,	i	to	słusznie,	skarbnicami	wiedzy.	
	 Rozróżnić	 jednak	 trzeba	 wiedzę	 od	mądrości.	
W	uproszczeniu	chciałoby	się	 	powiedzieć,	że	wiedza	
to	 nabywanie,	 gromadzenie	 informacji	 –	 „zapis	 na	
twardym	 dysku	 naszej	 pamięci”.	Mądrość	 to	 umiejęt-
ność	 jej	 zastosowania	 i	 wykorzystania	 –	 „w	 różnych	
programach	naszej	aktywności”.	Na	takie	rozróżnianie	
zdawałby	się	wskazywać	przykład	z	naszego	tekstu.
	 Obaj	 przedstawiciele	 mądrości	 posiadają	 tę	
samą	wiedzę.	Zresztą	nie	tylko	oni.	Jeden	z	nich,		„wiel-
ki	król”,	wykorzystał	 ją	 jednak	negatywnie,	ku	złemu,	
aby	 napadać,	 grabić,	 mordować	 –	 nieść	 zniszczenie,	
niewolę,	cierpienie	i	śmierć.	Wykorzystał	ku	temu	całą	
swoją	i	swoich	doradców	wiedzę,	i	wszystkie	dostępne	
środki	 techniczne,	 m.in.	 potężne	 machiny	 oblężnicze.		
To	była	zła,	przeklęta	mądrość.	
	 Drugi,	„pewien	ubogi	mędrzec”,	wykorzystał	tę	
wiedzę	pozytywnie;	potrafiła	zneutralizować	złe	zamia-
ry,	 plany	 i	 zamysły	wielkiego	króla,	 i	 chociaż	nie	po-
siadał	wojska	ani	 takich	środków	 technicznych,	mógł-
by	doprowadzić	do	uratowania	miasta	 i	mieszkańców	
od	 nieszczęścia	 i	 zguby.	To	 była	 dobra	mądrość.	Mą-
drość,	 która	 ratuje,	 pomaga,	wspiera,	 buduje,	 rozwija,	 
a	w	konsekwencji	niesie	pokój,	radość	i	szczęście.	To	
błogosławiona	mądrość.
	 Każdy	 z	 nas	może	 swoją	wiedzę	wykorzysty-
wać	podobnie,	na	jeden	albo	drugi	sposób,	jawnie,	albo	
w	 ukryciu	 –	 podstępnie,	 ku	 złemu,	 albo	 jako	 „niewi-
dzialna,	dobra	ręka”,	ku	dobremu.
	 Ale	możemy	 	znaleźć	się	 też	w	 innej	sytuacji,	 
i	 na	 pewno	 nie	 raz	 się	 znajdziemy,	 w	 której	 stoimy	
przed	wyborem:	 co	wybrać	 –	 czy	mądrość	 opartą	 na	
sile,	przemocy,	zawłaszczaniu	cudzych	dóbr	i	dogadza-
niu	swoim	zachciankom	i	namiętnościom,	czy	mądrość	
opartą	na	poszanowaniu	praw,	godności,	kodeksu	war-
tości	 i	 rozwiązywaniu	 problemów	na	 drodze	 rozmów,	
negocjacji	i	uzgodnień.

	 Mędrzec	zauważył,	że	 łatwo	jest	kierować	się	
zewnętrznymi,	 błędnymi	 przesłankami.	 Na	 przykład:	
jak	 wygląda	 ten,	 co	 mówi,	 a	 nie	 kim	 naprawdę	 jest.		
„Mądrość	ubogiego	jest	w	pogardzie	i	jego	słów	się	nie	
słucha”.		Innym	błędem	jest	kierowanie	się	sposobem	
mówienia,	a	nie	 tym,	co	ktoś	mówi.	 	Spokojne	słowa	
mędrców,	 warte	 posłuchania…	 „są	 lepsze	 niż	 krzyk	
władcy	głupców”.
	 Jak	 można	 nabyć	 „prawdziwej	 mądrości”	 to	
jest	 umiejętności	 właściwego	 wykorzystania	 wiedzy	
i	właściwej	 oceny	 oraz	 	wyboru	 proponowanych	 spo-
sobów	i	metod	postępowania?	Pytanie	 jest	 istotne	dla	
każdego	z	nas,	ponieważ	„jeden	grzesznik	może	popsuć	
wiele	dobrego”.
	 Odpowiedź	 znajdujemy	 w	 Psalmie	 111:	 „Po-
czątkiem mądrości jest bojaźń Pana”.		Autorytet	Boga,	
słuchanie,	 przyjmowanie	 i	 stosowanie	 Słowa	 Bożego	
Starego	 i	Nowego	Testamentu	wskaże	 nam	właściwe	
rozwiązania.	Pomoże	nam	w	tym,		gdzie	i	jaką	zdoby-
wać	wiedzę,	jak	ją	wykorzystywać	oraz	kiedy	i	jakich	
dokonywać	wyborów,	 abyśmy	mogli	 stawać	 się	 tymi,	
którzy	 stoją	 po	 stronie	 dobra	 i	 je	 pomnażają	 na	 swój	 
i	innych	pożytek.	Albo	krótko:	aby	Pan	Bóg	mógł	nam	
błogosławić	 i	 czynić	 nas	 swoim	 błogosławieństwem	
dla	innych.									
	 Przykłady?	Ważność	 słuchania	 i	 czytania	 Sło-
wa	Bożego	docenił	m.in.	reformator	ks.	dr	Marcin	Lu-
ter	 i	przełożył	na	 język	 swojego	 ludu	najpierw	Nowy	
Testament,	a	potem	wraz	z	 innymi	całe	Pismo	Święte.	
Czytanie	 pociągnęło	 za	 sobą	 konieczność	 upowszech-
nienia	 nauki	 pisania	 i	 czytania.	Tam,	 gdzie	 podążano	
tym	śladem,	nastąpił		w	ogóle	ogromny	rozwój	oświaty.	
W	Polsce	zaowocowało	to	m.in.	„złotym	wiekiem	kul-
tury	polskiej”.		Jako	spadkobiercy	Reformacji	jesteśmy	
powołani,	 by	 stawać	 się	 Bożym	 błogosławieństwem	
wszędzie,	gdzie	nas	stawia	Bóg.		Amen.	

ks. Emil Gajdacz

Ja, Pan, jestem stróżem winnicy, nieustannie ją nawadniam, 
                             pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na niąsię nie targnął (Księga Izajasza 27,3). 

	 Pewien	ogrodnik	dzięki	sumiennej	pracy	urządził	sobie	winnicę.	Z	tej	winnicy	czerpał	środki,	aby	żyć	
szczęśliwie.	Przed	śmiercią	zgromadził	wokół	swojego	łóżka	trzech	synów,	którzy	nie	mieli	wielkiego	zamiłowa-
nia	do	pracy	i	powiedział	im:	„Ukochane dzieci, zanim umrę, pragnę wyjawić wam wielki sekret. W naszej winnicy 
ukryty jest skarb. Odszukajcie go i podzielcie po bratersku.”
	 Niezwłocznie	po	śmierci	ojca	wszyscy	trzej	synowie	z	wielką	gorliwością	zabrali	się	do	przekopywania	 
i	rycia	ziemi,	przewalając	ją	z	miejsca	na	miejsce.	Ale	skarbu	znaleźć	nie	mogli.	Nie	było	kąta	ziemi,	który	by	
nie	został	poruszony,	nie	było	grudy,	która	nie	byłaby	rozbita,	a	mimo	wszystko	nie	mogli	odnaleźć	tego	czego	
szukali.	Roztrząsając	tak	i	rozkopując	ziemię	uporządkowali	ją	do	tego	stopnia,	że	stała	się	znowu	piękna	i	zaczęła	
wypuszczać	nowe	pędy.	Dopiero	wówczas	zdali	sobie	sprawę,	z	sensu	słów,	które	wypowiedział	na	łożu	śmierci	
ojciec:	„ starannie uprawiana winnica stanie się waszym skarbem”.
	 Od	tego	dnia	nie	mieli	już	wątpliwości,	że	największym	bogactwem	człowieka	jest	owoc	jego	uczciwej	
pracy		(Lew Tołstoj).
                                                                                                                                             udostępniła: Grażyna Cimała
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Dysputa lipska      cz. VIII
O nadużyciach mszy

	 Kolejne	pismo	Marcina	Lutra	dotyczące	sakra-
mentów,	którym	zajmiemy	się	w	naszym	cyklu,	to	tekst	
„O	 nadużyciach	mszy”.	W	 poprzednim	 numerze	 omó-
wione	 zostało	 „Kazanie	 o	 Nowym	Testamencie	 czyli	 
o	mszy”	 z	 1520	 roku.	Wittenberczyk	 sformułował	 w	
nim	zręby	swojej	krytyki	pojmowania	mszy	jako	ofiary,	
które	potem	kompleksowo	rozwinął	w	traktacie	zalicza-
nym	do	jego	tzw.	pism	programowych	z	1520	r.,	a	mia-
nowicie	„O	niewoli	babilońskiej	Kościoła”.	Ten	ostatni	
tekst	 był	walną	 rozprawą	 z	 tym,	 co	M.	Luter	 uważał	
w	nauczaniu	i	praktyce	średniowiecznego	Kościoła	za	
nadużycie.	Jednym	z	bardziej	krytycznych,	a	zarazem	
najbardziej	 kontrowersyjnych	 wątków	 tej	 krytyki	 był	
fragment	 wymierzony	 w	 późnośredniowieczną	 teorię	 
i	praktykę	Eucharystii	–	Wieczerzy	Pańskiej,	w	tym	tak-
że	konsekwentnie	prezentowana	argumentacja	na	rzecz	
odrzucenia	 jej	 pojmowania	 jako	 ofiary.	 To	 ona	 także	
stanie	się	zasadniczą	treścią	„O	nadużyciach	mszy”.
	 Zanim	 jednak	 przyjrzymy	 się	 przytoczonym	
przez	Reformatora	 argumentom,	 trzeba	 zaznaczyć,	 że	
tekst	 ten	został	napisany	w	momencie	dla	Reformacji	
kluczowym.	 Jego	pierwotna	wersja	 łacińska	 powstała	
na	Wartburgu	w	drugiej	połowie	1521	roku.	Zaś	wersję	
niemiecką	Reformator	ukończył	 jeszcze	w	listopadzie	
tego	samego	roku,	niedługo	po	 tym	jak	przesłał	 łaciń-
ski	manuskrypt	 do	 publikacji	 Spalatinowi,	 sekretarzo-
wi	elektora	saskiego.	Po	złożeniu	swojego	świadectwa	
wiary	na	sejmie	Rzeszy	w	Wormacji,	M.	Luter	wbrew	
swej	woli	musiał	ukrywać	się	na	zamku	Wartburg	jako	
junkier	 Jörg.	To	 doświadczenie	 nagłego	 odosobnienia	
widać	w	„O	nadużyciach	mszy”.	Pojawiają	się	w	nim	
wzmianki	charakterystyczne	dla	pism	i	listów	Reforma-
tora	 z	 tamtego	okresu,	 że	pisze	 z	odosobnienia	 (w	 in-
nych	miejscach	pisał	o	Wartburgu	jako	o	swoim	Patmos,	
którego	doświadcza	na	wzór	apostoła	Jana).	Poza	tym	
czas	na	Wartburgu	to	okres,	w	którym	M.	Luter	zdaje	
sobie	sprawę	z	konsekwencji	wydarzeń,	które	w	takim	
tempie	działy	się	w	latach	1520-21.	W	czerwcu	1520	r.	
zagrożono	mu	w	bulli	ekskomuniką.	Dokument	ten	10	
grudnia	tego	samego	roku	demonstracyjnie	spalił	przed	
Bramą	Elsterską	w	Wittenberdze	wraz	z	księgą	prawa	
kanonicznego,	 zrywając	 tym	 samym	publicznie	 z	Ko-
ściołem.	Ekskomunikę	nałożono	na	niego	w	bulli	 z	 3	
stycznia	1521	roku,	a	jeszcze	w	kwietniu	tego	samego	
roku	musiał	stanąć	przed	sejmem	Rzeszy	w	Wormacji,	
na	którym	po	raz	kolejny	zażądano,	by	odwołał	swoje	
poglądy.	Wittenberczyk	 nie	 ugiął	 się	wobec	 świeckie-
go	majestatu	cesarza	i	innych	władców	Rzeszy	i	złożył	

świadectwo	wierności	swoim	poglądom,	gdyż	„Słowo	
Boże	pochwyciło	jego	sumienie”.
	 Wyjeżdżał	 z	 Wormacji	 z	 jednej	 strony	 jako	
zwycięzca,	który	wytrwał	w	chwili	próby,	z	drugiej	jako	
banita,	którego	przyszłość	była	w	najwyższym	stopniu	
niepewna.	 Jego	 protektor,	 elektor	 saski	 Fryderyk	Mą-
dry,	 ukrył	 go	 na	 Wartburgu.	 Tam,	 jak	 pisał,	 „wśród	
ptaków”	miał	czas,	by	przyjrzeć	się	temu	wszystkiemu	 
i	zmierzyć	się	z	pytaniem,	czy	możliwe	jest	to,	że	on,	za-
konnik	i	profesor	teologii	ma	rację,	a	wszyscy	przywód-
cy	i	uczeni	Kościoła	się	mylą.	Wynik	tej	wewnętrznej	
walki	widoczny	jest	na	kartach	pisma	„O	nadużyciach	
mszy”.	 M.	 Luter	 często	 powraca	 w	 nich	 do	 pytania,	
czy	możliwe	 jest,	 że	 papież	 i	wszyscy	 jego	 stronnicy	
z	najważniejszych	fakultetów	teologicznych	ówczesnej	
Europy,	 takich	 jak	Paryż	 i	Lowanium,	a	 także	stojące	
za	ich	poglądami	autorytety	Kościoła,	mogły	się	mylić.	
Wszelkie	udzielone	w	piśmie	odpowiedzi	na	to	pytanie	
nieodmiennie	noszą	w	sobie	echa	deklaracji	z	Worma-
cji:	„trwam	przekonany	przez	Pismo	Święte,	na	którym	
się	opieram,	Słowo	Boże	pochwyciło	moje	sumienie”.	
To	właśnie	odnalezione	w	Piśmie	Świętym	Słowo	Boże	
jest	 tym,	 co	 powoduje,	 że	M.	Luter	 zyskuje	 pewność	
swoich	przekonań,	idących	pod	prąd	wszelkich	autory-
tetów	średniowiecznego	Kościoła.	Temu	pozytywnemu	
wykładowi	 towarzyszą	 ostre	 wystąpienia	 polemiczne	
przeciw	 papieżowi	 i	 jego	 zwolennikom,	 szczególnie	
przedstawicielom	wydziałów	 teologicznych	w	Paryżu	
i	Lowanium,	którzy	w	toku	toczących	się	od	1517	roku	
kontrowersji	potępili	różne	poglądy	Wittenberczyka.
	 Jednocześnie	 Reformator	musi	 w	 tym	 piśmie	
odpowiedzieć	na	pytanie	o	to,	jakie	konsekwencje	ma	
podważenie	 praktyk	 i	 nauk	 potwierdzanych	 autoryte-
tem	Kościoła	dla	wiary	w	„święty	Kościół	chrześcijań-
ski”,	 która	 była	 stałym	 elementem	 chrześcijańskiego	
wyznania	wiary,	które	M.	Luter	podzielał	i	którego	bro-
nił.	Jego	odpowiedź	odwołuje	się	do	relacji	Słowa	Bo-
żego	i	Kościoła.	To	nie	Kościół	ma	nadrzędny	autorytet	
wobec	Słowa	Bożego,	ale	to	Słowo	Boże	jest	źródłem	
autorytetu	w	Kościele.	Zatem	Kościół	czerpie	swe	usta-
nowienia	ze	Słowa	Bożego.	Kiedy	zaś	zaczyna	formu-
łować	roszczenie	do	autorytetu	twierdzeń,	które	nie	są	
wywiedzione	ze	Słowa	Bożego,	które	coś	do	niego	do-
dają	lub	są	z	nim	sprzeczne,	to	staje	na	miejscu	nie	sług	
Chrystusa,	a	Antychrysta,	którego	zasadniczą	cechą	jest	
to,	że	wypacza	on	Słowo	Boże.	Tak	czynił	papież	i	jego	
zwolennicy.	Zresztą	wśród	bogatych	epitetów,	które	w	
piśmie	„O	nadużyciach	mszy”	są	wymierzone	w	papie-
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ża,	„Antychryst”	zajmuje	poczesne	miejsce.
	 W	 kwestii	 kluczowej	 dla	 pisma	 „O	 naduży-
ciach	mszy”	pytanie	o	pewność	wbrew	autorytetom	jest	
zasadnicze.	 Chodzi	w	 nim	 bowiem	 o	 zakwestionowa-
nie	kluczowego	elementu	nauczania	średniowiecznego	
o	Wieczerzy	Pańskiej,	a	więc	uznania	 jej	za	ponowną	
ofiarę	Chrystusa	 składaną	 za	 tych,	w	 których	 intencji	
msza	 jest	 odprawiana.	To	 przekonanie	 stało	 za	 rozwi-
niętą	 miejscami	 do	 niebotycznych	 rozmiarów	 prakty-
ką	tzw.	mszy	prywatnych,	a	więc	odprawianych	przez	
samego	kapłana	bez	udziału	zboru.	Takie	pojmowanie	
mszy,	 wpisujące	 ją	 w	 logikę	 ludzkiej	 zasługi,	 którą	
człowiek	 winien	 się	 wykazać	 przed	 Bogiem,	 sprzyja-
ło	także	takim	praktykom,	jak	rzadkie	przystępowanie	
do	sakramentu,	który	dodatkowo	był	udzielany	świec-
kim	 jedynie	 pod	 jedną	 postacią	 –	 chleba.	 Co	 więcej,	 
w	drugiej	połowie	1521	roku	temat	ten	nie	tylko	stał	się	
niezwykle	gorący	w	polemice	z	siłami	wiernymi	Rzy-
mowi,	ale	był	kluczowy	również	dla	nabierających	po-
woli	charakteru	 rewolucyjnego	reformacyjnych	zmian	
w	 Wittenberdze.	 Na	 ich	 czele	 stał	 współpracownik	 
M.	 Lutra	Andreas	 Karlstadt.	 Jednym	 z	 zasadniczych	
punktów	 jego	 programu	 było	 odrzucenie	 mszy	 jako	
ofiary	 i	 zastąpienie	 jej	 sprawowaniem	Wieczerzy	Pań-
skiej	 pod	 dwiema	 postaciami	 z	 liturgią	w	 języku	 nie-
mieckim.	Co	do	założeń	A.	Karlstadt	zgadzał	się	na	tym	
etapie	z	M.	Lutrem.	Dopiero	rewolta,	jaka	z	powodu	ra-
dykalizmu	tego	pierwszego	wybuchła	w	Wittenberdze,	
doprowadziła	do	tego,	że	M.	Luter	musiał	wrócić	tam	 
i	swoim	autorytetem	zablokować	zmiany	wprowadzane	
przez	A.	Karsltadta.
	 Czas,	 kiedy	 powstawało	 pismo	 „O	 naduży-
ciach	mszy”	to	czas	wahań	po	obu	stronach.	Reforma-
tor	 na	Wartburgu	miał	 świadomość,	 że	 reformy	wpro-
wadzane	 w	Wittenberdze	 są	 co	 do	 swej	 teologicznej	
istoty	zgodne	z	jego	myślą.	Co	więcej,	sam	dostarczył	 
w	„O	nadużyciach	mszy”	paliwa	do	krytyki	ofiarnicze-
go	ujmowania	sakramentu,	a	samo	pismo	przygotował	 
z	 intencją	 pocieszenia	 swoich	 augustiańskich	 współ-
braci,	by	wytrwali	na	wywiedzionych	ze	Słowa	Boże-
go	 krytycznych	 pozycjach	wobec	 istniejącej	 praktyki.	
Jednocześnie	 o	 tym,	 jakie	 napięcia	 rodziła	 zaistniała	
sytuacja	świadczy	fakt,	jak	na	przesłany	rękopis	pisma	
z	prośbą	o	jak	najszybsze	oddanie	go	do	druku	zareago-
wał	Georg	Spalatin.	Ten	przyjaciel	M.	Lutra	był	jednym	
z	niewielu	którzy	wiedzieli	o	miejscu	jego	pobytu,	za-
pewniał	mu	także	stały,	listowny	kontakt	z	Wittenbergą	
i	z	dworem	elektorskim.	Otrzymawszy	list	z	rękopisem	
G.	Spalatin	uznał,	że	pismo	M.	Lutra	podgrzeje	i	tak	już	
nadmiernie	rewolucyjne	nastroje	i	postanowił	nie	spie-
szyć	się	z	oddawaniem	tekstu	do	druku.	Kiedy	w	tajem-
nicy	Reformator	zjawił	się	w	okolicach	4	grudnia	1521	
roku	w	Wittenberdze	 i	dowiedział	 się	o	 tej	decyzji	G.	
Spalatina,	czynił	mu	z	tego	powodu	bardzo	gorzkie	wy-

mówki	w	ostrym	liście,	jaki	przesłał	do	swojego	przyja-
ciela,	który	przebywał	wtedy	wraz	z	elektorem	w	jego	
zameczku	myśliwskim	w	Lochau	(dzisiaj	Annaburg).
	 W	 trzech	 częściach	 „O	 nadużyciach	 mszy”	 
M.	Lute	rozprawia	się	z	pojmowaniem	mszy	jako	ofia-
ry.	Użyta	w	nich	argumentacja	jest	silnie	zakorzeniona	
w	Piśmie	Świętym.	Istotą	części	pierwszej	 jest	zakwe-
stionowanie	pojęcia	kapłaństwa,	jakie	stało	u	podstaw	
ofiarniczego	 rozumienia	 mszy.	 Średniowieczna	 teolo-
gia	 w	 duchownych	 widziała	 kapłanów,	 którzy	 konty-
nuowali	ofiarnicze	tradycje	Starego	Testamentu,	a	wiec	
byli	 szczególną	 grupą,	wybraną	 do	 służby	 ofiarniczej.	
Pierwszym	 z	 argumentów	 przeciw	 takiemu	 rozumie-
niu	 kapłaństwa	 jest	 fakt,	 że	 w	 odczytaniu	 Lutrowym	
w	Nowym	Testamencie	jest	tylko	jeden	kapłan	–	Chry-
stus	 (zob.	 1	 List	 Piotra	 3,18	 oraz	 List	 do	 Hebrajczy-
ków	10,14),	który	sam	siebie	ofiarował	za	wszystkich.	
Udziałem	zaś	chrześcijan	nie	 jest	kapłaństwo	na	wzór	
Starego	Testamentu,	bowiem	to	swoją	doskonałą	ofiarą	
zakończył	 Chrystus,	 ale	 kapłaństwo	 duchowe,	właści-
we	tym,	którzy	są	Jego	dziećmi.	Oznacza	ono,	że	każdy	
chrześcijanin	może	w	Chrystusie	bezpośrednio	zwracać	
się	do	Boga	i	przynosić	Mu	swoje	prośby.	Widać	zatem,	
że	Reformator	 z	wyłączności	 pośrednictwa	Chrystusa	
między	człowiekiem	a	Bogiem	czynił	argument	nie	tyl-
ko	 przeciw	 pośrednictwu	 świętych,	 ale	 także	 przeciw	
każdemu	 ziemskiemu,	 instytucjonalnemu	 pośrednic-
twu,	które	warunkowałoby	dostęp	do	Boga.	Trzeba	przy	
tym	jednak	dodać,	że	nie	był	 to	dla	niego	nigdy	argu-
ment	przeciw	urzędowi	kościelnemu,	który	postrzegał	
jako	ustanowioną	przez	Boga	i	konieczną	służbę	wobec	
zboru.	Na	gruncie	tej	luterskiej	krytyki,	zakorzenionej	
w	myśli	 o	powszechnym	kapłaństwie	wszystkich	wie-
rzących/ochrzczonych	 (zob.	1	List	Piotra	2,9,	 a	 także	
Objawienie	św.	Jana	5,10	oraz	20,6)	to,	co	było	wyróż-
nikiem	kapłana,	a	więc	modlitwa,	dostęp	do	Boga	i	na-
uka	wiary,	staje	się	własnością	wszystkich	chrześcijan.
	 Drugi	 z	 argumentów	 przeciw	 średniowieczne-
mu	pojmowaniu	kapłaństwa	M.	Luter	wywodzi	ze	skie-
rowanego	do	chrześcijan	wezwania	Listu	do	Rzymian	
12,1,	by	składali	Bogu	ofiarę	z	samych	siebie.	Chrystus	
ofiarą	z	samego	siebie	wypełnił	Zakon,	a	jednocześnie	
dał	chrześcijanom	przykład	do	naśladowania.	Ta	ofiara	
z	samego	siebie	to	w	tym	piśmie	dla	M.	Lutra	przede	
wszystkim	umartwianie	 i	zwalczanie	w	człowieku	sta-
rego,	 grzesznego	Adama	 przez	 pokutę,	 do	 której	 co-
dziennie	 powołany	 jest	 każdy	 chrześcijanin.	Chrześci-
jańscy	kapłani,	a	więc	wszyscy	chrześcijanie,	powinni	
więc	Bogu	ofiarować	nie	chleb	i	wino	w	mszy,	ale	sa-
mych	siebie.
	 Trzeci	 argument,	 jaki	 w	 części	 pierwszej	 
M.	 Luter	 formułuje	 wobec	 średniowiecznego	 pojmo-
wania	 kapłaństwa,	 odwołuje	 się	 do	 urzędu	 głoszenia	
Słowa	Bożego,	jaki	Chrystus	powierzył	apostołom,	po-
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wołując	się	na	wypowiedzi	Pawła,	który	o	wszystkich	
chrześcijanach	mówi	jako	o	sługach	Ducha	(zob.	2	List	
do	Koryntian	 3,6),	 którzy	 zgodnie	 ze	 słowami	 Piotra	
(zob.	 1	 List	 Piotra	 2,9)	 są	 zobowiązani	 do	 głoszenia.	
Podkreśla	 też	przy	 tym,	odwołując	się	do	Pawłowych	
reakcji	na	spory	w	zborze	korynckim	(1	List	do	Koryn-
tian	14),	że	to	nie	oznacza,	że	urząd	ten	nie	powinien	
być	powierzony	jakimś	osobom	wybranym	przez	zbór.	
Tak	powinno	być	wśród	chrześcijan,	ale	argumentem	za	
tym	nie	 jest	 jakiś	specjalny	status	przed	Bogiem	tych,	
którym	ów	urząd	się	powierza,	ale	konieczność	zacho-
wania	porządku	w	zborach.
	 Po	części	pierwszej	znalazła	się	kolejna,	mają-
ca	charakter	swoistego	ekskursu.	Nosi	ona	tytuł:	„Róż-
nice	między	 chrześcijańskim	 a	 papieskim	 biskupem”.	
M.	 Luter	 rozprawia	 się	 w	 niej,	 ponownie	 odwołując	
się	 obficie	 do	 przykładów	 biblijnych	 (szczególnie	 do	
Listu	 do	Tytusa	 1,5nn	 oraz	 1	Listu	Piotra	 5),	 z	wizją	
hierarchicznie	pojmowanego	urzędu	biskupiego,	który	
jest	podporządkowany	papieżowi.	Podkreśla,	że	Nowy	
Testament	nie	zna	takiej	hierarchii,	a	w	wielu	miastach	
było	w	tamtych	czasach	wielu	biskupów,	którzy	w	za-
kresie	swoich	obowiązków	nie	różnili	się	od	starszych	
zborów.	Zadaniem	 biskupów	 nie	 jest	 bowiem	władza	
nad	 chrześcijanami,	 łączona	 w	 czasach	 znanych	 Re-
formatorowi	 z	 atrybutami	 ziemskiego	 przepychu,	 ale	
służba	względem	 trzody	Bożej.	Sprzeniewierzenie	 się	
jej	 przez	 znanych	 mu	 biskupów	 także	 jest	 argumen-
tem	za	tym,	że	ich	roszczenia	do	ustalenia	prawd	wiary	 
w	kwestii	mszy	są	nieuzasadnione.
	 Po	części	poświęconej	pojmowaniu	urzędu	bi-
skupiego	M.	 Luter	 zawarł	 w	 piśmie	 „O	 nadużyciach	
mszy”	właściwą	część	drugą,	w	której	zajmuje	się	po-
zytywnym	wykładem	na	temat	mszy.	Punktem	wyjścia	
dla	niego,	tak	jak	dla	całej	Lutrowej	teologii	Wieczerzy	
Pańskiej,	już	co	najmniej	od	roku	1520	były	słowa	usta-
nowienia	 tego	sakramentu	przekazane	przez	ewangeli-
stów	Mateusza	(Mt	26,	26-28),	Marka	(Mk	14,	22-24),	
Łukasza	(Łk	22,19-20)	oraz	apostoła	Pawła	(1	List	do	
Koryntian	11,23-25).	W	tych	to	słowach	Chrystus	usta-
nowił	„Bożą	siłę	i	mądrość”.	Stąd	bierze	się	pierwszy	
wniosek	 praktyczny.	 Powinny	 być	 one	 znane	 wszyst-
kim	chrześcijanom,	a	nie	przed	nimi	ukrywane.	Wynika	
to	 z	 faktu,	 że	 dla	 tego,	 żeby	mieć	 do	 czynienia	 z	 sa-
kramentem,	konieczny	jest	zewnętrzny	znak,	ale	przede	
wszystkim	Słowo	Boże.	To	dzięki	działaniu	Słowa	Bo-
żego	chleb	i	wino	stają	się	ciałem	i	krwią	Chrystusa.
	 Waga	słów	ustanowienia	wynika	 także	z	 tego,	
że	zawarta	jest	w	nich	obietnica	przebaczenia	grzechów,	
która	jest	nowym	przymierzem,	Nowym	Testamentem	
ustanowionym	przez	Chrystusa.	To,	że	do	istoty	sakra-
mentu	 należy	 Boża	 obietnica	 powoduje	 także,	 że	 sa-
krament	domaga	się	wiary	w	nią.	Gdyż	bez	wiary	nie	
można	skorzystać	z	dobrodziejstw,	jakie	w	obietnicy	są	

zawarte.	 Jednocześnie	 jest	 to	 także	 argument	 przeciw	
pojmowaniu	sakramentu	w	kategoriach	ofiary,	gdyż	je-
śli	coś	jest	ofiarą	to	znaczy,	że	człowiek	daje	coś	Bogu,	
zaś	w	przypadku	obietnicy	to	Bóg	zwraca	się	do	czło-
wieka	i	obdarza	go	swoimi	darami.
	 Słowa	ustanowienia	rozstrzygają	także,	jak	pra-
widłowo	powinna	być	sprawowana	msza,	a	mianowicie	
zgodnie	 z	 Chrystusowym	 ustanowieniem.	W	 nim	 zaś	
mowa	jest	o	łamaniu	chleba	i	udzielaniu	go	wszystkim	
obecnym.	Tego	argumentu	M.	Luter	używa	przeciwko	
praktyce	 mszy	 prywatnych,	 do	 których	 istoty	 należa-
ło	 to,	 że	 były	 pozbawione	 łamania	 i	 dzielenia	 chleba	
wśród	 zgromadzonych.	Takie	 sprawowanie	mszy	 i	 sa-
kramentu	 jest	dla	Reformatora	sprzeczne	z	ustanowie-
niem	 Chrystusowym.	 Trzeba	 przy	 tym	 pamiętać,	 że	
nacisk	na	to,	że	sakrament	Wieczerzy	Pańskiej	ma	być	
sprawowany	z	udziałem	zboru	nie	jest	dla	M.	Lutra	ar-
gumentem	przeciw	komunii	 chorych.	Według	„O	nad-
użyciach	mszy”	to	właśnie	zaniesienie	komunii	chorym	
jest	 jedyną	 sytuacją,	 kiedy	msza	 odprawiona	 bez	 dys-
trybucji	zborownikom	może	być	usprawiedliwiona.
	 Idąc	 dalej,	 Reformator	 analizuje	 treść	 słów	
ustanowienia,	 pokazując,	 że	 takie	 zawarte	 w	 nich	
stwierdzenia	 jak	 „bierzcie”,	 „jedzcie	 i	 pijcie”	 czy	 „to	
jest	ciało	moje,	to	jest	kielich	mojej	krwi”	wykluczają	
pojmowanie	sakramentu	w	kategoriach	ofiary	składanej	
Bogu.	Dzieje	się	tak,	gdyż	wszystkie	one	zakładają,	że	
to	przystępujący	do	sakramentu	coś	od	Boga	otrzymują.	
W	 przypadku	 pojmowania	 sakramentu	 w	 kategoriach	
ofiary	 mamy	 więc	 znowu	 do	 czynienia	 z	 odwróce-
niem	logiki,	które	M.	Luter	krytykował	już	przy	okazji	
wskazania	 na	 rolę	 obietnicy	w	 słowach	 ustanowienia.	 
W	sakramencie	nie	człowiek	ofiaruje	coś	Bogu,	ale	Bóg	
udziela	 swoich	 darów	 człowiekowi.	 Co	 więcej,	 cia-
ło	 i	 krew	 Chrystusa	 dane	 chrześcijanom	 do	 jedzenia	 
i	 picia	 stanowią	 rękojmię	 obietnicy	 zbawienia,	 która	
w	tym	sakramencie	jest	im	darowana.	Z	tym	wiąże	się	
oczywiście	wymóg	wiary	w	obietnicę,	 która	powinna	
towarzyszyć	 przyjmowaniu	 sakramentu.	 Nauczanie	 
o	 sakramencie	 jako	 ofierze	 składanej	 Bogu	 niszczy	
także	świadomość	tego	u	chrześcijan.	Traktując	go	bo-
wiem	 jako	 swój	wkład,	 swoją	 ofiarę	 oddawaną	Bogu,	
nie	widzą	potrzeby,	by	wierzyć	w	zawarte	w	słowach	
ustanowienia	obietnice.
	 Rozumieniu	mszy	w	 kategoriach	 ofiary	 sprze-
ciwia	 się	 także	 to,	 że	w	 słowach	 ustanowienia	mowa	
jest	o	tym,	że	ciało	i	krew	Chrystusa	zostały	za	przystę-
pujących	do	 tej	wieczerzy	wydane	 i	 przelane.	Głoszą	
one	bowiem	łaskę	udzielaną	w	sakramencie	przez	Boga	
człowiekowi,	a	ponadto	są	dowodem	na	jednorazowość	
i	wystarczalność	ofiary	Chrystusa,	która	nie	musi	być	 
w	żadnej	 formie	ponawiana.	Z	 tych	 rozważań	wymie-
rzonych	w	ofiarnicze	pojmowanie	mszy	wynika	 także	
to,	że	nie	można	jej	sprawować	za	kogoś.	Zbawcze	po-
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żytki	sakramentu	są	przeznaczone	dla	tych,	którzy	biorą	
w	nim	udział	i	wierzą	w	zawarte	w	słowach	ustanowie-
nia	obietnice	Boże.
	 M.	Luter	kończy	 swoje	 rozważania	 słów	usta-
nowienia	 przywołaniem	 argumentu,	 który	 już	 sformu-
łował	w	„Kazaniu	o	Nowy	Testamencie,	czyli	o	mszy”	 
i	 wykorzystał	 w	 „O	 niewoli	 babilońskiej	 Kościoła”.	
Głosi	on,	że	msza	nie	może	być	ofiarą,	bo	jest	testamen-
tem	 Chrystusa.	 Chrystus	 jako	 Testator	 złożył	 w	 prze-
kazanym	 w	 słowach	 ustanowienia	 błogosławieństwie	

chleba	 i	 kielicha	 obietnicę	 udzielenia	 odpuszczenia	
grzechów	swoim	spadkobiercom	–	wierzącym	–	chrze-
ścijanom.	Testament,	który	przekazuje	spadkobiercom	
dobra	 zagwarantowane	 przez	 Testatora	 nie	 może	 być	
jednocześnie	ofiarą,	którą	spadkobiercy	składają	Testa-
torowi.	Co	więcej,	 ci	 którzy	 czynią	 z	 testamentu	ofia-
rę,	 negują	 chrześcijan	 jako	 spadkobierców	Chrystusa,	 
a	 także	 nie	 szukają	 Jego	 dziedzictwa,	 a	więc	 danego	
darmo	odpuszczenia	grzechów.

	 Cierpienia	nasze	i	niedostatki,	które	pojawiają	
się	w	późniejszym	wieku	nie	są	pozbawione	ukrytego	
sensu	i	znaczenia.	To	właśnie	dzięki	nim	powstaje	coś	
nowego,	 coś,	 co	przemienia	 nieraz	 nasz	 smutek	w	 ra-
dość!	
	 Tego	 rodzaju	 pewność	 miał	 św.	 Paweł,	 który	 
w	Liście	 do	Rzymian	5,	 2-4	pisze:	 „Chlubimy	 się	 na-
dzieją	chwały	Bożej,	a	nie	tylko	to,	lecz	chlubimy	się	
też	 z	 ucisków,	 wiedząc,	 że	 ucisk	 wywołuje	 cierpli-
wość,	 a	 cierpliwość	 doświadczenie,	 doświadczenie	
zaś	nadzieję”.	W	 liście	do	Koryntian	 (2Kor	4,	16-17)	
powiada:	„Dlatego	nie	upadamy	na	duchu,	bo	choć	ze-
wnętrzny	nasz	 człowiek	niszczeje,	 to	 jednak	 ten	 nasz	
wewnętrzny	odnawia	 się	 z	każdym	dniem.	Albowiem	
nieznaczny,	chwilowy	ucisk	przynosi	nam	przeogrom-
ną	 obfitość	 wiekuistej	 chwały.	 Świat	 przemija	 jak	 
i	 nasze	 ciało,	 które	 się	 starzeje,	 słabnie,	w	końcu	ule-
ga	śmierci.	Im	człowiek	jest	starszy,	tym	więcej	zdaje	
sobie	z	tego	sprawę.	My	coraz	bardziej	widzimy	się	na	
równi	pochyłej,	po	której	staczamy	się	w	dół.	Na	to	nie	
ma	rady.	Pod	względem	duchowym	zaś	nasze	życie	jest	
wspinaczką	w	górę	ku	Bogu,	ku	pełnej	z	nim	społeczno-
ści,	aż	do	przeżycia	przeogromnej	obfitości	wiekuistej	
chwały.	 Dlatego	 też	 nasza	 starcza	 słabość	 wcale	 nie	

jest	przeszkodą.	Na	potwierdzenie	tego	faktu,	czytamy:	
Słowo	proroka	 Izajasza:	„Czy	nie	wiesz?	Czy	nie	 sły-
szałeś?	Bogiem	Wiecznym	 jest	Pan,	 stwórcą	krańców	
ziemi.”On	się	nie	męczy	i	nie	ustaje,	niezgłębiona	jest	
jego	mądrość,	zmęczonemu	daje	siłę,	a	bezsilnemu	moc	
w	 obfitości.	 Młodzieńcy	 ustają	 i	 mdleją,	 a	 pacholęta	
potykają	się	i	upadają.	Lecz	Ci,	którzy	ufają	Panu,	na-
bierają	siły,	wzbijają	się	w	górę	na	skrzydłach	jak	orły,	
biegną,	a	nie	mdleją,	idą,	a	nie	ustają	(Iz.	40,	28-31).
	 Jesteśmy	mimo	wszystko	wezwani	do	radości.	
Jezus	mówi:	„I	wy	teraz	się	smucicie,	lecz	znowu	ujrzę	
was,	i	będzie	się	radowało	serce	wasze,	a	nikt	nie	odbie-
rze	wam	 radości	waszej”.	Uczniowie	wtedy	 nie	 rozu-
mieli	tych	słów.	Dopiero	gdy	byli	po	wielkopiątkowej	
żałobie,	żalu,	i	smutku,	ujrzeli	Pana,	zmartwychwstałe-
go,	gdy	 się	przekonali,	 że	On	żyje,	ogarnęła	 ich	wiel-
ka	 radość,	 której	 nic	 nie	 było	w	 stanie	 zamącić.	Fakt	
zmartwychwstania	Jezusa	pana	wywiera	swój	błogosła-
wiony	wpływ	również	i	na	nasze	życie,	na	nasze	trudy	
i	 cierpienia.	 Wierzymy	 bowiem,	 że	 zmartwychwstał	 
i	żyje,	że	jest	z	nami	po	wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	
świata,	 i	 to	nas	podnosi	na	duchu	 i	darzy	odwagą,	by	 
w	swe	życie	iść	znojnie,	ale	z	radością	w	sercu.	

Ruta Kornelia Lissowska

Mój Panie
	 Ty	jesteś	Panie	źródłem	dobroci,	a	także	radości	dla	mnie	oraz	dla	świata.	Pragniesz	posłuszeń-
stwa	i	upamiętania,	lecz	ja,	dziecko,	Twych	sądów	pojąć	nie	mogę.	Daremnie	pragnę	Twą	wielkość	
zmierzyć.	Ciebie	zrozumieć,	wszystkiemu	uwierzyć.	Tylko	proszę,	byś	nie	dał	nam	zginąć	w	ciemno-
ściach,	lecz	tylko	cię	proszę	o	serce	czyste.	Obdaruj	także	mnie	wiarą	żywą	oraz	niezłomną	nadzieją.	
Mój	Chryste!	

	 Jesteśmy	mimo	wszystko	wezwani	do	radości.	
Jezus	mówi:	 „I	wy	 teraz	 się	 smucicie,	 lecz	 znowu	uj-
rzę	was	i	będzie	się	radować	serce	wasze”.	Jezus	zmar-
twychwstał	 i	żyje,	 jest	z	nami	po	wszystkie	dni	aż	do	
skończenia	świata	i	to	nas	podnosi	na	duchu.	Radujmy	

się	i	tę	Bożą	rękę	wyciągniętą	ku	nam	w	Jezusie	Chry-
stusie	przyjmijmy	z	wdzięcznością,	wielbiąc	Boga	pie-
śnią:	„Przez	wszystkie	życia	mego	dni,	co	wieczór,	co	
zaranie,	niech	w	sercu	radość	budzi	się,	a	duch	i	ciało	
wielbi	Cię,	cześć,	cześć	naszemu	Bogu.”	
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Opowieść o głodzie i o miłości  
w Domu Chleba – cz. 1

	 Księga	Rut	opowiada	historię	pełną	dramatycz-
nych	wydarzeń	i	zwrotów	akcji.	Historia	ta	sama	w	so-
bie	jest	pasjonująca,	piękna	i	świadczy	o	potędze	miło-
ści.	Najbardziej	fascynująca	jest	jednak	jej	symbolika.
Przyjrzyjmy	się	najpierw	głównym	postaciom	tej	księgi.
Noemi	 -	 to	 kobieta	 mądra,	 rozważna	 i	 bogobojna.	 
A	 jednak	 popełniła	 wraz	 ze	 swoim	 mężem,	 Elimele-
chem,	poważny	błąd.	Uchodząc	do	Moabu,	oddaliła	się	
od	Boga.	Uciekając	z	Betlejem	przed	głodem,	uciekała	
tak	naprawdę	przed	Bogiem.	
	 Rodzina	Noemi	to	obraz	Izraela.	Noemi	-	zna-
czy	miła,	przyjemna,	Elimelech	-		"Mój	Bóg	Królem".	
Mimo	 takich	 pięknych	 imion	 Noemi	 i	 Elimelech	 za-
wiedli	 w	 godzinie	 próby.	 Bóg	 zesłał	 na	 ich	 krainę	
trudne	 doświadczenie,	 spowodował	 nieurodzaj	 i	 głód	 
w	"Domu	Chleba",	czyli	w		Betlejem,	gdzie	mieszkali.	
	 Bóg	 wiele	 razy	 musiał	 doświadczać	 i	 karać	
Izraelitów	 z	 powodu	 ich	 nieposłuszeństwa.	 Zamiast	
upamiętać	się	i	zwrócić	ku	Bogu,	obwiniali	oni	właśnie	
Jego	o	wszelkie	nieszczęścia,	złorzeczyli	Mu,	szemrali,	
próbowali	się	przed	nim	ukryć	lub	przed	Nim	uciekali.
	 Gdy	 ucieczka	 do	 Moabu	 przyniosła	 rodzinie	
Noemi	 tragedię	 (zmarł	 jej	mąż	 i	obaj	 synowie),	czuła	
się	rozgoryczona	i	powiedziała:	"nie	nazywajcie	mnie	
Noemi,	tylko		"Mara",	co	znaczy	"Gorzka".
	 Taka	postawa	charakteryzuje	Izrael,	który	Bóg	
nazwał	 ludem	 o	 twardym	 karku.	 Niestety,	 my	 też	 je-
steśmy	-	podobnie	 jak	Izrael	-	krnąbrni,	uparci,	niepo-
słuszni.	Gdy	się	nam	nie	wiedzie,	 jeszcze	bardziej	się	
zacinamy,	hardziejemy,	stajemy	się	coraz	bardziej	nie-
posłuszni	i	zgorzkniali.	Odwracamy	się	od	Boga.	Ucie-
kamy	od	Boga,	choć	od	Niego	nie	można	uciec.	Taka	
postawa	zawsze	pociąga	za	sobą	tragedię.
	 Bóg	 powiedział	 Izraelitom:	 "Oto	 kładę	 dziś	
przed	wami	 błogosławieństwo	 i	 przekleństwo.	 Błogo-

sławieństwo,	 jeżeli	będziecie	 słuchać	przykazań	Pana,	
Boga	 waszego,	 a	 przekleństwo,	 jeżeli	 nie	 będziecie	
słuchać	przykazań	Pana,	Boga	waszego,	i	zejdziecie	z	
drogi,	którą	wam	dziś	wskazuję,	i	pójdziecie	za	innymi	
bogami,	których	nie	znacie".
	 Noemi	być	może	te	właśnie	słowa	przekazane	
Izraelowi	 przez	Mojżesza	 sobie	 przypomniała	 	 i	 upa-
miętała	się,	powróciła	do	Betlejem,	zwróciła	się	na	po-
wrót	ku	Bogu.	
	 I	 Bóg	 zaczął	 jej	 błogosławić.	Wraz	 z	 Noemi	
znalazła	się	w	Betlejem	jej	synowa	Rut.	Noemi	odczuła	
Boże	błogosławieństwo	właśnie	dzięki	Rut,	która	trosz-
czyła	się	o	nią	niczym	rodzona	córka.	W	Betlejem	Rut	
i	Noemi	spotkały	Boaza,	który	całkowicie	odmienił	ich	
życie.	
	 Noemi,	 dzięki	 Bożej	 łasce	 doczekała	 chwili,	 
w	 której	 mogła	 trzymać	 na	 kolanach	 swego	 wnuka,	
Obeda.	Obed,	 czyli	 "sługa",	będzie	miał	kiedyś	 także	
wnuka,	a	będzie	nim	Dawid,	król	Izraela.
	 Noemi	u	schyłku	życia	była	szczęśliwa.	Miała	
u	swego	boku	Rut,	Boaza,	a	na	kolanach	wnuka	Obeda.	
Jej	 samotność	zniknęła	 jak	śnieg	w	słońcu.	 	Z	"Mary"	
czyli	"Gorzkiej"	stała	się	znowu	prawdziwą	Noemi.
	 Jej	sąsiadki	mówiły:	"Błogosławiony	niech	bę-
dzie	Pan"	-	i	te	słowa	zapadały	głęboko	w	jej	serce.	Tak,	
Bóg	jest	wierny	i	dobry.	Okazał	jej	łaskę	i	miłość,	mimo,	
że	Go	zawiodła.
	 Ale	Bóg	 jest	 jeszcze	większy	 i	 bardziej	miło-
sierny,	niż	Noemi	mogłaby	sobie	to	wyobrazić.		Sprawi,	
że	to	dziecko,	które	leży	na	jej	kolanach	będzie	ważnym	
łącznikiem	w	historii	Izraela	i	historii	Bożego	zbawie-
nia.	Będzie	ono	dziadkiem	króla	Dawida.	A	ponad	 ty-
siąc	lat	później	narodzi	się	w	królewskiej	linii	Dawida	
Zbawiciel	świata,	Jezus	Chrystus.

Marek Cieślar

	 Nie	chodzi	o	to,	żeby	Bóg	czynił	naszą	wolę,	lecz	byśmy	Jego	wolę	czynili.	Nie	chodzi	o	to,	
byśmy	długo	żyli,	 lecz	o	 to,	by	życie	nasze	posiadało	właściwą	 treść.	Nie	 chodzi	o	 to,	 co	 ludzie	o	
nas	myślą	i	mówią,	lecz	o	to,	czym	jesteśmy	przed	Bogiem.	Nie	chodzi	o	to,	co	czynimy,	lecz	o	to,	jak	 
i	dlaczego	czynimy	(	Matka	Ewa	).

	 Sami	wiecie,	że	te	oto	ręce	służyły	zaspokojeniu	potrzeb	moich	i	tych,	którzy	są	ze	
mną.	W	tym	wszystkim	pokazałem	wam,	że	tak	pracując,	należy	wspierać	słabych	i	pamię-
tać	na	słowo	Pana	Jezusa,	który	sam	powiedział:	Bardziej	błogosławioną	rzeczą	jest	
dawać	aniżeli	brać.	Dz.	20,34-35
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Pieśń i nabożeństwo po ewangelicku – na 
marginesie zachwytu i rozczarowania po 

Ewangelickich Dniach Kościoła

	 Właściwie	 anonimowe	 wyrazy	 rozczarowa-
nia	nie	zasługują	na	druk,	a	tym	bardziej	na	polemikę.	
Jednak	 jako	 autor	 ostatnimi	 czasy	 regularnie	 goszczą-
cy	 na	 łamach	 „Wieści	 wyższobramskich”,	 czuję	 się	 
w	obowiązku,	by	na	marginesie	opublikowanych	w	nich	
wyrazów	rozczarowania	formą	nabożeństwa	głównego	
podczas	Ewangelickich	Dni	Kościoła	(EDK	–	zachwyt	
i	 rozczarowanie,	 nr	 lipiec-sierpień	 2017,	 s.	 31-33)	
przypomnieć	kilka	kluczowych	dla	tej	dyskusji	faktów	
związanych	z	ewangelicką	praktyką	nabożeństwa.
	 Po	 pierwsze,	 pieśniarstwo	 ewangelickie	 mia-
ło	od	swego	zarania,	a	więc	od	pieśni	pisanych	przez	
Marcina	 Lutra,	 swoją	 określoną	 rolę.	Miało	 trafić	 do	
współczesnego	słuchacza	z	przekazem	Ewangelii.	Nie	
jest	 przypadkiem,	 że	 właściwie	 każdą	 z	 pieśni	 Refor-
matora	 należy	 traktować	 jak	mały	 traktat	 teologiczny,	
który	znakomicie	ukazuje	zasadnicze	 teologiczne	wąt-
ki	 reformacyjnego	myślenia.	 Niektórzy	 historycy	 Ko-
ścioła	(D.	MacCulloch)	wskazują,	że	to	właśnie	między	
innymi	dzięki	pieśniom,	które	„poszły	w	lud”	reforma-
cyjna	 teologia	dotarła	do	szerokiego	grona	odbiorców	 
i	 zakorzeniła	 się	 w	 nim,	 co	 zapewniło	 reformie	 Ko-
ścioła	przetrwanie	w	chwili	kontrreformacyjnej	próby,	 
a	także	wielokrotnie	później.	Jednym	z	czynników	tego	
sukcesu	było	w	przypadku	Marcina	Lutra	wykorzysta-
nie	współczesnej	mu,	zupełnie	niesakralnej	muzyki,	by	
na	 nowo	 przekazać	 członkom	 Kościoła	 treść	 starych,	
utartych	w	tradycji	hymnów	czy	psalmów	chrześcijań-
skich.	Wiele	 z	 pieśni	 autorstwa	Lutra	miało	 swoje	 ła-
cińskie	pierwowzory	zakorzenione	w	tradycji	Kościoła.	
Nie	przeszkadzało	mu	 to	 jednak	napisać	 ich	na	nowo,	
po	 niemiecku,	 nadać	 im	 adekwatną	 dla	 czasu	 formę	 
i	przekazać	je	dalej.	Było	to	swoiste	zastosowanie	pryn-
cypium,	które	kierowało	wysiłkami	Marcina	Lutra	na	
rzecz	tłumaczenia	Biblii.	Zakładał	on,	że	trzeba	patrzeć	
jego	współczesnym,	 jak	 pisał,	 „na	 gębę”,	 by	 nauczyć	
się	od	nich	 jak	mówić	po	niemiecku,	by	później	móc	
właściwie	oddać	treść	Pisma	Świętego,	tak	by	było	ono	
zrozumiałe	właśnie	dla	tych	ludzi.
	 Co	 więcej,	 tradycja	 ewangelicka	 zna	 wiele	
przykładów	 tego,	 jak	 poszczególne	 teksty	 były	 ak-
tualizowane,	 zyskiwały	 nową	 muzykę,	 były	 twórczo	
przetwarzane	by	stały	się	bardziej	adekwatne	dla	danej	
epoki.	By	znaleźć	takie	przykłady	nie	trzeba	sięgać	na-
wet	 do	 genialnych	muzycznych	 interpretacji	 dziedzic-

twa	 pieśniarskiego	 Reformacji,	 jakie	 można	 znaleźć	 
w	twórczości	Jana	Sebastiana	Bacha.	Wystarczy	przej-
rzeć	nasz	„Śpiewnik	ewangelicki”,	by	zobaczyć	ile	pie-
śni	zmieniło	melodie	i	ktoś	w	pewnym	momencie	uznał,	
że	 stary	 tekst	 jest	 na	 tyle	 wartościowy,	 by	 oddać	 go	 
w	nowej	muzycznej	formie.	Inicjatywa	zaaranżowania	
na	 nowo	 pieśni	 „Brońże	 Panie	 nas	 na	wieki”	wydaje	
się	więc	szczególnie	cenna,	gdyż	niejednokrotnie	tego	
typu	ewangelicka	klasyka,	 ze	względu	na	 swą	nieczy-
telną	 dla	 części	 dzisiejszych	 uczestników	nabożeństw	
muzyczną	 formę	 odchodzi	 do	 lamusa,	 przez	 co	 nie	
tylko	 traci	 się	 jakiś	 element	muzycznego	dziedzictwa,	
ale	niejednokrotnie	w	zapomnienie	popadają	genialnie	
ujęte	wykłady	prawd	teologicznych.	Nie	chcę	przez	to	
powiedzieć,	że	wszystko	musi	w	Kościele	ulegać	takiej	
aktualizacji.	W	cieszyńskiej	parafii,	mam	nadzieję,	tak-
że	w	kolejnych	latach	zachowa	swe	miejsce	na	przykład	
wielkopiątkowe	wykonanie	a	capella	pieśni	„O	głowo	
coś	zraniona”	w	jej	tradycyjnej	formie.	Jednak	nie	zna-
czy	 to,	 że	 nie	 należy	 w	 bardzo	 zdroworozsądkowym	 
i	mocno	 funkcjonalnym	podejściu	 do	muzyki	 kościel-
nej,	z	jakim	mamy	do	czynienia	w	Reformacji,	szukać	
inspiracji	do	tego,	jak	ją	kształtować	dzisiaj.
	 Ta	inspiracja	jest	szczególnie	cenna,	jeśli	chce-
my	 zachować	 to	 co	 w	 pieśniarskim	 dziedzictwie	 Re-
formacji	 najważniejsze	 dla	 ewangelickiej	 tożsamości,	 
a	więc	nie	tyle	wartość	estetyczną,	co	teologiczną.	Nie	
może	stać	się	tak,	że	ta	pierwsza	będzie	barierą	dla	tej	
drugiej	 i	 spowoduje,	 że	 głęboko	 przemyślane	 i	 teolo-
gicznie	mądre,	a	niejednokrotnie	genialne	teksty	popad-
ną	w	zapomnienie,	bo	 ich	 forma	estetyczna	stanie	się	
nieprzystępna,	a	 ich	miejsce	zajmą	rzeczy	estetycznie	
bardziej	 zrozumiałe,	 ale	 teologicznie	 o	 wiele	 płytsze,	
albo	zakorzenione	w	zupełnie	innym	teologicznym	sys-
temie	 odniesień.	W	 sytuacji,	 w	 której	 do	 dzisiaj	 wła-
śnie	 to	 co	 śpiewamy	 na	 niedzielnych	 nabożeństwach	
jest	 podstawowym	 medium	 przekazywania	 teologicz-
nej	 tożsamości	 ewangelicyzmu	nie	możemy	 sobie	 po-
zwolić	na	to,	by	to	co	teologicznie	trafne	było,	w	imię	
potrzeb	 estetycznych,	 zastępowane	 przez	 coś	 niespeł-
niającego	tego	kryterium.	Nie	znaczy	to,	że	nie	należy	
odpowiadać	ze	zrozumieniem	na	zmiany	estetycznych	
potrzeb,	 ale	 że	 należy	 im	 wychodzić	 naprzeciw,	 pro-
ponując	 również	 odświeżone	 wersje	 „starych	 pieśni”.	
Ciekawym	 przykładem,	 że	 coś	 takiego	 może	 odbyć	
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się	z	powodzeniem	jest	kariera	płyty	Mateusza	Otręby	
„Pieśni	naszych	ojców”,	która	spowodowała,	że	w	śro-
dowiskach	szukających	innowacji	na	polu	pieśniarskiej	
estetyki	triumfy	święcą	takie	teksty	jak	„Pochwal	mój	
duchu	Mocarza	wielkiego	wszechświata”,	a	odkryciem	
staje	się	głębia	tekstów	Jana	Kochanowskiego.	Wystar-
czyło	podać	je	w	muzycznie	bardziej	aktualnej	formie…
Takie	 wysiłki	 na	 rzecz	 aktualizacji	 pieśni	 oczywiście	
pociągają	 za	 sobą	 otwartość	 na	 pewien	 eksperyment.	
Co	więcej,	nie	ma	przeszkód	by	miał	on	miejsce	w	ra-
mach	nabożeństwa.	Dlaczego?	Dlatego,	 że	 ewangelic-
ka	koncepcja	nabożeństwa	pozwala	na	taką	otwartość.	
Jeśli	 szukać	wzorca	 nabożeństwa,	 to	w	 teologii	 refor-
macyjnej	nurtu	wittenberskiego	są	tylko	dwa	jego	wy-
znaczniki.	W	nabożeństwie	ma	być	zwiastowane	Słowo	
Boże	w	kazaniu	 i	 sakramencie.	Warto	przy	 tym	także	
przypomnieć,	że	druga	z	postaci	Słowa	Bożego,	a	więc	
widzialne	 Słowo	 w	 sakramencie	 Wieczerzy	 Pańskiej	
w	kontekście	nabożeństwa,	 to	 impuls	nie	 tylko	do	na-
znaczonego	 powagą	 przeżywania	 wspomnienia	 męki	
Chrystusa	 na	 Golgocie	 i	 refleksyjnego	 przyjmowania	
darowanego	 w	 sakramencie	 odpuszczenia	 grzechów,	
ale	 także	 do	 dziękczynienia	 i	 radosnego	 oddawania	
Bogu	 chwały	 za	 Jego	 zbawcze	dzieło	 i	 zbawcze	dary	
ofiarowane	 zgromadzonemu	 w	 nabożeństwie	 Kościo-
łowi.	 Reformacja	wittenberska	 odrzuciła	 pojmowanie	
Wieczerzy	Pańskiej	jako	ofiary	składanej	Bogu	by	prze-
błagać	Go	za	grzech	na	wzór	ofiar	Starego	Testamentu.		
Zachowała	jednak	pojmowanie	sakramentu	jako	ofiary	
dziękczynienia,	w	której	w	podzięce	za	darowane	zba-
wienie	 ofiarujemy	 Bogu	 naszą	 radość	 i	 świętowanie	
tego	wspaniałego	daru,	jakim	jest	Wieczerza	Pańska.
Poza	 tymi	 dwoma	 obowiązkowymi	 elementami	 nabo-
żeństwa,	w	których	to	Bóg	zwraca	się	do	człowieka	ze	
swoim	zbawczym	działaniem,	cała	reszta	jego	przebie-
gu	 i	kształtu	 jest	 sprawą	wolności	 i	 umowy	 tych,	któ-
rzy	biorą	odpowiedzialność	za	jego	liturgiczny	kształt,	
a	więc	koniec	końców	całego	uczestniczącego	w	nim	
zboru.	 Tak,	 to	 jeden	 z	 tych	 obszarów,	 w	 którym	 do	
głosu	 dojść	 powinien	 znak	 rozpoznawczy	Reformacji	
–	 „powszechne	 kapłaństwo	 wszystkich	 wierzących”.	
Powinno	się	ono	realizować	między	innymi	we	wspól-
nej	 odpowiedzialności	 za	 kształt	 nabożeństwa.	 Odpo-
wiedzialności,	 która	 wykorzystuje	 różnorodne	 talenty	 
i	wiedzę	poszczególnych	uczestników	debaty.
	 Wracając	 do	 ewangelickiej	 otwartości	 co	 do	
formy	 nabożeństwa,	 znakomitym	 jej	 przykładem	 jest	
znowu	Marcin	Luter.	W	 swoim	kluczowym	piśmie	 li-
turgicznym	 zatytułowanym	 „Niemiecka	msza	 i	 porzą-
dek	 nabożeństwa”	 z	 jednej	 strony	 dokonał	 rewolucji,	
wprowadzając	 język	 narodowy	 czy	 zastępując	wyzna-
nie	wiary	pieśnią	na	jego	temat	śpiewaną	przez	lud	(co	
ciekawe,	po	kazaniu,	 co	 teologicznie	ma	dużo	więcej	
sensu	niż	nasza	współczesna	praktyka,	gdyż	to	właśnie	

kazanie	 jest	 zwiastowaniem	 Słowa	Bożego	 par	 excel-
lance,	które	domaga	się	odpowiedzi	wiary	–	w	żadnym	
razie	nie	są	nim	jedynie	czytania	liturgiczne	następują-
ce	po	liturgii	wstępnej).	Z	drugiej	zaś	w	stosowanych	
zmianach	pozostał	konserwatystą,	zachowując	wiele	ze	
znanej	mu	mszy	i	usuwając	jedynie	to,	co	było	nie	do	
utrzymania	 teologicznie.	Dla	współczesnych	 polskich	
ewangelików	 udział	w	 nabożeństwie	według	 tego	 po-
rządku	 jest	 niejednokrotnie	 szokiem,	 ze	 względu	 na	
takie,	 jak	często	chcemy	myśleć,	„typowo	rzymskoka-
tolickie”	elementy,	jak	zastosowanie	kadzidła.
	 Najważniejszy	 jednak	 w	 kontekście	 naszych	
rozważań	 jest	wstęp	do	 tego	pisma,	w	którym	M.	Lu-
ter	daje	czytelnikom	swój	porządek	nabożeństwa	jako	
wzór,	nie	rości	sobie	jednak	prawa	do	tego,	by	jego	pro-
pozycja	stała	się	jedyną	normą.	Oczywiście	widzi	war-
tość	 w	 pewnym	 ujednoliceniu	 praktyki	 nabożeństwo-
wej,	tak	by	na	danym	terytorium	podstawowy	schemat	
był	 zasadniczo	 podobny.	 Jednak	 dziś	 wystarczy	 prze-
jechać	się	po	okolicznych	parafiach	luterańskich,	żeby	
zobaczyć,	że	każda	z	nich	ma	swoją	specyfikę	i	jakoś,	
mniej	lub	bardziej	świadomie,	mniej	lub	bardziej	twór-
czo,	adaptuje	na	swoje	potrzeby	to,	co	przyjęte	zostało	
w	Kościele	Ewangelicko-Augsburskim	w	Polsce	 jako	
normatywne,	a	więc	porządek	agendarny.	Takie	wraże-
nie	może	tylko	spotęgować	spotkanie	z	luteranami	z	in-
nych	krajów.	Z	jednej	strony	odnajdziemy	w	ich	nabo-
żeństwach	dobrze	znane	elementy	czy	pieśni,	z	drugiej	
niejednokrotnie	rzeczywistość	może	nas	zaskoczyć.	
	 Przy	 takich	 rozważaniach	 trzeba	 też	pamiętać,	
że	znakiem	rozpoznawczym	luteranizmu	jest	„jedność	
w	 pojednanej	 różnorodności”.	 Nie	 jest	 to	 tylko	 hasło	
wieku	ekumenizmu,	ale	treść	definicji	Kościoła	z	„Wy-
znania	augsburskiego”.	To	właśnie	w	tym	tekście	Filip	
Melanchton	 pisał,	 że	Kościół	 jest	 tam,	 gdzie	 zwiasto-
wanie	 Słowa	 i	 udzielanie	 sakramentów.	 Kościół	 dzie-
je	 się	więc	w	nabożeństwie.	Ma	ono	mieć	dwa	zasad-
nicze	punkty:	 kazanie	 i	Wieczerzę	Pańską,	 reszta	 jest	
sferą	wolności,	a	ewangelicka	odpowiedzialność	za	tę	
wolność	każe	nam	nie	tylko	przechowywać	to,	co	nam	
przekazane,	ale	także	szukać	najlepszego	wyrazu	tego,	
co	ważne	w	naszym	dzisiejszym	kontekście.	Tego	pryn-
cypium	ewangelickiego	nie	da	się	zrealizować	bez	od-
wagi	 przezwyciężania	 własnych	 przyzwyczajeń	 i	 wy-
obrażeń	o	tym,	czym	jest	„normalne	nabożeństwo”.	Zaś	
święto	Kościoła,	jakim	niewątpliwie	były	Ewangelickie	
Dni	Kościoła,	 jest	 z	 pewnością	dobrym	miejscem,	by	
taką	odwagą	się	wykazywać.

Jerzy Sojka
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500 lat Reformacji

	 W	 naszej	 wędrówce	 „500	 –	 letnimi	 śladami	
Reformacji”,	zatrzymajmy	się	jeszcze	na	Śląsku.	Tu	jej	
historia	jest	bogata,	ale	też	bardzo	powikłana	stosunka-
mi	politycznymi.	Wynikało	 to	 z	 tego,	 że	odkąd	Śląsk	
dostał	 się	 na	 karty	 pisanej	 historii,	 był	 przedmiotem	
swoistego	handlu	tą	ziemią,	miejscem	stałej	rywalizacji	 
o	pozyskanie	 tych	 ziem,	 zmieniającym	 się	 co	 200	 lat	
uzależnieniem	od	innego	suwerena.	Było	to	tym	łatwiej-
sze,	że	Śląsk	leży	na	głównych	trasach	handlowych	Eu-
ropy,	sam	stanowi	łakomy	kąsek	dla	ościennych	państw	
z	powodu	skumulowanych	tu	dóbr	w	postaci	kruszców	
metali	 i	 innych	cennych	 surowców.	 Jednocześnie	 zde-
rzanie	się	słowiańskich	tubylców	z	ciągle	napływającą	
„za	chlebem”	ludnością	zachęcaną	do	zasiedlenia	przez	
miejscowych	hierarchów,	stworzyło	swoisty	tygiel	kul-
turalny,	 kipiący	 różnorodnością,	 rywalizacją.	 Ale	 też	
nierzadko	 miały	 tu	 miejsce	 przymusowe	 kolonizacje,	
przesiedlenia	z	przyczyn	politycznych,	a	wówczas	owa	
rywalizacja	zamieniała	się	w	dominację	i	destrukcję	za-
stanego	krajobrazu	kulturalnego.	W	tym	miejscu	warto	
zwrócić	uwagę	na	fakt	zupełnie	innej	historii	ludności	
zamieszkującej	Śląsk	(Ślązaków	–	jako	zróżnicowanej	
grupy	etnicznej,	nie	jako	naród),	a	historią	podległości	
politycznej	i	panujących	hegemonów.	Ich	spadkobiercy	
po	dziś	dzień	piszą	swoje	historie	Śląska,	każdy	inaczej,	
podnosząc	polityczne	i	gospodarcze	sukcesy,	a	pozosta-
wiając	na	dalekim	marginesie	poddanych	śląskich,	któ-
rzy	musieli	na	te	sukcesy	pracować,	znosić	upokorzenia	
i	nierówność	praw	na	własnej	ziemi.	
	 Podobnie	ma	się	rzecz	z	Reformacją.	Gdy	ta	w	
XVI	w.	zapuszczała	na	Śląsku	swoje	korzenie	i	gdy	jej	
zwolennicy	na	znacznym	obszarze	stanowili	większość,	
Śląsk	leżał	poza	granicami	Polski,	protestanci	nie	byli	
przedmiotem	zainteresowania	polskich	historyków.	Jej	
dzieje	spisywali	za	to	przeważnie	historycy	niemieccy,	
albo	Ślązacy	piszący	w	języku	niemieckim,	przeważnie	
z	punktu	widzenia	hegemona.	Nie	ma	się	czemu	dziwić,	
gdyż	począwszy	od	XVI	w.	prawie	na	całym	Śląsku	ję-
zykiem	urzędowym,	kancelaryjnym	był	język	niemiec-
ki,	tu	i	ówdzie	czeski,	czasami	jeszcze	łacina.	Słowiań-
ska,	śląska,	polskojęzyczna	część	mieszkańców	Śląska	
w	 tym	 czasie	w	 znacznym	 stopniu	 była	 już	 zdomino-
wana	przez	 ludność	napływową	niemiecką,	z	 różnych	

powodów	 nie	 stworzyła	 elity	 intelektualnej,	 przywód-
czej.	Jej	bardziej	zwarte	wyspy	osadnicze	występowały	
przede	wszystkim	na	prawym	brzegu	Odry,	wzdłuż	gra-
nicy	z	Wielkopolską.	Zresztą	od	1526	r.	Śląsk	ostatecz-
nie	znalazł	się	pod	panowaniem	Habsburgów,	w	1740	 
w	znacznej	części	został	zagarnięty	przez	Prusy.	W	okre-
sie	pruskim	i	później	wiele	czyniono,	aby	tę	część	zbio-
rowości	Śląska	do	reszty	zminimalizować	i	zepchnąć	na	
zupełny	margines,	odesłać	w	zapomnienie.	Tylko	poje-
dyncze	głosy	nad	Odrą	i	nad	Wisłą	zwracały	uwagę	na	
śląskich	parweniuszy	na	własnej	ziemi,	którzy	–	jak	się	
to	dziś	podkreśla,	tworzyli	mozaikę	wielokulturowości	
zapominając,	 że	 była	 to	wielokulturowość	 typu	ZOO.	
Gdy	 chodzi	 o	 sprawy	 wyznaniowe	 na	 Śląsku,	 wielu	
polskich	historyków	nakłada	na	Śląsk	„polską	kliszę”:	
skoro	co	najmniej	połowa	mieszkańców	była	wyznania	
ewangelickiego,	bez	wątpienia	 	wszyscy	byli	Niemca-
mi!	Katolickiej	części	mieszkańców	Śląska	niemiecko-
ści	 jakoś	się	nie	wypomina.	O	 tym,	czym	dla	śląskiej	
Reformacji	 był	 Wrocław,	 Oleśnica,	 Brzeg,	 Byczyna,	
Kluczbork,	 także	w	 końcu	Cieszyn,	 dowiadujemy	 się	
raczej	z	dziejów	literatury	śląskiej,	niż	z	samych	dzie-
jów	Reformacji.	O	tym,	że	Reformacja	na	Śląsku,	poza	
granicami	Polski	miała	także	oblicze	polskie,	raczej	się	
przemilcza.	Bo	przecież	lutrzy	to	Niemcy!	I	tego	mitu	
rodem	z	XVII	w.	żadna	siła	nie	jest	zdolna	obalić.	
	 Są	 jeszcze	 inny	przyczyny,	z	powodu	których	
dzieje	nie	tylko	Reformacji	na	Śląsku	są	trudne	do	uję-
cia.	 Najtrwalsze	 granice	 Śląska	 opierają	 się	 na	 rubie-
żach	 biskupstwa	 wrocławskiego	 powstałego	 w	 1000	
roku.	W	okresie	panowania	Bolesława	Krzywoustego	
(1102	 -	 1138)	 Śląsk	 był	 dzielnicą	 Polski,	 postanowie-
niem	testamentarnym	wydzieloną	dla	najstarszego	syna	
Władysława	 II,	 później	 nazwanego	 Wygnanym.	 Jak	
wiemy,	 przybrani	 bracia	 podważyli	 ustanowiony	 dla	
Władysława	urząd	seniora	i	doprowadzili	do	wygnania	
Władysława	II	z	kraju,	nie	życząc	sobie	zwierzchności	
senioralnej	przybranego	brata.	Odtąd	seniorem	był	ten	
,kto	siedział	w	Krakowie.	Starania	o	odzyskanie	Śląska	
przez	Władysława	II	i	jego	synów	trwały	ponad	20	lat!	
Książę	Władysław	II	zmarł	w	1159	r.;	możliwości	po-
wrotu	na	Śląsk	nie	doczekał.	Wrócili	na	Śląsk	dopiero	
jego	 synowie	 Bolesław	Wysoki	 i	 Mieszko	 Plątonogi,	
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Konrad	i	Albert		(1163).	Niestety,	także	pomiędzy	nimi	
rychło	doszło	do	walk	o	panowanie	nad	całością	Śląska.		
Ostatecznie	w	1177	r.	siedzący	w	Krakowie	Kazimierz	
Sprawiedliwy	umożliwił	Bolesławowi	Wysokiemu	po-
wrót	 do	Wrocławia,	 ale	 ten	musiał	 się	 zgodzić	 na	 od-
stąpienie	 kasztelanii	 raciborskiej	 i	 cieszyńskiej	 młod-
szemu	bratu	Mieszkowi	Plątonogiemu;	ze	swojej	strony	
Kazimierz	Sprawiedliwy	z	dzielnicy	krakowskiej	odstą-
pił	Mieszkowi	część	zachodniej	Małopolski	z	grodami:	
Siewierz,	Bytom,	Pszczyna,	Oświęcim,	Zator	 i	Chrza-
nów,	 z	 zachowaniem	podległości	 kościelnej	w	Krako-
wie,	powiększając	tym	samym	obszar	Śląska.	W	1202	
r.	 Mieszko	 Plątonogi	 zbrojnie	 zajął	 Ziemię	 Opolską.	 
W	ten	sposób	zarysował	się	trwały	podział	Śląska,	zwa-
ny	później	Dolnym	ze	stolicą	we	Wrocławiu	i	Górnym	
ze	stolicą	w	Opolu.	Aczkolwiek	zarówno	Mieszko	Plą-
tonogi,	 jaki	 i	 kolejni	 trzej	 Henrykowie	 linii	 dolnoślą-
skiej	podejmowali	próby	opanowania	Krakowa	 i	zjed-
noczenia	z	Polską,	zabrakło	im	życia,	ale	nie	zabrakło	
krzyżujących	te	zamiary	okoliczności.	Pogłębiał	się	na-
tomiast,	na	skutek	rozrostu	obu	gałęzi	śląskich,	podział	
Śląska	 na	 coraz	mniejsze	 i	 słabsze	 księstewka,	 stając	
się	łatwym	łupem	dla	władców	Czech.	W	szczytowym	
okresie	było	tych	księstw	17.	Nie	miał,	nie	dorobił	się	
Śląsk	jednego	swojego	władcy	władającego	całym	Ślą-
skiem;	jego	funkcję	tylko	w	części	politycznej	sprawo-
wał	obcy		suweren,	a	faktyczne	rządy	wasalne	w	dzie-
dzinie	gospodarczo	–	społecznej	sprawowali	 	książęta	
śląscy,	 później	 książęta	 z	 nadania.	Wspomnijmy	 jesz-
cze,	 że	Piastowie	 śląscy	 stanowią	 najbardziej	 rozgałę-
ziony	ród	(ponad	400	członków),	którego	ostatni	męski	
potomek	Jerzy	Wilhelm	zmarł	w	1675	r.,	a	więc	w	cza-
sie,	gdy	na	tronie	polskim	siedział	Jan	III	Sobieski.	
	 W	pamiętnym	1517	r.,	gdy	Marcin	Luter	przy-
bijał	swoje	tezy	na	bramie	kościoła	zamkowego	w	Wit-
tenberdze,	istniały	w	zasadzie	trzy	księstwa	pozostające	
we	władaniu	Piastów	śląskich:	cieszyńskie	z	Kazimie-
rzem	II	(1477	–	1528),	opolsko	-	raciborskie	z	Janem	
II	Dobrym	 (1497	 –	 1532)	 i	 legnicko	 -	 brzeskie	wraz	 
z	głogowskim	z	Fryderykiem	 II	 (1505	–	1547).	Pozo-
stałe	 księstwa	 uznane	 zostały	 przez	 władców	 Czech,	
a	 od	 1526	 r.	 przez	Habsburgów,	 za	 ziemie	 dziedzicz-
ne,	 bądź	w	 jakikolwiek	 sposób	 nadane	 innym	 rodom,	
lub	 pozyskane	 przez	 ożenek.	 Z	wymienionych	 trzech	
książąt	 największą	 rolę	 odegrał	 w	 początkowej	 fazie	
Reformacji	 na	 Śląsku	 Fryderyk	 II	 legnicko	 –	 brzeski.	
O	leciwym	już	Kazimierzu	II	cieszyńskim	możemy	po-
wiedzieć,	że	nie	przeszkadzał	rozszerzaniu	się	nowinek	
religijnych	z	Wittenbergi,	utrzymywał	bliskie	stosunki	
z	Fryderykiem	II	i	wysoką		szlachtą,	jak	choćby	z	prote-
stantem	Janem	z	Pernsteinu,		którego	córkę	pozyskał	na	
przyszłą	małżonkę	swojego	następcy,	wnuka	Wacława	
III	Adama.	Najbardziej	powściągliwym	był	Jan	II	opol-
sko	–	raciborski,	który	bolał	nad	tym,	że	w	granicach	

jego	władztwa	tu	i	ówdzie,	mimo	jego	dezaprobaty,	Re-
formacja	znajdywała		zwolenników.	
	 Fryderyk	II	początkowo	krytycznie	odnosił	się	
do	wittenberskich	nowinek.	Prawdopodobnie	pamiętał,	
jakie	szkody	w	zasobach	kościoła	poczynili	Husyci	w	
czasie	ich	operacji	wojskowych	na	terenie	Śląska	(1428	
–	1433),	obawiał	się	także	rozruchów	chłopskich,	jakie	
także	na	tle	religijnym	wybuchały	w	Rzeszy.	Z	drugiej	
strony	 miał	 pełną	 świadomość	 ułomności	 Kościoła,	
rozpasania	jego	hierarchii	i	narastającej	niechęci	ogółu	
społeczeństwa	 do	 panujących	 porządków.	 Pisma	 Lu-
tra	(„95	tez”,	„Do	szlachty”,	„O	niewoli	babilońskiej”,	 
„O	 wolności	 chrześcijanina”),	 przywożone	 przez	 kup-
ców	i	niemały	zastęp	uczniów	z	Wittenbergi,	powielane	
w	 setkach	 egzemplarzy	 przez	 drukarzy	wrocławskich,	
rozchodziły	 się	 lotem	 błyskawicy	 po	 całym	 Śląsku,	
znajdując	posłuch	nie	tylko	w	kręgach	inteligencji,	co	
przede	wszystkim	wśród	mieszczaństwa,	a	także	wśród	
ludności	wiejskiej,	która	 tu	 i	ówdzie	zachowała	w	pa-
mięci	 	 idee	 husytyzmu	 rozsiewane	 przez	 misjonarzy	
husyckich	 niezależnie	 od	wspomnianych	 działań	mili-
tarnych	 (dostęp	do	Biblii,	Komunia	pod	oboma	posta-
ciami,	równość	praw	wobec	Boga	bez	żadnego	pośred-
nictwa).	Wrocław,	który	po	śmierci	ostatniego	księcia	
Henryka	VI	(†	1335)	stał	się	co	prawda	miastem	pod-
ległym	bezpośrednio	królowi	Czech,	ale	rządzony	był	
przez	 silny	patrycjat	miejski,	 był	 siedzibą	biskupstwa	
i	 liczącym	 się	 ośrodkiem	 handlowo	 –	 gospodarczym.	
Fryderyk	II		pilnie	przyglądał	się,	jakie	stanowisko	wo-
bec	Reformacji	 zajmie	właśnie	największe	miasto	 ślą-
skie	-	Wrocław.	Tu	tymczasem,	nie	bez	wiedzy	biskupa,	
wittenberczyk	Jan	Hess	wygłosił	w	kościele	św.	Marii	
Magdaleny	pierwsze	kazanie	w	języku	niemieckim	we-
dług	 „nowej	Ewangelii”	 (21.10.1523).	W	niespełna	 2	
lata	później	drugi	wittenberczyk	Ambroży	Moiban	za-
inicjował	kazania	według	nowego	porządku	w	kościele	
św.	Elżbiety.	Obaj	odrzucili	katolicką	obrzędowość,	jak	
kult	świętych	i	cześć	obrazów,	święcenie	wody,	proce-
sje,	w	końcu	celibat,	wprowadzili	Komunię	pod	oboma	
postaciami,	natomiast	nie	naruszali	wystroju	kościołów.	
Zmiany	 te	 zyskały	 akceptację	Rady	Miejskiej	 (1525).	
Także	 za	 sprawą	 Rady	 rozwiązane	 zostały	 niektóre	
zakony.	 Zmiany	 wprowadzane	 były	 stopniowo,	 bez	
wymuszeń,	 wzbudzały	 zaciekawienie,	 spotykały	 się	 
z	 życzliwym	 przyjęciem.	 Zresztą	 obaj	 duchowni	 pra-
gnęli	reformy	Kościoła,	a	nie	rozłamu.	Niemniej	już	w	
1528	r.	Wrocław,	jako	pierwszy	na	Śląsku,	ogłosił	Porzą-
dek	Kościelny.	Tak	więc	obok	siebie	działały	kościoły	 
o	różnych	obrządkach;	bywało	nawet	tak,	że	w	mniej-
szych	miejscowościach	 w	 jednym	 kościele	 odbywały	
się	 nabożeństwa	w	obu	porządkach.	Nikomu	 to	wów-
czas	nie	wadziło.	Podkreślenie		różnic	wyznaniowych			
wymusiły	dopiero	następne	lata.	
Jednak	Wrocław	 nie	 był	 pierwszym,	 gdzie	 na	 Śląsku	
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wygłoszono	 pierwsze	 ewangelickie	 kazanie.	 Uczynili	
to	wcześniej	niektórzy	panowie	mniejszych	miejscowo-
ści.	Już	12.09.1518	r.	Georg	v.	Zedlitz	ściągnął	byłego	
augustianina	z	Wittenbergi	Melchiora	Hoffmanna,	któ-
ry	 na	 zamku	w	Nowym	Kościele	 koło	Świeżawy	wy-
głosił	 ewangelickie	kazanie.	Wiadomości	o	kazaniach	
luterańskich	znajdujemy	w	Zielonej	Górze	(1520),	Ko-
żuchowie	i	Wołowie	(1521),	Legnicy	i	Złotoryji	(1522),	
w	Trzebnicy,	 Lwówku	 Śląskim,	 Strzegomiu	 i	 Świdni-
cy	 (1523).	W	 tymże	 1523	 r.,	 książę	 legnicko	 –	 brze-
ski	 Fryderyk	 II,	 jako	 pierwszy	 Piast	 śląski,	 przeszedł	
na	 luteranizm.	Dwa	 lata	później	 do	 założonego	przez	
księcia	 gimnazjum	w	 Złotoryji	 przybył	wykształcony	
w	Wittenberdze	 humanista	Walenty	 Trozendorff.	 Tak-
że	staraniem		księcia	w	Legnicy	uruchomiono	luterań-
ski	uniwersytet	(1527).	Na	skutek	sporu	teologicznego	 
i	głoszenia	nauk	niezgodnych	z	teologią	M.	Lutra,	ksią-
żę	 wydalił	 z	 Legnicy	 nawiedzonego	 teologa	 Kaspara	
v.	 Schwenckfelda	 (1529);	 pozostali	 wykładowcy	wró-
cili	 do	Wittenbergi,	 a	Walenty	 Trozendorff	 do	 Złoto-
ryji,	 obejmując	 ponownie	 funkcję	 rektora	 gimnazjum,	
które	 przekształcił	 we	 wzorcową	 i	 sławną	 na	 Śląsku	
ewangelicką	placówkę	oświatową.	Gdy	w	1527	 r.	 zje-
chał	do	Wrocławia	król	Czech	Ferdynand	 I	Habsburg	
celem	odebrania	hołdu,	zażądał	od	stanów	przywróce-
nia	w	kościołach	obrządku	katolickiego	 i	wypędzenia	
wszystkich	innowierczych	duchownych.	Żądaniu	temu	
sprzeciwił	się	książę	Fryderyk	II.		Ferdynand	I,	wobec	
zagrożenia	 ze	 strony	Turków,	 zanadto	 cenił	 sobie	pła-
cone	zwłaszcza	przez	bogaty	Wrocław	podatki,	przyjął	
więc	odmowę	do	wiadomości,	ale	z	realizacji	żądania	
nie	zrezygnował.	Gdy	luteranizm	zaczął	się	szerzyć	na	
tzw.	ziemiach	dziedzicznych	króla	(przejętych	dobrach	
popiastowskich	tych	gałęzi	rodu	Piastów,	które	już	wy-
marły)	 lub	 posiadłościach	 panów	 od	 niego	 uzależnio-
nych,	użył	 różnych	 sposobów,	aby	postęp	Reformacji	
co	 najmniej	 utrudnić,	 bądź	wyrugować	 choćby	 przez	
wypędzenie	 predykantów.	 Tymczasem	 Fryderyk	 II	 
w	 1534	 r.	 uznał	 Reformację	 w	 przejętym	 księstwie	
brzeskim,	 trzy	 lata	 później	 ogłosił	 w	 całym	 swoim	
władztwie	 luteranizm	 jako	 religię	 panującą.	Odpowie-
dzią	 księcia	 na	 dekret	 królewski	 zakazujący	 wprowa-
dzania	 nowinek	 wyznaniowych	 i	 zabór	 dóbr	 kościel-
nych	było	wydanie	w	1542	r.	„Porządku	Kościelnego”	
w	oparciu	o	ogłoszone	Augsburskie	Wyznanie	Wiary	z	
1530	r.		Rok	1555	przyniósł	Pokój	Augsburski,	uznający	
zasadę	 „czyje	 panowanie,	 tego	wyznanie”.	 Formalnie	
obowiązywać	ona	miała	tylko	w	krajach	Rzeszy;	Śląsk	
krajem	Rzeszy	nie	był,	podlegał	jurysdykcji	króla	cze-
skiego.	 Prawo	 decydowania	 o	 wyznaniu	 wszystkich	
poddanych	 (także	książąt	 i	 stanów)	na	Śląsku	król	za-
strzegał	wyłącznie	 dla	 siebie,	 niemniej	musiał	 się	 po-
godzić	z	uznaniem	istnienia	Kościoła	Reformacji.	Lecz	
oto	zarysował	się	rozłam	w	obozie	luteran,	wywołany	

odstępstwem	Melanchtona	od	ortodoksji	Lutra,		odcho-
dzeniem	zwłaszcza	środowiska	inteligenckiego	od	lute-
ranizmu	i	przechodzeniem	na	kalwinizm	mimo,	iż	ten	
ze	strony	cesarza	był	wyłączony	spod	wszelkich	praw.	
Chociaż	usunięto	ze	Śląska	wielu	kalwinów,	kalwinizm	
znalazł	 sprzymierzeńców	 wśród	 książąt	 legnicko	 –	
brzeskich,	którzy	szukając	dróg	odcięcia	się	od	cesarza,	
związali	 się	 z	 protestanckimi	 rodami	 Rzeszy,	 weszli	 
w	bliskie	koligacje	 rodzinne,	wreszcie	przeszli	na	kal-
winizm,	ale	w	stosunku	do	luterańskich	poddanych	za-
chowali	się	lojalnie.	
	 Aczkolwiek	 czasy	 panowania	 cesarza	Maksy-
miliana	II	(1564	–	1576)	cechowała	dość	duża	toleran-
cja	w	kwestiach	wyznaniowych,	zarówno	na	Śląsku,	jak	
i	poza	nim,	zachodziły	zmiany	zapowiadające	przełom	
w	stosunkach	międzywyznaniowych.	W	1562	r.	zmarł	
ostatni	z	trzech	biskupów	wrocławskich,	przychylnych	
luteranom.	 Rok	 później	 zakończył	 obrady	 Sobór	 Try-
dencki,	którego	postanowienia	za	sprawą	bp.	Marcina	
Gerstmana	 przyjął	 synod	 wrocławski	 (1580).	 On	 też	
sprowadził	 pierwszych	 jezuitów	 do	 Wrocławia.	 Wła-
dzę	w	 cesarstwie	 objął	wychowanek	 jezuitów	Rudolf	
II	 (1576	 –	 1612),	wrogo	 nastawiony	 do	 protestantów.	
Nie	oglądając	się	na	obowiązujące	w	Czechach	prawo,	
w	 całej	 rozciągłości	 wykorzystał	 zasadę	 „czyje	 pano-
wanie”	do	rugowania	protestantów	z	krajów	dziedzicz-
nych	i	tam,	gdzie	protestanci,	korzystając	z	obojętności	
patronów,	 zakładali	 własne	 zbory.	 Akcję	 rozpoczęto	
od	wypędzania	duchownych	protestanckich.	Wszędzie	
wszystkie	 stanowiska	 obsadzane	 były	 powolnymi	 ce-
sarzowi	 katolikami.	 Cofnięte	 także	 zostało	 papieskie	
przyzwolenie	 na	 udzielanie	 w	 diecezji	 wrocławskiej	
Komunii	pod	oboma	postaciami.	
	 Stan	 napięcia	 pomiędzy	 stanami	 śląskimi	 
a	 królem	 (cesarzem)	Rudolfem	 II	 narastał.	 Spacyfiko-
wanie	Opawy	 przez	wojska	 cesarskie	w	 1607	 r.	 było	
dla	śląskich	protestantów	ostrzegawczym	sygnałem,	do	
jakiego	 stopnia	 represji	 król	 jest	 zdolny	 się	 posunąć.	
Zastanawia	przy	tym	fakt,	że	stany	śląskie	i	czeskie	po-
zostawiły	Opawę	własnemu	losowi	zwłaszcza,	że	prze-
ważająca	część	opozycji	stanów	była	ściśle	powiązana	
z	 protestantyzmem.	 Dążenie	 stanów	 do	 utworzenia	
(czeskiego)	państwa	 federacyjno	–	 stanowego	 łączyło	
się	 jednocześnie	z	obroną	protestanckiej	wolności	wy-
znaniowej,	 było	 przeszkodą	 w	 tworzeniu	 władzy	 ab-
solutnej	i	uznaniu	dziedziczności	tronu.	Wzmocnieniu	
stanów	sprzyjała	gra	brata	Rudolfa	II	–	Macieja,	dążą-
cego	do	obalenia	cesarza	i	wabiącego	stany	obietnicami	
wolności.	Stany	czeskie	i	śląskie	zawarły	26.06.1609	r.	
porozumienie	o	utworzeniu	związku	obronnego	i	wza-
jemnej	pomocy	militarnej	w	przypadku	dalszego	naru-
szania	wolności	religijnych.	W	tej	sytuacji	cesarz	wydał	
„List	 majestatyczny”	 dla	 Czech,	 jednak	 stanowczość	
stanów	czeskich	sprawiła,	że	cesarz	po	dwóch	miesią-
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cach	wydał	podobny	dokument	dla	Śląska	(20.08.1609).	
Dotyczył	 on	 wolności	 	 wyznaniowych	 poddanych	
ewangelickich	 (wyłącznie	 luteran),	 jak	 też	 zrzeczenia	
się	praw	króla	do	obsadzania	 funkcji	 starosty	general-
nego	Śląska	i	biskupa	wrocławskiego.	Na	tej	podstawie	
doszło	do	ustanowienia	pierwszego	własnego,	 śląskie-
go	konsystorza	Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego	
(1516)	i	utworzenia	odrębnej	kancelarii	śląskiej.	
	 Żenujące	 jest	 podkreślanie	 przez	 niektórych	
historyków	wartości	Listu	Majestatycznego	wydanego	
przez	 „wspaniałomyślnego”	 cesarza	 dla	 nieposłusz-
nych	 protestantów,	 gwarantujące	 im	 wolności	 wy-
znania,	 jakiego		nigdy	przedtem	(a	także	potem	przez	
kilka	 stuleci)	 nie	mieli!	W	 gruncie	 rzeczy	 był	 to	 wy-
rachowany	 podstęp	 cesarza,	 który	 przyśpieszył	 tylko	
jego	detronizację	 i	przejęcie	władzy	przez	arcyksięcia	
Macieja	 (11.04.1611).	 Cesarz	 licząc	 na	 uśpienie	 uwa-
gi	 stanów	 praskich	 wydaniem	 Listu	Majestatycznego	
szykował,	na	szczęście	przed	czasem	wykryty,	 spisek,	
którego	celem	było	militarne	rozprawienie	się	z	praską	
opozycją.	Maciej	 co	 prawda	 potwierdził	wydany	List	
Majestatyczny,	ale	konsekwentnie	dążył	do	osłabienia	
wpływów	protestanckiej	opozycji	m.in.	w	kurii	książę-
cej,	której	trzonem	byli	nieliczni	już	ostatni	Piastowie	
śląscy:	książę	brzeski	Jan	Chrystian	i	książę	legnicki	Je-
rzy	Rudolf,	a	także	książę	ziębicko	-	oleśnicki	Karol	II	
z	Podiebradów	i	książę	karniowski	Jan	Jerzy	Hohenzol-
lern.	Za	wyjątkiem	Karola	 II	wszyscy	przeszli	na	kal-
winizm,	 demonstracyjnie	 rezygnując	 z	 ochrony	 praw-
nej	katolickiego	suwerena.	Obok	jedynego	katolika	bp.	
Karola	Habsburga	wprowadził	Maciej	do	kurii	swojego	
poplecznika	Karola	v.	Lichtensteina,	podnosząc	go	do	
godności	księcia	opawskiego	i	świeżego	apostatę	księ-
cia	cieszyńskiego	Adama	Wacława,	jako	starostę	gene-
ralnego.	
	 Stany	czeskie,	nie	mogąc	doczekać	odpowiedzi	
na	 łamanie	 postanowień	 Listu	Majestatycznego	 posu-
nęły	 się	 do	wypowiedzenia	Maciejowi	 posłuszeństwa	
przez	 wyrzucenie	 jego	 namiestników	 z	 okien	 zamku	
praskiego	 do	 fosy	 (23.05.1618).	 Kolejnym	 krokiem	
powstańców	 było	 zawiązanie	 konfederacji	 protestanc-
kiej	obejmującej	Czechy,	Morawy,	Śląsk	oraz	Łużyce	
(31.07.1619),	do	której	dołączyli	protestanci	z	Górnej	
i	Dolnej	Austrii	oraz	Węgier.	Przez	wybór	Fryderyka	–	
elektora	palatyńskiego	na	króla	czeskiego	(27.08.1619)	
konfederacja	stała	się	związkiem	państwowym	z	zacho-
waniem	autonomii	krajów	związkowych,	połączonych	
unią	 personalną.	 Mimo	 wszystko	 położenie	 powstań-
ców	było	 trudne,	 gdyż	 nie	 zdołano	 uładzić	 ani	 spraw	
politycznych	i	przeciwstawić	się		cesarskiej	dyplomacji,	
ani	wojskowych,	by		wypracować	strategię	walki	z	do-
brze	zorganizowaną	i	silną	armią	cesarską.	Bitwa	pod	
Białą	Górą	 (8.11.1620)	 okazała	 się	 sromotną	 porażką	
wojsk	protestanckich	i	przyniosła	dla	Czech	tragiczne	

skutki	na	szereg	stuleci.	„Czeski”	etap	wojny	30	–	let-
niej	 zakończony	 został	 wydaniem	 tzw.	 akordu	 drez-
deńskiego	 (28.02.1621),	w	którym	 śląscy	buntownicy	
uzyskali	wprawdzie	 przebaczenie	win	 za	wystąpienie	
przeciw	prawowitej	 zwierzchności	 i	 obrazę	majestatu	
cesarskiego,	 ale	 kosztem	 całkowitego	 poddania	 się	 i	
oczekiwania	na	łaskę.	Oznaczało	to	wyzbycie	się	resz-
tek	suwerenności	książąt	i	stanów	śląskich,	a	także	ze-
rwanie	 stosunków	 ze	 wszystkimi	 skonfederowanymi	
krajami.	Nie	poddał	się	dyktatowi	cesarza	jedynie	ksią-
żę	karniowski	Jan	Jerzy	v.	Brandenburg	Anhalt,	co	oku-
pił	skazaniem	na	banicję,	a	odebrane	mu	ziemie	cesarz	
przekazał	 prezydentowi	 kamery	 cesarskiej	 Hannibalo-
wi	v.	Dohna,	eliminując	jednocześnie	ze	wspomnianej	
kurii	kolejnego	protestanta.	
	 Chwilowe	wstrzymanie	walk	przed	kolejnymi	
etapami	wojny	 30	 –	 letniej	 bynajmniej	 nie	 oznaczało	
czasu	pokoju	dla	ludności,	także	śląskiej.	Odbywające	
się	w	tym	czasie	 liczne	przemarsze	zwalczających	się	
wojsk	pozostawiały	po	 sobie	 smutny	krajobraz	„wizy-
towanych”	 miejscowości,	 pozbawiających	 mieszkań-
ców	wszystkiego,	co	było	do	zjedzenia,	nie	mówiąc	o	
zaborze	mienia.	Gdy	na	nowo	rozgorzała	żagiew	wojny,	
stany	 śląskie	 odmówiły	walki	 z	 wojskami	 protestanc-
kimi.	Tropiący	je	ze	swoją	armią	osławiony	Albrecht	v.	
Wallenstein	zajmował	na	polecenie	cesarza	poszczegól-
ne	miasta	i	po	raz	pierwszy	na	taką	skalę		zastosował	
terror	 wobec	 ludności	 innowierczej,	 zmuszając	 ją	 do	
wyrzeczenia	się	luteranizmu.	Szczególne	w	tym	wzglę-
dzie	„zasługi”	mieli	dragoni	Euzebiusza	Lichtensteina,	
którzy	 zajmowali	 domy	 opornych	 tak	 długo,	 dopóki	
nie	 pozbawili	 ją	 całkowicie	 żywności,	 po	 czym	 dom	
puszczali	 z	 dymem,	 a	 zatwardziałych	wieszali	 na	 naj-
bliższych	 drzewach,	 chyba,	 że	 sponiewierani	 przedło-
żyli	kartkę	o	wyrzeczeniu	się	luteranizmu	i	spowiedzi	u	
jezuity.	Edykt	cesarski	z	1629	r.	nakazał	zwrot	wszyst-
kich	świątyń,	które	przed	1552	były	w	ręku	katolików.	
Wszelkie	 próby	 ocalenia	 tego,	 co	 jeszcze	 na	 Śląsku	
było	do	ocalenia,	nie	osiągało	celu.	Śląsk	pozbawiony	
resztek	niezależności	politycznej	nie	 stanowił	dla	pro-
testanckich	władców,	biorących	udział	w	wojnie,	part-
nera	do	 rozmów	(Brandenburgia,	Saksonia,	Szwecja);	
owszem	 Śląsk	 był	 terenem	 walk,	 ale	 nie	 terenem,	 w	
stosunku	do	którego	należało	mieć	jakiekolwiek	zobo-
wiązania	polityczne.	Po	prostu	Śląsk	był	w	ręku	Habs-
burgów;	walczono	z	Habsburgami	jako	katolikami	i	he-
gemonami	Rzeszy,	a	nie	o	Śląsk,	wobec	którego	każda	
z	walczących	 stron	miała	 swój	własny	 cel	 polityczny,	
daleki	od	oczekiwania	Ślązaków,	oczekujących	wspar-
cia	 ewangelickich	 stanów	Rzeszy	 i	 stworzenia	 jakiejś	
formy	ewangelickiego	bytu	śląskiego,	niezależnego	od	
cesarza.	
	 Nadszedł	wreszcie	1648	 r.,	kiedy	 to	wszczęto	
równoległe	 rokowania	w	westfalskich	miastach	 	Mün-
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ster	 i	 Osnabrück.	 Habsburgowie	 utracili	 dominującą	
rolę	w	Rzeszy,	ale	pozostawiono	im	wolną	rękę	w	tzw.	
krajach	 dziedzicznych,	 gdzie	 cesarz	 zastrzegł	 dla	 sie-
bie	 pełnię	 władzy	 bez	 dochowywania	 jakichkolwiek	
przywilejów	 wyznaniowych.	 Wspólny	 front	 rokują-
cych,	 a	 zwłaszcza	 Szwecja,	 nie	 pozwoliły	 wyłączyć	
Śląska	spod	międzynarodowych	gwarancji	pokoju.	Na	
tej	zasadzie	wymuszono	wolność	religijną	dla	księstw,	
pozostających	 jeszcze	 we	 władaniu	 ewangelickich	
książąt	 (Brzeg,	 Legnica,	 Oleśnica	 i	 miasto	 Wrocław	
oraz	 Ziębice),	 natomiast	 dla	 ewangelików	 w	 krajach	
dziedzicznych	cesarz	Ferdynand	III	zgodził	się	na	wol-
ność	wyznania,	ale	nie	kultu;	wolno	było	ewangelikom	
uczęszczać	na	nabożeństwa	poza	terenem	księstwa,	w	
którym	mieszkali.	W	 drodze	wyjątkowej	 łaski	 cesarz	
zgodził	się	na	budowę	trzech	domów	modlitwy	z	wła-
snych	środków	na	przedpolach	miast:	Głogowa,	Jawora	
i	Świdnicy.	Budowle	mogły	być	wzniesione	z	nietrwa-
łych	materiałów	i	w	niczym	nie	miały	przypominać	ko-
ścioła,	miały	być	bez	wieży	i	bez	dzwonów,	pierwotnie	
także	bez	ołtarza	i	organ.	Świątynie	te	później	zyskały	
miano	Kościołów	Pokoju.	Dwa	z	nich	 (Jawor	 i	Świd-
nica)	przetrwały	do	naszych	czasów	i	są	perełkami	bu-
downictwa	 sakralnego	 na	 Śląsku,	 pomnikami	 świato-
wego	dziedzictwa	kultury	UNESCO.
	 Bilans	 strat	 po	wojnie	 30	–	 letniej	 dla	Śląska	
był	ogromny.	Zniszczonych	zostało	36	miast,	1094	wsi	 
i	113	zamków	(w	tym	także	w	Cieszynie).	Liczba	miesz-
kańców	 obniżyła	 się	 o	 pół	 miliona	 osób	 (ok.	 30	 %),	 
z	czego	ogromna	większość	padła	ofiarą	epidemii,	gło-
du,	 egzekucji;	 spory	 odsetek	 ludności	 wyemigrował	
m.in.	 do	 sąsiedniej	 Wielkopolski.	 Skala	 zubożenia	
mieszkańców	 Śląska	 na	 skutek	 ściąganych	 kontrybu-
cji,	zawłaszczeń,	podatków	i	danin	jest	nie	do	opisania.	
Spośród	ludności	śląskiej	w	znacznym	stopniu	przetrze-
biona	została	także	szlachta,	w	miejsce	której	z	polece-
nia	cesarza	osadzano	w	jej	majątkach	uszlachetnianych	
oficerów	 i	 posłusznych	 cesarzowi	 urzędników,	 etnicz-
nie	obcych,	odnoszących	się	do	miejscowych	z	pogardą.	
W	ślad	za	 tym	poszły	nadania	całych	księstw	nowym	
książętom	 (Żagań,	 Ziębice,	 Cieszyn),	 którzy	 także	
nie	 czuli	 potrzeby	 poszanowania	 miejscowej	 tradycji	 
i	kultury.	Proceder	przejmowania	majątków	miejscowej	
szlachty	miał	także	swoje	odbicie	we	wprowadzaniu	in-
tensywnej	 gospodarki	 folwarcznej	 i	 nakładaniu	 obcią-
żeń	pańszczyźnianych	na	miejscowe		chłopstwo.	
	 Gdy	 latem	 1650	 r.	 odeszły	 ostatnie	 oddziały	
szwedzkie,	 Ferdynand	 poczuł	 się	 zwolniony	 ze	 zobo-
wiązań	pokojowych	i	w	styczniu	1653	r.	wydał	rozkaz	
przejęcia	 lub	 zamknięcia	 wszystkich	 kościołów	 pozo-
stających	jeszcze	w	ręku		ewangelików.	Akcję	tę	prze-
prowadzały	 specjalnie	 powołane	 komisje,	 nierzadko	
przy	 udziale	 wojska.	 Intensywnie	 zadbano	 o	 rozwój	
życia	 zakonnego	 jezuitów,	 franciszkanów,	 cystersów,	

dominikanów	 i	 przystąpiono	do	budowy	monumental-
nych	 gmachów	 klasztorów	 i	 świątyń	 o	 bogatym,	 wy-
stawnym	wystroju,	odnowiono	kult	świętych,	procesje	
i	pielgrzymki.	Zatrważającym	zjawiskiem	stał	 się	pro-
ceder	oskarżania	najczęściej	kobiet	o	związki	z	siłami	
nieczystymi,	 posądzania	 ich	 z	 byle	 powodu	 o	 czary	 
i	palenie	 ich	żywcem	na	stosie.	W	1651	 r.	 (i	później)	
tylko	w	 księstwie	 nyskim,	 podległym	biskupowi	wro-
cławskiemu,	straciło	życie	w	mękach	około	200	osób.	
	 Szczególną	 troską	 w	 tępieniu	 Reformacji	 wy-
kazał	 się	 następny	 cesarz	 	 Leopold	 I	 (1658	 -	 1705).		
Równocześnie	z	kasacją	kościołów	ewangelickich	swo-
je	parafie	musiało	opuścić	około	500	duchownych.	Nie-
którzy	z	nich,	mimo	zagrożenia,	pozostali	w	ukryciu	i	
gromadzili	swoich	wiernych	w	„leśnych	świątyniach”,	
zwłaszcza	w	 terenie	 górskim.	 Inni	 udawali	 się	 do	 ist-
niejących,		położonych	blisko	granicy	kościołów,	także	
do	Wielkopolski,	gdzie	prawo		cesarskie	już	nie	sięgało.	
Kościoły	 te	 zyskały	 miano	 kościołów	 ucieczkowych,	
często	 rozbudowywanych,	 by	 pomieścić	 przybywają-
cych	wiernych.	Inne,	zbudowane	od	podstaw,	także	na	
terytorium	przygranicznym,	służące	zdeterminowanym	
ewangelikom,	 otrzymały	 nazwę	 kościołów	 granicz-
nych.	Wprowadzano	restrykcje,	jak:	zakaz	prywatnych	
nabożeństw,	zabór	i	niszczenie	druków	protestanckich,	
przymus	 uczestnictwa	 w	 mszy	 i	 wychowania	 dzieci	 
w	 religii	 katolickiej,	 wreszcie	 zakaz	 uczęszczania	 na	
nabożeństwa	poza	granicami	danego	księstwa,	co	odtąd	
(1669)	wiązało	 się	 z	 dodatkowym	nakładaniem	 drogi	
dla	ominięcia	straży	granicznych.	
	 Ostatnią	 ostoją	 śląskiego	 protestantyzmu	 
w	drugiej	połowie	XVII	w.	pozostało	już	tylko	księstwo	
legnicko	–	brzesko	-	wołowskie.	Istniejące	jeszcze	księ-
stwa	brzeskie,	legnickie	i	wołowskie,	na	skutek	niespo-
dziewanej	 śmierci	Ludwika	 IV	 (†	 1663)	 i	 Jerzego	 III	
brzeskiego	 (†	 1664)	 przypadło	 najmłodszemu	 z	 braci	
Chrystianowi,	 księciu	 wołowskiemu,	 który	 ponownie	
połączył	ziemie	trzech	księstw.	I	tylko	on	doczekał	mę-
skiego	potomka	Jerzego	Wilhelma	(*	29.09.1660).	Na	
dworze	ojca	Jerzy	Wilhelm	odebrał	staranne	wykształ-
cenie,	był	nad	wyraz	zdolny,	opanował	kilka	języków,	
dzięki	ojcu	poznał	także	polski.	W	wieku	12	lat	został	
skierowany	na	studia	na	słynnym	uniwersytecie	Viadri-
na	we	Frankfurcie	nad	Odrą.	 Już	na	początku	pobytu	
we	Frankfurcie	zmarł	jego	ojciec	(1672).	Wbrew	woli	
matki	Ludwiki,	której	rządy		regencyjne	nie	cieszyły	się	
uznaniem	 poddanych,	 Jerzy	Wilhelm	wrócił	 do	 Brze-
gu,	a	po	uzyskaniu	przeniesienia	lenna	przez	Leopolda	
I,	14.02.1675	r.	złożył	hołd	cesarzowi	w	Wiedniu	i	tym	
samym	został	uznany	za	pełnoletniego	lennego	władcę	
księstwa	legnicko	–	brzeskiego.	Nikt	wówczas	nie	wie-
dział,	że	rządy	tak	dobrze	zapowiadającego	się	księcia	
zakończą	się	po	9	miesiącach.	Młodziutki	książę	uwiel-
biał	polowania.	W	czasie	jednego	z	nich	(w	święto	pa-
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trona	 św.	Huberta)	nabawił	 się	wysokiej	gorączki;	do	
tego	doszło	do	zarażenie	ospą	(lub	odrą?).	Przewiezio-
ny	zamku	w	Brzegu,	zmarł	po	kilku	dniach	21.11.1675	
r.,	pochowany	został	w	ufundowanym	przez	matkę	Pia-
steum	w	Legnicy,	8.02.1676	r.	
	 Śmierć	 ostatniego	 Piasta	 była	 cesarzowi	 bar-
dzo	na	 rękę.	Dopóki	 żyli	Piastowie	dolnośląscy,	 choć	 
w	trakcie	wojny	30	–	letniej	pozbawieni	wielu	atrybutów	
lenników	króla	czeskiego,	byli	ostoją	opozycji	antyce-
sarskiej,	mieli	oparcie	w	swoich	poddanych,	łączyła	ich	
nie	tylko	więź	ziemi,	ale	także	wyznanie.	To	były,	obok	
silnego	samodzielnego	Wrocławia,	 	poważne	atrybuty,	
bowiem	wyznanie	było	traktowane	przez	kolejnych	ce-
sarzy	 jako	 demonstracja	 nielojalności	 i	 otwarte	 	 kwe-
stionowanie	władzy	cesarskiej	(królewskiej),	zarzewie	
buntu	i	sprzeciwu.	O	ile	szlachta	i	niższe	stany	na	sku-
tek	wojny	30	–	letniej	zostały	przetrzebione,	pozostali	
poddani	metodycznie	prowadzonym	prześladowaniem	
zostali	 zepchnięci	 na	 margines	 życia	 społecznego,		 
z	zejściem	Jerzego	Wilhelma	utracili	oparcie	w	ewan-
gelickich	książętach,	którzy	 	mieli	 powiązania	 z	 euro-

pejskimi	 rodami,	 także	 opozycji	 antycesarskiej.	Habs-
burgom	 pozostało	 czekać.	 I	 doczekali	 się.	Wszystkie	
próby	przejęcia	dziedzictwa	Jerzego	Wilhelma	zostały	
sparaliżowane,	księstwo	brzesko	–	legnickie	uznane	zo-
stało	za	kolejną	dziedziczną	ziemią	króla	Czech.	Oczy-
wiście	o	traktacie	westfalskim	i	liście	majestatycznym	
już	dawno	zapomniano.	W	krótkim	czasie	ostatnie	po-
nad	sto	kościołów	ewangelickich	w	księstwie	legnicko	
–	brzeskim	uległo	kasacji,	a	wierni	poddani	tym	samym	
restrykcjom,	 jak	 w	 pozostałych	 księstwach	 śląskich.	
Protestantyzm	utrzymał	 się	 już	 tylko	w	 księstwie	 ole-
śnickim,	pozostającym	w	ręku	dynastii	wirtemberskiej	
i	tam,	gdzie	uchował	się	protestancki	gospodarz	wioski	
lub	 zamku.	 Cesarz	 Leopold	 I	 mógł	 się	 czuć	 zadowo-
lonym,	gdyż	cel,	 jak	 sobie	postawił,	 został	osiągnięty.	
Prawie	cały	okres	jego	panowania	to	czas	wojen	prowa-
dzonych	ze	Szwecją,	 	pacyfikacji	 (także	na	 tle	wyzna-
niowym)	na	Węgrzech,	wojen	z	Turcją	(tu	m.in.	słynna	
bitwa	 pod	Wiedniem	w	 1683	 r.)	 i	 wszczętych	 wojen	
sukcesyjnych	z		Francją,	pozostawionych	do	rozwiąza-
nia	swojemu	następcy.

W. Sosna

Nie	o	to	chodzi,	aby	być	szczęśliwym,
lecz		by	uszczęśliwiać	innych.

Nie	o	to	chodzi,	by	być	kochanym,	
lecz	by	kochać	i	być	dla	innych	błogosławieństwem.

Nie	o	to	chodzi,	by	samemu	używać,
lecz	by	udzielać	innym.

Nie	o	to	chodzi,	by	się	w	życiu	przebijać,
lecz	by	zapierać	się	siebie.

Nie	o	to	chodzi,	by	życie	zdobyć,
lecz	by	je	utracić.

Nie	o	to	chodzi,	by	szukać	własnego	zadowolenia,

CO  JEST WAŻNE?

lecz	by	znajdować	swoje	zadowolenie	w	zadowalaniu	
innych.

Nie	o	to	chodzi,	by	Bóg	czynił	naszą	wolę,
lecz	byśmy	Jego	wolę	czynili.

Nie	o	to	chodzi,	byśmy	długo	żyli,
lecz	o	to,	by	życie	nasze	posiadało	właściwą	treść.
Nie	o	to	chodzi,	co	ludzie	o	nas	myślą	i	mówią,

lecz	o	to,	czym	jesteśmy	przed	Bogiem.
Nie	o	to	chodzi,	co	czynimy,

lecz	o	to,	,	jak	i	dlaczego	czynimy.	(	Matka	Ewa	)
                                                                                 

 udostępniła: Grażyna Cimała   

„ I mówił Jezus do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, 
niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie 

codziennie i naśladuje mnie.” Ew. Łk 9,23

	 Lecz	w	miłości	swej	ku	wam	i	dlatego	że	dochowuje	przysięgi,	którą	złożył	
waszym	ojcom,	wyprowadził	was	Pan	możną	ręką	i	wybawił	cię	z	domu	niewoli,	
z	ręki	faraona,	króla	egipskiego.	A	tak	wiedz,	że	Pan,	Bóg	twój,	jest	Bogiem,	Bo-
giem	wiernym,	który	do	tysiącznego	pokolenia	dochowuje	przymierza	i	okazuje	
łaskę	tym	którzy	go	miłują	i	strzegą	jego	przykazań.

5	Mż.	7,8-9
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Trochę historii
W³adys³aw	Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 233

   04.09.1867:	urodził	 się	ks. Jerzy Kubaczka,	wika-
riusz	 we	 Lwowie,	 pastor	 w	 Błędowicach,	 od	 1908	 r.	 
w	 Cieszynie,	 sygnatariusz	 deklaracji	 podporządkowa-
nia	Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego		na	Śląsku	
Cieszyńskim	 Konsystorzowi	 Kościoła	 Ewangelicko	
–	Augsburskiego	w	 Polsce.	 Patrz:	 odc.	 4,	 „Informator	
Parafialny”	1997/24,	s.	35.	

**********
   07.09.1992:	w	Krakowie	zmarł	Włodzimierz Wnuk,	
prozaik	i	publicysta,	działacz	Związku	Podhalan,	piew-
ca	Podhala.	Urodził	się	w	Zakopanem	15.05.1915	r.	Był	
synem	lwowskiego	restauratora	Jana	i	Józefy	z	Krzep-
towskich.	Do	gimnazjum	uczęszczał	w	Krakowie.	Po	
maturze	w	 1933	 r.	 studiował	 prawo	 na	 uniwersytecie	
w	 Poznaniu.	 Już	w	 czasie	 studiów	 (1933	 –	 1937)	 na-
wiązał	kontakt	z	pismem	„Prosto	z	mostu”.	Tuż	przed	
II	 wojną	 światową	 pełnił	 obowiązki	 sekretarza	 Szko-
ły	Morskiej	w	Gdyni.	Zmobilizowany,	uczestniczył	w	
kampanii	wrześniowej,	potem	do	1941	r.	był	więźniem	
obozów	 koncentracyjnych	 w	 Stutthofie,	 Sachsenhau-
sen	i	Gusen.	Uwolniony,	przebywał	w	Zakopanem,	od	
1943	 r.	w	Warszawie,	gdzie	zaangażował	 się	w	 ruchu	
podziemnym,	 pracował	 także	 w	 Departamencie	 Dele-
gatury	Rządu.	Brał	udział	w	Powstaniu	Warszawskim.	
Po	zakończeniu	wojny	zaliczył	studia	ma	Wydziale	Fi-
lozoficznym	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Od	1947	r.	
był	redaktorem	oddziału	„Słowa	Powszechnego”.	Gdy	
w	1953	r.	przeniósł	się	do	Krakowa,	pracował	jako	re-
daktor	oddziału	pisma	„Kierunki”,	potem	w	Instytucie	
Wydawniczym	 „Pax”.	Aktywnie	 udzielał	 się	 w	 kilku	
organizacjach:	Związku	Podhalan,	Związku	Literatów	
Polskich,	PEN	Clubie	i	innych.	W	latach	1973	–	1979	
był	redaktorem	pisma	„Podhalanka”.	
	 Pierwsze	 jego	 książki,	 to	 wspomnienia	 z	 cza-
sów	wojny:	„Z	pierwszej	 linii	 	 frontu”	(1943),	„Obóz	
kwarantanny”	 (1946),	 a	 także	 	 „Walka	 podziemna	 na	
szczytach”	 (1948)	 i	 „Byłem	z	wami”	 (1960).	Główną	
tematyką	 twórczości	 pisarza	 było	 Podhale	 i	 ludzie	 z	
nim	związani,	także	ci,	przebywający	za	wielką	wodą.	

Cykl	 otworzyła	 znakomita	
antologia	 „Gawędy	 Skalne-
go	 Podhala”	 (1960).	 Potem	
przyszły	 eseje:	 „Szarotki	
rosną	 w	 Chicago”	 (1964),	
„Moje	Podhale”	 (1968),	 „Ku	
Tatrom”	 (1970),	 „Na	 góral-
ską	nutę”	(1975),		„Obrazki	zakopiańskie”	(1982),	„Gó-
rale	za	Wielką	Wodą”	(1985).	
Uznaniem	dla	 jego	 twórczości	 faktograficznej	poświę-
conej	Ziemi	Rodzinnej,	w	1990	 r.	 otrzymał	Literacką	
Nagrodę	Zakopanego.	W	Zakopanem	 też	 spoczął,	 po-
chowany		na	Pęksowym	Brzyzku.	

*********
   08.09.1967: zmarł	Adolf Fierla,	 polonista,	 nauczy-
ciel	polskiego	Gimnazjum	w	Orłowej,	więzień	obozów	
hitlerowskich,	po	II	wojnie	światowej	osiadł	w	Anglii,	
sekretarz	Związku	Pisarzy	Polskich	na	obczyźnie;	 po-
eta	i	prozaik.	Poza	kilkoma	tomikami	swoje	utwory	o	
tematyce	śląsko-cieszyńskiej	publikował	w	„Nowinach	
Opolskich”	 i	w	„Odrze”.	Patrz:	odc.	118,	„Informator	
Parafialny”	2008/01,	s.	13.	

*********
   14.09.1967: w	Kłodzku	 zmarł	 	doc. dr Jan Jerzy 
Szurman,	 mikrobiolog.	 Był	 synem	 maszynisty	 huty	
trzynieckiej	Jerzego	i	Janiny	z	domu	Kobiela.	Urodził	
się	 23.12.1919	 r.	w	Cieszynie.	Kształcił	 się	w	 gimna-
zjum	 realnym	 w	 Czeskim	 Cieszynie,	 natomiast	 świa-
dectwo	 maturalne	 uzyskał	 w	 1939	 r.	 w	 Gimnazjum	
im.	A.	 Osuchowskiego	 już	 w	 granicach	 Polski.	 Zmo-
bilizowany	 do	Wojska	 Polskiego,	 w	 czasie	 kampanii	
wrześniowej	1939	r.	dostał	się	do	niewoli,	a	następnie	
wcielony	 został	 do	wojska	 niemieckiego.	 Po	 szczęśli-
wym	powrocie	z	wojny	podjął	studia	w	Wyższej	Szkole	
Gospodarstwa	Wiejskiego	w	Cieszynie,	które	ukończył	
w	1948	 r.	 dyplomem	 inżyniera	 rolnika	 o	 specjalności	
przetwórstwa	mlecznego.	Przez	rok	pracował	jako	asy-
stent	WSGW,	które	w	1950	r.	zostało	przeniesione	do	
Olsztyna.	Tam,	jako	adiunkt	Katedry	Technologii	Mle-
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czarstwa	 prowadził	 wykłady,	 uczestniczył	 w	 pracach	
organizacyjnych	Wydziału	Mleczarstwa	i	jednocześnie	
podjął	studia	II	stopnia,	po	czym	zaliczył	staże	naukowe	
w	Pradze.	W	1955	r.,	 już	jako	pracownik	Ośrodka	Ba-
dań	nad	Chorobą	Świń	w	Gumnach	prowadził	badania	
nad	 otrzymaniem	 szczepionki	 zapobiegającej	 groźnej	
epidemii	świń.	W	czasie	kolejnego		stażu	w	Zakładzie	
Wirusologii	Czechosłowackiej	Akademii	Nauk	w	Bra-
tysławie,	odkrył	środki	neutralizujące	skutki	zarażenia	
kur	wirusem	grypy.	Z	kolei	w	1960	r.	na	Wydziale	Zoo-
technicznym	Wyższej	Szkoły	Rolniczej	w	Krakowie	na	
podstawie	pracy	„Wpływ	składu	płynu	odżywczego	na	
zakażenie	hodowli	komórek	nerkowych	świń	wirusem	
choroby	 cieszyńskiej”	 uzyskał	 tytuł	 doktora	 nauk	 rol-
nych	 i	 leśnych.	 Jeszcze	w	 tym	 samym	 roku	otrzymał	
pierwszy	 stopień	 specjalizacji	 z	 zakresu	 mikrobiolo-
gii	 i	 został	 adiunktem	Katedry	Mikrobiologii	Śląskiej	
Akademii	Medycznej,	 przyczyniając	 się	do	powstania	
pracowni	wirusologicznej	 	 i	 hodowli	 tkanek.	 Staż	 na-
ukowy	w	Pradze	zaowocował	dalszymi	pracami	nauko-
wymi.	Był	 także	w	 latach	 1961	–	 1965	konsultantem	
naukowym	 	 w	 Pracowni	 Wirusologicznej	 Instytutu	
Zootechniki	 	 PAN	w	Grodźcu.	W	1962	 r.	 habilitował	
się	na	Wydziale	Lekarskim	Śląskiej	Akademii	Medycz-
nej,	przedkładając	wyniki	 swoich	badań	nad	układem	
komórka	 –	wirus,	 przenikaniem	wirusa	 lub	 jego	 kwa-
sów	do	komórki	 i	odpornością	komórek.	Rok	później	
otrzymał	stanowisko	docenta	 i	 II	stopień	specjalizacji.	
Rozszerzenie	 zainteresowań	 na	 biologię	 molekularną	 
i	 elementy	 genetyki	 zawdzięczał	 kolejnemu	 stażowi		 
w	Instytucie	Wirusologii	Akademii	Nauk	Medycznych	
w	Moskwie.	Był	członkiem	wielu	stowarzyszeń	nauko-
wych,	w	 tym	Komitetu	Wirusologicznego	PAN.	Pozo-
stawił	około	50	prac	naukowych	napisanych	samodziel-
nie,	bądź	przy	współpracy	z	innymi	naukowcami.	

*********
   14.09.1992:	 zmarł	 ks. dr Jerzy Gryniakow,	 pro-
boszcz	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Piotrkowie	 Trybunal-
skim,	docent	i	kierownik	Katedry	Teologii	Praktycznej,	
profesor	i	rektor	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicz-
nej	w	Warszawie,	członek	Synodu	i	radca	Konsystorza,	
autor	podręcznika	„Duszpasterstwo	ewangelickie”	i	in.		
Patrz:	odc.	34,	„Gazeta	Ewangelicka”	2000/11,	s.	30.	

*********
   19.09.1842:	 urodził	 się	 Jerzy Buzek,	 absolwent	
Gimnazjum	Ewangelickiego	w	Cieszynie,	światły	 	go-
spodarz	 i	 patriota	polski	w	Końskiej,	 prezbiter	Zboru	
Ewangelickiego	w	Cieszynie,	ojciec	dr	Józefa	–	statysty	
i	ks.	dr	Andrzeja.		Patrz	odc.	109,	„Informator	Parafial-
ny”	2007/04,	s.	19.	

*********
   19.09.1917:	 w	 Rozbarku	 (ob.	 dzielnica	 Bytomia)	

zmarł	Jan Ligoń,	hutnik,	działacz	narodowy	i	społecz-
ny	 w	 Królewskiej	 Hucie.	 Był	 synem	 kowala	 i	 poety	
ludowego	Juliusza	oraz	Teresy	z	Kawków.	Urodził	się	
27.12.1851	r.	w	Królewskiej	Hucie.	Wkrótce	potem	ro-
dzice		przenieśli	się	na	wieś,	do	Zawadzkiego,	gdzie	oj-
ciec	znalazł	korzystniejsze	warunki	pracy	w	miejscowej	
hucie,	a	także	z	większym	spokojem	mógł	się	poświę-
cić	 lekturze	 polskich	 gazet	 i	 książek.	Korzystał	 też	 z	
tej	lektury	młody	Janek,	wydatnie	uzupełniając	wiedzę	
nabywaną	w	miejscowej	szkole	ludowej.	Wcześnie	za-
czął	pomagać	ojcu	w	kuźni;	gdy	miał	lat	14,	został	pra-
cownikiem	huty	 jako	pomocnik	w	kotłowni,	wyuczył	
się	też	kowalstwa	i	ślusarstwa.	Okazało	się	jednak,	że	
nie	 rzetelność	 w	 wykonywaniu	 obowiązków	 zawodo-
wych,	a	propolska	postawa	i	działalność,	zaważyła	na	
dalszym	 zatrudnieniu	 ojca.	 Ojciec	 utracił	 pracę.	 Cała	
rodzina	wróciła	do	Królewskiej	Huty,	podejmując	pra-
cę	w	miejscowej	Hucie,	do	czasu,	gdy	i	tu	wyproszono	
ojca	za	bramę.	Jan	tymczasem	zdobył	kwalifikacje	me-
chanika	–	maszynisty,	przez	szereg	lat	był	jedynym	ży-
wicielem	rodziny.	Gdy	wrócił	z	trzyletniej	służby	woj-
skowej,	cały	wolny	czas	poświęcił	na	pracę	w		Kółku	
Towarzyskim,	 prowadził	 bibliotekę,	 w	 teatrzyku	 ama-
torskim	okazał	się	dobrym	reżyserem	i	utalentowanym	
aktorem.	W	ciągu	10	lat	wystawił	30	premier	polskich	
sztuk	Władysława	Anczyca,	Wojciecha	Bogusławskie-
go,	Józefa	Korzeniowskiego	i	innych.	Udzielał	się	także	
jako	autor	notatek	i	artykułów	przesyłanych	do	„Gaze-
ty	Górnośląskiej”	i	„Katolika”.	Aktywność	Jana	rychło	
została	zauważona	przez	policję,	a	skutek	był	ten	sam:	
zwolnienie	z	pracy	w	hucie	i	nie	zdołał	jej	znaleźć	ni-
gdzie,	choć	ceniono	jego	fachowość,	ale	był	 	polskim	
agitatorem.	Ratunkiem	okazała	 się	 emigracja	do	Sam-
bora	 (1884),	 gdzie	przebywali	 jego	młodsi	bracia.	Tu	
Jan	otrzymał	pracę	jako	maszynista	przy	szybach	nafto-
wych	w	Pomiarkach	koło	zdroju	w	Truskawcu,	a	potem	
w	Rajsku.	Przesyłał	wówczas	ojcu	na	Śląsk	swoje	liryki,	
przepełnione	tęsknotą	za	Śląskiem.	W	1889	r.	wrócił	na	
Śląsk.	 Zrazu	 pracował	 na	 kopalni	 „Śląsk”	 w	 Chropa-
czowie,	rok	później	przeniósł	się	do	Rozbarku	znów	na	
stanowisko	maszynisty	w	kopalni	„Rozbark”.	Panująca	
w	 Rozbarku	 atmosfera	 udzieliła	 się	 Janowi,	 toteż	 ry-
chło	do	swojego	dorobku	pisarskiego	dołożył	wiersze:	 
„O	polska	mowo”,	„O	śląska	niwo”,	„Śląsko	nasze”,	„Na	
grobie	ojca”,	a	także	wiersze	o	wyraźnym	zabarwieniu	
antyhakatystycznym,	z	nutą	szyderstwa.	Wiersze	te	za-
sadniczo	różniły	się	od	pierwotnych	wierszy	okoliczno-
ściowych,	pouczających	i	moralizatorskich.	Większość	
z	 nich	 została	 spisana	w	dwóch	brulionach,	 które	nie	
doczekały	 druku.	 Z	 Reginą	 Podstawą	 miał	 trzech	 sy-
nów:	Stanisława	(malarz	i	pisarz),	Jana	(społecznik	w	
Mikołowie)	i	Franciszka,	który	zginął	w	czasie	I	wojny	
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światowej.	
*********

   21.09.1317: zmarła	księżniczka	cieszyńska	Wiola Elż-
bieta.	Była	córką		Mieszka	I	cieszyńskiego	i	księżnicz-
ki	nieznanego	imienia.	Urodziła	się	między	1287/1291	
r.	Jej	starszymi	braćmi	byli	Władysław	I	(*1275/1280)	
–	książę	oświęcimski	i	Kazimierz	I	(*	2/2	XIII)	–	książę	
cieszyński.	5.10.1305	r.	została	wydana	za	syna	Wacła-
wa	II,	króla	czeskiego	–	Wacława	III,	zamordowanego	
w	Ołomuńcu	4.08.1306.	Rok	później,	4.08.1306	r.	wy-
szła	ponownie	za	mąż	za	czeskiego	możnowładcę	Pio-
tra	z	Rożmberka,	ale	nie	było	jej	danym	długo	cieszyć	
małżeństwem.	Pochowana	została	w	cysterskim	klasz-
torze	w	Wysokim	Brodzie.	I	to	jest	bodaj	wszystko,	co	
w	miarę	 pewnego	możemy	 powiedzieć	 o	 jej	 krótkim,	
bo	trwającym	zaledwie	26	–	30	lat	życiu.		Brak	stosow-
nych	dokumentów	nie	 tylko	nie	pozwala	uściślić	daty	
życia,	ale	 też	ważnych	wydarzeń,	 jakie	miały	miejsce	
w	tym	czasie.	A	są	one	niezmiernie	ciekawe	mimo,	że	
także	wiele	ich	szczegółów	i	ich	przyczyn	historycy	nie	
są	w	stanie	rozwikłać.	
	 Między	 27.08.1281	 a	 13.11.1282	 zmarł	 ksią-
żę	opolski	Władysław	 II.	 Jego	władztwo	obejmowało	
obszar	w	uproszczeniu	od	Niemodlina	na	zachodzie	aż	
prawie	pod	Tyniec	na	wschodzie.	Władysław	II	 	miał	
z	 księżną	 wielkopolską	 Eufemią	 pięcioro	 potomstwa:	
Mieszka	 (ojca	 Wioli),	 Kazimierza,	 Bolesława,	 Kon-
stancję	 i	 Przemysła.	Najstarszy	Mieszko	 (III	 opolski)	
prawdopodobnie	był	wykonawcą	woli	ojca.	Kazimierz	
otrzymał	we	władanie	Bytom,	Gliwice,	Toszek	i	Koźle.	
On	też	pierwszy	spośród	książąt	(górno)śląskich	złożył	
hołd	królowi	czeskiemu	Wacławowi	II	(1289).	Jeszcze	
za	 życia	 ojca	Bolko	 I	 usamodzielnił	 się	w	Opolu.	Tu	
wspomnijmy,	że	Władysław	II	opolski	 i	 jego	synowie	
zawarli	około	1280	r.	sojusz	wojskowy	z	księciem	wro-
cławskim	Henrykiem	 IV.	Dwa	 lata	wcześniej	Henryk	
IV	 poślubił	 Konstancję.	 Zawarty	 sojusz	 miał	 wzmoc-
nić	Henryka	IV	w	jego	staraniach	o	zdobycie	Krakowa.	
Pierwsza	wyprawa	na	Kraków	(1280	–	1281)	nie	powio-
dła	się.	Tymczasem	od	wielu	lat	narastał	spór	pomiędzy	
Henrykiem	IV	a	biskupem	wrocławskim	Tomaszem	II.	
Przedmiotem	 sporu	 były	 wsie	 przejęte	 z	 dóbr	 książę-
cych	przez	Kościół	i	czerpane	z	nich	zyski.	Biskup	rzu-
cił	na	zdeterminowanego	księcia	klątwę	i	obłożył	jego	
ziemie	 interdyktem.	 Książę	 odpowiedział	 zajęciem	
Otmuchowa	(1285);	zagrożony	biskup	schronił	się	wte-
dy	w	mieszkowym	wówczas	jeszcze	Raciborzu,	gdyż	w	
sporze	z	biskupem,	Mieszko	III	i	Kazimierz	I	stanęli	po	
stronie	biskupa.	Henryk	IV	spustoszył	okolice	i	obległ	
Racibórz	(1287).	Biskup	poddał	się	Henrykowi	IV.,	co	
więcej,	książę		zapewnił	mu	opiekę	nad	biskupstwem	i	
na	znak	zgody	ufundował	kościół	św.	Krzyża	we	Wro-

cławiu,	co	z	kolei	zaowocowało	nadaniem	księciu	przy-
domka	 Probus	 -	 Prawy.	Wielkiego	 afrontu	 natomiast	
doznali	 bracia	 Konstancji,	 którą	 Henryk	 IV	 wygnał	 
z	Wrocławia	i	krótko	potem	ożenił	się	z	Matyldą	bran-
denburską.	Powodem	podobno	miała	być	bezdzietność	
Konstancji,	ale	czy	szalą,	która	przeważyła	nie	była	też	
przychylność	Mieszka	 do	 biskupa?	 	 Prawdopodobnie	
także	w	 tym	czasie	 (ok.	1288),	Mieszko	 III	wydzielił	
najmłodszemu	 bratu	 Przemkowi	 I	 Racibórz,	 a	 z	 niej	
małą	odprawę	dla	Konstancji	–	Wodzisław,	natomiast	
sam	przeniósł	się	do	Cieszyna	jako	Mieszko	I	cieszyń-
ski,	tworząc	nowe	księstwo	cieszyńskie	i	stając	się	jed-
nocześnie	założycielem	cieszyńskiej	linii	Piastów.	
W	1288	r.	zmarł	siedzący	w	Krakowie	Leszek	Czarny	
z	 linii	Piastów	kujawskich.	Henryk	 IV,	 nie	 bacząc	na	
rywali	 (Bolesława	II	płockiego,	oraz	młodszych	braci		
Leszka	 Czarnego	 -	 Władysława	 Łokietka	 i	 Kazimie-
rza	 kujawskiego	 II),	 przy	 poparciu	 rycerstwa	 i	miesz-
czan	 zajął	Kraków	 i	 po	 umocnieniu	władzy	wyjechał	
do	 Wrocławia.	 W	 1289	 doszło	 jednak	 do	 wymiany	
ciosów	 wojsk	 sprzymierzonych	 z	 wojskami	 Prawego	
pod	Siewierzem,	Skałką	i	Święcicami.	Ostatecznie	Pra-
wy	ponownie	 zajął	Kraków,	 rozprawił	 się	 z	 opozycją	
i	rozpoczął	starania	o	koronę	Polski.	Prawdopodobnie	
od	dłuższego	czasu	podtruwany,	zdążył	we	Wrocławiu	
spisać	 testament,	 czyniąc	 bp.	Tomasza	 jego	 egzekuto-
rem	 i	 oddając	 mu	 jednocześnie	 ziemię	 nyso	 –	 otmu-
chowską	we	władanie	 na	 prawach	 książęcych.	 Zmarł	 
w	23.06.1290	r.	
	 Niewątpliwie	 Henryk	 IV	 Prawy	 był	 jednym	 
z	najwybitniejszych	Piastów	śląskich,	wykształconym,	
obytym	 na	 dworach	 europejskich,	 dobrym	 gospoda-
rzem	i	mecenasem	sztuki,	przy	 tym	ambitnym,	zdecy-
dowanym	 politykiem	 zmierzającym	 do	 wzmacniania	
władzy	 książęcej.	 Brak	 lub	 istnienie	 domniemanych	
dokumentów	stwarza	sposobność	do	tworzenia	różnych		
interpretacji	 jego	 poczynań.	 Nie	 zmienia	 to	 faktu,	 że	
zgodnie	z	wolą	Henryka	IV	władzę	w	Krakowie	przejął	
wielkopolski	książę	Przemysław	 II,	 a	wracając	do	Po-
znania,	zabrał	z	 sobą	 insygnia	królewskie,	musiał	 jed-
nak	pokonać	kilka	przeszkód,	zanim	doczekał	koronacji	
w	 Gnieźnie	 (26.06.1295).	 Było	 to	 wielkie	 osiągnię-
cie	 nie	 tylko	Przemysława	 II,	 ale	 punktem	 zwrotnym	 
w	 dziejach	 Polski:	 oto	 bowiem	 po	 216	 latach	 Polska	
znów	stała	się	królestwem.	Niestety,	za	sprawą	margra-
biów	brandenburskich,	którym	nie	na	rękę	było	umoc-
nienie	się	Przemysła	II	na	Pomorzu,	8.02.1296	r.	doszło	
do	zamachu	na	króla.	
	 Wspomniane	 przeszkody	 stwarzał	 m.in.	 Wa-
cław	 II	 czeski.	 Już	 w	 1291	 r.,	 powołując	 się	 na	 do-
kument	 wdowy	 po	 Leszku	 Czarnym	 –	 Gryfiny,	 zajął	
opuszczony	 przez	 Przemysła	 II	Kraków	 i	 bynajmniej	
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na	tym	nie	zamierzał	poprzestać.		Rok	później	udało	mu	
się	 pokonać	 trzymającego	Ziemię	 Sandomierską	Wła-
dysława	Łokietka	i	zająć	Sieradz.	Gdy	zginął	Przemy-
sław	II,	doszło	do	rywalizacji	o	Wielkopolskę	pomiędzy	
Łokietkiem	 a	 	 Henrykiem	 II	 głogowskim,	 ten	 jednak	
sprzymierzył	się	Wacławem	II.	Łokietek		musiał	uznać	
obecność	Wacława	 II	 w	 Małopolsce,	 jednak	 pozosta-
łych	 narzuconych	 mu	 warunków	 nie	 zamierzał	 speł-
nić.	W	odpowiedzi	Wacław	II	podjął	kolejną	wyprawę	 
z	zamiarem	zdobycia	Wielkopolski.	Za	słaby	militarnie	
Łokietek	musiał	ustąpić.	W	sierpniu	1300	r.	Wacław	II	
koronował	się	na	króla	Polski,	a	jednocześnie	zaręczył	
się	z	córką		Przemysła	II	–	Rychsą,	którą	po	wahaniach	
poślubił	w	1303	r.	
	 Jakie	 stanowisko	w	 tych	wszystkich	wydarze-
niach	od	ok.	1288	do	czasu	koronacji	Wacława	II	na	kró-
la	 Polski	 (1300)	 zajęli	 Piastowie	 (górno)śląscy	 [wów-
czas	podział	na	Dolny	i	Górny	Śląsk	nie	funkcjonował].	
Jest	rzeczą	zrozumiałą,	że	wobec	wielkiego	afrontu	ze	
strony	 Henryka	 IV,	 książęta	 (górno)śląscy	 odwrócili	
się	od	niego	 i	 szukali	 poparcia	Wacława	 II	 czeskiego	
zwłaszcza,	że	książę	wrocławski	był	jego	groźnym	ry-
walem	 na	 drodze	 do	 zdobycia	 korony	 polskiej.	 Księ-
stwa	cieszyńskie,	raciborskie	i	bytomskie	przegradzały	
drogi	 prowadzące	 z	Moraw	 do	Małopolski.	 Sojusz	 z	
książętami	 (górno)śląskimi	 był	Wacławowi	 II	 bardzo	
potrzebny	 nie	 tylko	 ze	względu	 na	 uzyskanie	 najkrót-
szej	drogi	do	przemarszu	swoich	wojsk	do	Krakowa.	Tu	
natrafiamy	jednak	na	szereg	rozbieżności	wynikających	
z	 różnych	 stanowisk	 historyków.	 Jest	 zrozumiałe,	 że	 
w	sierpniu	1289	r.	w	Opawie	doszło	do	zawarcia	soju-
szu	wojskowego	książąt	z	Wacławem	II,	otwarcia	dróg	
i	zamków	dla	 jego	wojska,	być	może	zobowiązaniem	
udziału	 książąt	 w	 zamierzonym	 podboju	 Małopolski.	
Rzecz	stała	się	aktualna	po	zejściu	z	placu	boju	Henry-
ka	IV	i	wyjeździe	z	Krakowa	Przemysława	II.	Wacław	
II	dla	pewności	zażądał	potwierdzenia	sojuszu	w	Oło-
muńcu	(17.01.1291)	i	wkrótce	potem	w	dwóch	wypra-
wach	zajął	ziemię	krakowską,	a	potem	sieradzką	(1292).	
Wreszcie	po	tragicznej	śmierci	Przemysława	II,	Wacław	
II	 wkroczył	 do	Wielkopolski	 (1300).	 We	 wszystkich	
tych	wprawach	uczestniczyli	książęta	(górno)śląscy,	je-
śli	 nie	 osobiście,	 to	 ich	wojska.	 Czy	wszyscy	 czterej,	
dokładnie	nie	wiemy.	Ale	rodzi	się	w	tym	miejscu	inne	
zasadnicze	 pytanie,	 uczestniczyli	 w	 tych	 podbojach	
jako	kto?	Czy	sojusznicy	z	własnego	wyboru,	czy	jako	
lennicy?	Oto	bowiem	pod	datą	1292,	a	więc	po	zdoby-
ciu	Krakowa	czytamy:	„Mieszko	I	wraz	z	braćmi	złożył	
hołd	 lenny	 królowi	Wacławowi	 II”,	 a	 to	 oznaczałoby,	
że	w	dalszych	wyprawach,	 jako	wasale,	 nie	mieli	 już	
żadnego	wyboru;	czy	im	się	podobało,	czy	nie,	musieli	
uczestniczyć	w	podbojach	Wacława	II	i	przyczyniać	się		

dowzmacniania	jego	władzy.	Wreszcie	rok	1300,	koro-
nacja	Wacława	 II	 na	 króla	Polski.	W	uroczystościach	
brali	udział	najstarszy	Mieszko	I	cieszyński	i...	niedaw-
ny,	 jedyny	z	 tej	czwórki	 sojusznik	Henryka	 IV	–	Bol-
ko	I	opolski!	Postawienie	tezy,	iż	zwłaszcza	Mieszko	I	
oczekiwał	jakiejś	satysfakcji	za	wysługiwanie	się	jego	 
i	braci	Wacławowi	II	jest	tu	jak	najbardziej	zasadne.	Ale	
czy	mógł	 tego	oczekiwać	jako	lennik?	Czytamy:	„Do-
ceniając	 zasługi	Mieszka	 i	 znaczenie	 związku	 z	 księ-
stwem	cieszyńskim,	Wacław	II	zgodził	się	na	ślub	swe-
go	syna	[Wacława	III]	z	córką	Mieszka,	Wiolą”.	Nawet,	
jeśli	 Wacław	 II	 w	 przypływie	 poczucia	 chwilowej	
wdzięczności	 docenił	 zasługi	 Mieszka	 I,	 wprawdzie	
tylko	przyrzeczenie	zaślubin	(zrealizowanego		później)	
było	rodzajem	mezaliansu:	oto	córka	lennika	(?)	ma	się	
stać	 synową	następcy	 tronu?	 	Wzbudziło	 to	wówczas	
dość	powszechne	zdumienie.	Bez	wątpienia	deklaracja	
Wacława	II	była	wielkim	wyróżnieniem,	podniesieniem	
godności	 książęcego	 rodu	 i	 szansą	 Wioli	 pozostania		
królową	matką	następców	połączonych	królestw	Polski	
i	 Czech!	 Czy	 takie	 było	 oczekiwanie	Mieszka	 I	 jako	
lennika?	
	 W	1301	 r.	Wacław	 II	wmieszał	 	 się	do	 spraw	
węgierskich	i	27.08.	doprowadził	do	koronacji	swojego	
syna	Wacława	 III	 na	 króla	Węgier.	 Nie	 pomogła	 wy-
prawa	 zbrojna	Wacława	 II	 na	Węgry;	 silna	 opozycja	
Andegawenów	korzystała	z	poparcia	papieża	i	Albrech-
ta	Habsburga.	Co	prawda	bitwę	z	wojskami	Albrechta	
Habsburga	pod	Kutną	Horą	Wacław	II	rozstrzygnął	na	
swoją	 korzyść,	 ale	w	 czasie	 pertraktacji	 (25.06.1305)	
zmarł.	Nie	do	końca	wiadomo,	czy	przyczyną	nagłego	
zgonu	króla	był	co	nieco	rozwiązły	tryb	życia,	czy	też	
zostały	 użyte	 inne	 środki	 do	 jego	 skrócenia.	W	 kilka	
miesięcy	później	Wacław	III	oddał	insygnia	węgierskie.	
Szesnastoletni	Wacław	 III,	 śladem	ojca	używał	 rozko-
szy	 tego	 świata,	 w	 końcu,	 już	 po	 śmierci	 ojca	 poślu-
bił	Wiolę.	 To	 wszystko	 na	 niewiele	 się	 zdało.	 Bitny	
Łokietek,	 korzystając	 z	 nieobecności	Wacława	 II,	 już	
1204	 r.	 odbił	 kilka	 grodów	 krakowskich	 i	 sandomier-
skich.	Wacław	III,	aby	ratować	sytuację		uciekł	się	do	
pomocy	Krzyżaków,	którym	udało	się	wyjednać	rozejm	
z	Łokietkiem	(1306).	Gdy	 jednak	Wacław	III	za	cenę	
pomocy	 przeciw	 Polsce	 odstąpił	 Brandenburczykom	
Miśnię	 i	 Pomorze	 Gdańskie,	 Łokietek	 zerwał	 rozejm	
i	 przy	 pomocy	węgierskiego	wsparcia	 	 odbił	Kraków	
(1.09.1306).	 Na	 domiar,	Wielkopolskę	 zajęli	 książęta	
śląscy.	Wacław	 III	 nosił	 się	 z	 zamiarem	 zorganizowa-
nia	 odwetowej	 wyprawy	 pospolitego	 ruszenia	 z	 bazą	
w	Ołomuńcu.	 Tu	 jednak,	 w	 czasie	 snu,	 został	 zamor-
dowany	 przez	 wynajętego	 siepacza	 (4.08.1306).	 Kto	
wyręczył	 się	najemcą,	nikt	nie	wie,	gdyż	 i	 jego	same-
go	 od	 razu	 służba	 pozbawiła	 życia.	 Na	Wacławie	 III	
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zakończyła	 swój	 żywot	 czeska	 linia	 Przemyślidów,	 a	
po	 ich	 dziedzictwo	wyciągnęli	 ręce	Luksemburgowie,	 
a	potem	Habsburgowie.	Jak	to	wszystko	odebrał	liczący	
już	ponad	50	lat	owdowiały	Mieszko	I	i	jego	bracia,	nie	
wiemy;	możemy	tylko	przypuszczać,	że	nie	obeszło	się	
bez	goryczy.		I	tak		zamknęło	się	koło	dziejów	wokół	
skromnej	cieszyńskiej	księżniczki	Wioli.	

*********
   22.09.1792:	w	Newington	niedaleko	Londynu	urodził	
się	Michael Faraday,	 syn	 ubogiego	 kowala.	 Przenie-
sienie	się	rodziny	do	Londynu	nie	spełniło	oczekiwań	
ojca.	 Młody	 Michael,	 mając	 zaledwie	 12	 lat,	 musiał	 
z	powodu	biedy	przerwać	naukę	w	szkole	elementarnej	
i	poszukać	jakiegoś	zajęcia	zarobkowego.	Przez	rok	był	
roznosicielem	gazet.	Potem	rodzice	oddali	chłopca	na	
naukę	 zawodu	 do	 introligatora	 (1805).	Michael	 szyb-
ko	 opanował	 tajemnice	 warsztatu,	 ale	 nie	 ograniczał	
się	 tylko	 do	 oprawiania	 przynoszonych	 do	 warsztatu	
książek	z	różnych	dziedzin	wiedzy,	 lecz	z	coraz	więk-
szym	 zainteresowaniem	 je	 czytał,	 sporządzał	 notatki,	
szkice.	Szczególnie	 interesowały	go	 te,	które	dotyczy-
ły	fizyki	i	chemii.	Jednym	z	klientów	introligatora	był		
członek	Królewskiego	Instytutu	Nauk	Ścisłych	–	Dan-
ce.	Zachwycony	oczytaniem	i	wielką	wiedzą	młodego	
introligatora,	sam	zaczął	mu	dostarczać	książki	z	 inte-
resujących	go	dziedzin	wiedzy	książki,	umożliwił	mu	
nawet	wysłuchanie	 kilku	wykładów	 profesora	 chemii	
wspomnianego	Instytutu	–	Humphrey’a	Davy’ego.	Ze	
skromnych	środków	Faraday	zorganizował	sobie	małe	
laboratorium,	 pragnąc	 samodzielnie	 sprawdzić	 efek-
ty	 demonstrowanych	 przez	 uczonego	 eksperymentów.	
Aby	powiększyć	zasób	wiedzy,	zapisał	 się	na	popular-
ny	kurs	fizyki	i	chemii	w	Instytucie.	Gdy	jego	podanie	
o	przyjęcie	do	 laboratorium	Instytutu	na	 jakiekolwiek	
podrzędne	 stanowisko	 zostało	 zignorowane,	 Faraday	
opracował	 z	 niezwykłą	 starannością	 zaliczone	 wykła-
dy	prof.	Davy’ego,	zaopatrzył	je	dodatkowo	w	rysunki,	
oprawił	 w	 skórę,	 dołączył	 mały	 adres	 o	 swoich	 zain-
teresowaniach	 i	 przesłał	 uczonemu.	 Davy,	 po	 powro-
cie	 z	podróży	przeglądając	manuskrypt	był	 zdumiony	
wiernością	 i	 dokładnością	 zapisów	 jego	 wykładów.	
Wbrew	 zaleceniu,	 aby	 powierzył	 Faraday'owi	 co	 naj-
wyżej	mycie	flaszek,	zaprosił	go	na	rozmowy	i	po	paru	
miesiącach	oczekiwania	 zatrudnił	 go	 jako	 swojego	 la-
boranta	w	 Instytucie	Naukowym	 (1.03.1813).	Data	 ta	
była	 dla	 Faraday,a	 przełomem.	Rychło	 z	 podglądacza	
eksperymentów	stał	 się	wytrawnym	 laborantem	zręcz-
nie	demonstrującym	opisywane	w	wykładach	zjawiska,	
konserwatorem,	a	nie	rzadko	racjonalizatorem	różnych	
urządzeń	i	metod	badawczych.	Jednocześnie	słuchanie	
wykładów	różnych	profesorów	sprawiło,	że	niebawem	
sam	 stał	 się	 znakomitym	 wykładowcą.	 Współpraca		 

z	prof.	Davy’m	układała	się	jak	najlepiej.	Profesor	za-
praszany	do	Europy,	po	uzyskaniu	zezwolenia	cesarza	
Napoleona	I	(1813)	wyruszył	wraz	z	żoną	i	laborantem	
w	półtoraroczną	podróż	naukową	na	kontynent,	zatrzy-
mując	 się	 we	 Francji,	 Włoszech,	 Szwajcarii,	 Niem-
czech	 i	Holandii;	wszędzie	 spotykał	 się	 z	 czołowymi	
fizykami	 i	 chemikami	 europejskimi,	 wymieniał	 	 do-
świadczenia,	dzielił	 się	 swoimi	osiągnięciami.	Podróż	
dla	Faraday’a	miała	podwójne	znaczenie.	W	czasie	po-
dróży	poznał	wielu	uczonych,	o	których	słyszał,	bądź	
czytał	ich	sprawozdania,	uczestniczył	w	pokazach	róż-
nych	 doświadczeń,	wyciągał	wnioski	 i	 snuł	 przy	 oka-
zji	 nowe	 pomysły	 badawcze.	 Pierwszy	 raz	 wyściubił	
nos	poza	Londyn,	podziwiał	przede	wszystkim	piękne	
krajobrazy	 i	 bogactwo	 przyrody,	 co	 pozwoliło	mu	na	
dopełnienie	swojego	poglądu	na	świat	i	wyczulenie	na	
piękno	 stworzenia.	Niestety	doznał	 też	wielu	przykro-
ści	ze	strony	żony	swojego	protektora,	która	traktowała	
go	gorzej	niż	służącego.	
	 W	1815	r.,	już	po	powrocie	do	Anglii,	Faraday	
nareszcie	otrzymał	stałą,	aczkolwiek	skromną,	ale	wy-
starczającą	na	utrzymanie	pensję.	Natychmiast	też	przy-
stąpił	 do	 serii	 badań	 nad	 otrzymaniem	 stali	 szlachet-
nych.	Od	stycznia	1816	r.	powierzono	mu	dodatkowo	
wykłady	o	właściwościach	materii	w	Miejskim	Towa-
rzystwie	Filozoficznym.	Był	to	już	czas,	gdy	wielu	fizy-
ków	fascynowało	się	odkrytymi	właściwościami		prądu	
elektrycznego	czerpanego	z	baterii,	zwłaszcza	nad	od-
działywaniem	płynącego	w	przewodzie	umieszczonym	
nad	igłą	magnetyczną.	Także	dwa	przewody,	przez	któ-
re	przepływał	prąd,	zachowywały	się	jak	dwa	magnesy.	
Gdy	przewód	zwinięto	w	kształt	sprężyny	okazało	się,	
że	zachowuje	się	jak	magnes,	przyciąga	do	siebie	sztab-
kę	żelaza,	a	gdy	sztabkę	umieszczono	wewnątrz	cewki,	
zdolność	 przyciągania	 kawałków	 żelaza	 wielokrotnie	
się	zwiększyła.	Tak	powstał	pierwszy	model	elektroma-
gnesu.	Kolejny	krok	należał	do	Faraday’a.	Dzięki	kapi-
talnej	intuicji	i	zdolności	eksperymentowania,	Faraday	
wykazał	 istnienie	pól	magnetycznych	wokół	magnesu	
(opiłki	żelaza,	które	znalazły	się	w	obszarze	oddziały-
wania	magnesu	 ułożyły	 się	 wzdłuż	 zamkniętych	 linii	
pola	 łączących	 oba	 bieguny	magnesu)	 i	 powstawanie	
podobnych	pól	elektrycznych	wokół	przewodów,	przez	
który	 płynął	 prąd	 elektryczny.	 Był	 pierwszym,	 który	
zbudował	model,	przy	pomocy	którego	udowodnił,	że	
przewód	z	przepływającym	prądem	umieszczony	w	sil-
nym	polu	magnetycznym	został	wprowadzony	w	ruch	
wirowy	 (1821).	 Co	 więcej,	 odkrył,	 że	 w	 przewodzie	
poruszającym	się	w	polu	(elektro)magnetycznym	poja-
wił	się	prąd.	Zjawisko	to	nazwał	indukcją	(1831).	Tak	
rozpoczął	się	wiek	elektryczności:	wkrótce	zbudowano	
pierwsze	dynama,	potem	generatory,	 które	napędzane	
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maszyną	 parową,	 wreszcie	 sprawniejszą	 turbiną	 (pa-
rową	lub	wodną)	wytwarzały	wielokrotnie	mocniejszy	
prąd,	niż	uzyskiwany	z	baterii,	i	odwrotnie,	gdy	podob-
ną	do	generatora	maszynę	włączono	do	 sieci,	 energia	
elektryczna	zamieniana	była	na	mechaniczną:	ów	„ge-
nerator”	pracował	jako	silnik	zdolny	do	napędzania	ob-
rabiarek	i	innych	maszyn	użytkowych,	zajmował	mniej	
miejsca,	 w	 obsłudze	 był	 mniej	 kłopotliwy,	 a	 przede	
wszystkim	 cechowała	 go	 ponad	 dwukrotnie	 większa	
sprawność	od	jakichkolwiek	maszyn	cieplnych.
Na	 krótko	 Faraday	 wrócił	 do	 chemii,	 skroplił	 chlor	
(1823)	 opracował	 metodę	 skraplania	 gazów,	 ale	 też	
udowodnił,	że	gaz		jest	jednym	ze	stanów	materii,	a	nie	
odrębną	 formą	 jej	 występowania.	 Dokonał	 też	 odkry-
cia	benzenu	(1825),	a	poprzez	badanie	związków	węgla	 
i	 wodoru	 stworzył	 podstawy	 do	 chemii	 organicznej.	 
W	 1824	 r.	 grono	 pracowników	 naukowych	 przeforso-
wało	 dla	 niego	 godność	 członka	Królewskiego	Towa-
rzystwa	 Naukowego,	 rok	 później	 	 Faraday	 otrzymał	
nominację	na	dyrektora	laboratorium	Instytutu.	Już	od	
czterech	 lat	 był	 żonaty	 z	 Sarą	 Bernard	 (12.06.1821);	
skromna	 pensja	 wymusiła	 przyjęcie	 dodatkowych	 za-
dań	badawczych	z	chemii.	Opracował	wówczas	meto-
dy	otrzymywania	kilku	odmian	stali	szlachetnych	oraz	
wytopu	szkła	wyższej	jakości.	Co	prawda,	sytuacja	ma-
terialna	 się	 poprawiła,	 ale	 brakowało	 czasu	na	prowa-
dzenie	badań,	które	go	bardziej	interesowały,	toteż	po	
czasie	odmówił		przyjmowania	dalszych	zamówień	tym	
bardziej,	że	od	1827	r.	(przez	30	lat)	rozpoczął	wykłady	
z	fizyki	i	chemii	dla	Akademii	Wojskowej,	zyskując	po-
wszechne	uznanie	i	szacunek.	Dopiero	w	1830	r.	bogaty	
parlamentarzysta	 John	 Fuller	wyasygnował	 dla	 niego	
stałe	stypendium	na	badania	w	Laboratorium,	czym	po-
prawił	sytuację	materialną	skromnego	uczonego.	
	 Kolejne	 lata	 Faraday	 poświęcił	 kwestiom	 od-
działywania	prądu	elektrycznego	na	rozkład	związków	
chemicznych.	W	wyniku	 przeprowadzonych	 doświad-
czeń	 udowodnił,	 że	 prąd	 uzyskiwany	 z	 maszyny	 na	
drodze	 indukcji	 i	 prąd	 uzyskiwany	w	wyniku	 reakcji	
chemicznej	 w	 baterii	 jest	 identyczny,	 co	 więcej,	 sfor-
mułował	 istotne	 dla	 elektrolizy	 dwa	 prawa,	 określają-
ce	ścisłą	zależność	pomiędzy	wielkością	przekazanego	
ładunku	elektrycznego	do	uzyskanej	z	elektrolitu	masy	
pierwiastka,	 nazwane	 jego	 imieniem	 (1833).	 Dzięki	
elektrolizie	można	otrzymać	ze	związków	chemicznych		
czyste	metale	(jak	np.	aluminium),	albo	 też	pokrywać	
dowolne	metalowe	przedmioty	warstwami	 innych	me-
tali	chroniących	je	przed	korozją.	
	 W	 1833	 r.	 Faraday	 doczekał	 tytułu	 profeso-

ra	 chemii	 Instytutu,	 dwa	 lata	później,	 nie	bez	 afrontu	
ze	strony	nie	mającego	pojęcia	o	zasługach	uczonego	
ministra	skarbu,	otrzymał	w	końcu	pensję	rządową.	W	
dalszych	badaniach	doszedł	do	odkrycia	elektrycznych	
właściwości	różnych	substancji	i	 ich	podziału	na	prze-
wodniki	 i	dielektryki	(materiały	 izolacyjne),	a	od	stro-
ny	właściwości	magnetycznych	na	paramagnetyczne	i	
diamagnetyczne.	Stwierdził	 też	 jednakową	naturę	 prą-
du	elektrycznego	 i	 światła.	Wyczerpanie	pracą	(1841)	
zmusiło	Faraday,a	do	dłuższego	wypoczynku.	Co	praw-
da	po	kilkumiesięcznym	pobycie	w	Szwajcarii	wrócił	
do	 swoich	 badań,	 ale	 zdołał	 już	 dojść	 do	 zadowalają-
cych	go	wyników.	
	 Był	człowiekiem	nad	wyraz	skromnym	i	bezin-
teresownym,	obdarzony	tytułami	honorowymi	i	odzna-
czeniami	blisko	trzydziestu	uniwersytetów.	Gdy	w	1857	
r.	 zaproponowano	 mu	 przewodnictwo	 Królewskiego	
Towarzystwa	Naukowego	i	obdarzenie	godnością	szla-
checką,	odmówił	stwierdzając,	że	chce	pozostać	„zwy-
czajnym	 Michałem	 Faraday'em”.	 Rok	 później	 otrzy-
mał	 	od	królowej	Wiktorii	zaciszną	willę	w	Hampton	
Court	(obecnie	dzielnica	Londynu).		Małżeństwo	było	
szczęśliwe,	ale	bezdzietne.	Ze	wzruszeniem	patrzył	na	
dzieci	biegające	po	ulicy,	zwłaszcza	te,	które	roznosiły	
gazety...	Obok	wcześniejszych	prac,	w	1861	 r.	opubli-
kował			książkę	„Historia	chemii”,	będącą	zbiorem	jego	
popularno	 -	 naukowych	 wykładów	 bożonarodzenio-
wych	dla	młodzieży,	prowadzonych	od	1827	r.	Do	naj-
popularniejszych	z	nich	należał	cykl	wykłady	„Z	dzie-
jów	świecy”.	W	1862	r.	na	nowo	zaczęło	ujawniać	się	
wyczerpanie.	Trzy	lata	później	ostatecznie	zrezygnował	
z	pracy	w	swoim	laboratorium.	Jeszcze	czytał,	dopraco-
wywał	 swoje	 notatki	 z	 przeprowadzonych	 badań,	 jed-
nak	wyraźnie	słabł,	tracił	pamięć.	26.08.1867	r.	był	jego	
ostatnim	dniem	życia.	Prosił	o	zwykły	pochówek	bez	
wielkich	ceremonii.	
	 Chemik	francuski	Jean	Baptiste	André	Dumas	
napisał	o	nim:	„Prostota	serca,	czystość	charakteru,	go-
rące	umiłowanie	prawdy,	szczera	sympatia	dla	każdego	
człowieka,	skromność	naturalna,	gdy	chodziło	o	własne	
odkrycia	 –	wszystko	 to	 razem	 nadawało	 jego	 postaci	
urok	nieporównany”.	
	 Faraday	był	człowiekiem	wychowanym	religij-
nie,	przez	całe	życie	był	członkiem	prezbiteriańskiego	
zgromadzenia	sandemanianów	(założonego	w	Szkocji	
przez	Johna	Glasa),	uczestniczył	w	ich	niedzielnych	na-
bożeństwach;	w	1840	został	nawet	starszym		wspólnoty,	
od	czasu	do	czasu		wygłaszał	kazania.	

Panie!	Łaska	twoja	do	niebios	sięga,	Wierność	twoja	aż	do	obłoków.	Ps.	36,6
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka Założenia kościoła w Krasnej

	 9	lipca	br.,	w	piękny	niedzielny	poranek,	odby-
ło	się	kolejne	nabożeństwo	Pamiątki	Założenia	kościoła	
w	Krasnej,	gdzie	obchodziliśmy	107.	rocznicę	wytycze-
nia	miejsca	pod	budowę.	
	 Uroczyste	 nabożeństwo	 rozpoczęło	 się	 o	 go-
dzinie	10.00	przy	wypełnionym	po	brzegi	kościele,	po-
nadto	 słoneczny	 poranek	 pozwolił	 również	 tego	 roku	
na	skorzystanie	z	miejsc	siedzących	na	zewnątrz.	Było	
to	szczególne	nabożeństwo	również	dlatego,	że	po	raz	
pierwszy	po	dwumiesięcznej	przerwie,	ze	względu	na	
prowadzony	remont	posadzki	w	kaplicy		
,mogliśmy	się		wspólnie	spotkać	i	święto-
wać.
	 Przybyłych	 zborowników	 przy-
witał	 opiekun	 filiału	 ks.	 Łukasz	 Gaś,	
który	 tego	 dnia	 służył	 Słowem	 Bożym.	
Nabożeństwo	zostało	również	tego	roku	
upiększone	występem	 chórku	 dziecięce-
go	 z	 Zamarsk,	 prowadzonym	 przez	Mi-
chała	Malinowskiego.	Najmłodsi	z	wiel-
kim	 zaangażowaniem	 zaśpiewali	 dwie	
piosenki	 przy	 akompaniamencie	 gitary,	
zachwycając	 słuchaczy.	 Zebrani	 z	 rado-
ścią	dołączyli	się	do	wykonywanej	przez	
dzieci	piosenki.	 	Dla	parafian	z	Krasnej	
dzień	 ten	 jest	 szczególny,	 	 ponieważ	
większość	z	nas	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	
kojąco,	przynosi	ulgę	i	otuchę	w	życiu.
	 Po	 nabożeństwie	 dzieci	 otrzymały	 drobny,	
słodki	upominek.	Następnie	wszyscy	rozjechaliśmy	się	
do	domów,	aby	tam	spędzać	drugą	część	dnia	w	gronie	
swych	 rodzin.	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu	 za	 ten	 piękny	
dzień.	

Mariola Lubojańska
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Gościnna Istebna i Jaworzynka

	 24	 czerwca,	 wczesnym	 ran-
kiem,	trzy	grupy	-	Koło	Odwiedzinowe	
z	Cieszyna,	Koło	Pań	z	Marklowic	oraz	
Koło	Pań	z	Parafii	Bielsko	 -	wyjechały	
na	 całodniową	 wycieczkę.	 Pierwszym	
przystankiem	 był	 Ośrodek	 Edukacji	
Ekologicznej	 w	 Istebnej,	 gdzie	 mogli-
śmy	 podziwiać	 rośliny	 oraz	 zwierzęta	
występujące	w	naszych	lasach.	
	 Następnie	udaliśmy	się	do	 Izby	
Regionalnej	 w	 Jaworzynce	 -	 Muzeum	
Regionalne	 "Na	Grapie".	 Zwiedziliśmy	
tradycyjną	chałupę	oraz	 stodołę	wraz	z	
wyposażeniem	oraz	mogliśmy	posłuchać	
opowieści:	 „Jako	 sie	 matka	 z	 tacikiem	
wydowali".	Dla	wielu	zdziwieniem	były	
panujące	 niegdyś	 zwyczaje	 związane	 z	
organizacją	 ślubu	 jak	 i	 wesela	 młodej	
pary,	niektóre	z	nich	pozostały	w	 Isteb-
nej	do	dzisiaj.	Piękne	stroje	oraz	szereg	
zdjęć	 ślubnych	 sprzed	 lat,	 jak	 i	 aktual-
nych,	 zaciekawiły	 wszystkich	 uczest-
ników.	 Po	 wyczerpującym	 zwiedzaniu	

nastał	czas	na	odpoczynek	oraz	obiad,	który	zjedliśmy	w	Karczmie	
na	Ochodzitej.	
	 Ostatnim	 punktem	 naszej	wspólnej	wycieczki	 była	 Parafia	
Ewangelicko-Augsburska	w	Istebnej,	gdzie	mogliśmy	jeszcze	wspól-
nie	posiedzieć	przy	deserze	i	kawie,	dzięki	gościnności	gospodarza,	
ks.	Alfreda	Stańka	oraz	jego	małżonki.	Następnie	ks.	Staniek	zaprosił	
nas	do	kościoła	i	opowiedział	historię	jak	i	specyfikę	parafii.	Całość	
zakończyliśmy	modlitwą	w	kościele	oraz	wspólnym	zdjęciem.	
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	 Po	powrocie	do	Cieszyna	nastał	czas	na	rozstanie.	Garst-
ka	wytrwałych	parafian	z	Bielska	postanowiła	zrobić	sobie	jesz-
cze	 spacer	 po	 Cieszynie,	 aby	 późnym	 wieczorem	 wrócić	 do	
domu.

Wiktoria Matloch

Remont w Krasnej

	 Dzięki	 zaangażowaniu	 wielu	 osób	 oraz	 z	 po-
mocą	Bożą	w	maju	oraz	czerwcu	br.	został	przeprowa-
dzony	remont	wymiany	posadzki	w	ponad	100-	letniej	
kaplicy	w	Krasnej.	
	 Dla	 filiału	 było	 to	 bardzo	 duże	 przedsięwzię-
cie.	Cześć	prac	została	wykonana	przez	parafian,	część	
przez	firmę	 zewnętrzną.	W	pierwszej	 kolejności	 przy-
gotowano	kaplicę	 do	 remontu,	 gdzie	 ołtarz	 oraz	 ławy	
zostały	wywiezione	 i	odpowiednio	zabezpieczone,	ko-
lejno	skuto	istniejącą	posadzkę	cementową	oraz	wywie-
ziono	gruz	 i	 przygotowano	podłoże	 do	 dalszych	prac,	
następnie	wykonano	 chudy	 beton,	 kolejno	wykonano	
izolację	 poziomą	 z	 papy	 termozgrzewalnej	 oraz	 izola-
cję	poziomą	ciepłochronną	styropianem,	następnie	wy-
konano	zbrojoną	posadzkę	cementową,	na	którą	zostały	

ułożone	płytki	ceramiczne.	Dodatkowo	zostały	odświe-
żone	lamperie	ścienne.	
	 Dzięki	wymienionym	pracom	usunięto	wilgoć	
spod	posadzki,	zlikwidowano	pęknięcia	i	różnice	w	po-
ziomie	podłogi,	 a	nasza	kaplica	nabrała	wyjątkowego	
wyglądu.	Przed	nami	jeszcze	wiele	prac	do	wykonania,	
ale	 jesteśmy	wdzięczni	za	 to,	że	 ten	duży	krok	został	 
z	powodzeniem	wykonany.	
	 W	imieniu	Rady	Filiału	w	Krasnej	chciałabym	
wszystkim	serdecznie	podziękować	za	zaangażowanie	
oraz	poświecony	czas,	również	dziękujemy	wszystkim,	
którzy	wsparli	finansowo	nasz	remont.	

Tekst i zdjęcia: 
Mariola Lubojańska 
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„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie”.  List do Filipian 2,5

	 Życie	Jezusa	Chrystusa	miało	jeden	rys	zasadniczy:	d	a	w	a	ć,		a		n	i	e			b	rać.	I	naszym	celem	powinno	być:	
nie	samemu	posiadać,	mieć,	używać,	czymś	być,	znaczyć	lecz	–	oddawać,	wyzbywać	się,	rezygnować,	wyrzekać	
się,	zapierać	się	siebie.	Taki	przykład	dał	nam	Jezus	już	w	swoim	żłobku	i	takim	był	ów	mąż	wiszący	na	krzyżu.	
Całe	Jego	życie	rozpięte	było	między	tymi	dwoma	biegunami,	a	wszystkie	jego	etapy	były	jednym	wielkim	po-
twierdzeniem	tej	zasady	ogólnej:	dawanie	siebie	na	ofiarę.	( Matka Ewa )

TAJEMNICA  SYNA  BOŻEGO
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Tolerancja … bezmyślności 

	 Pod	koniec	czerwca,	zanosiło	się,	że	w	związku	
z	leczeniem,	nie	będzie	mnie	przez	dłuższy	czas	w	Cie-
szynie.	Poszedłem	zatem	w	sobotę	i	niedzielę	w	moje	
ulubione	 Cieszyńskie	 miejsca,	 nie	 pomijając	 Rynku.	 
A	co	na	nim	zastałem	opisałem	w	piśmie	do	Burmistrza	
Miasta.	

 „Szanowny Pan Burmistrz Miasta Cieszyna
 Informuję, że cenna, świetna, przygotowana 
przez Książnicę Cieszyńską wystawa planszowa na 
Rynku pt. „Ojcowie i bracia nasi Polacy Ewangelicy” 
w dniach 24, 25 czerwca br. była niedostepna, a raczej 
nieprzystępna. Stało się tak za sprawą „food trucks”, 
okupujący Cieszyński Rynek. Można było wszystko 
pogodzić, ale osoba, która z Ramienia Miasta dyspo-
nowała miejscami na płycie Rynku, nie miała na tyle 
wyobraźni i poczucia estetyki. Handlujący oświadczy-
li mi, że to nie oni wybierali ustawienie, tylko tak im 
wskazano. Ktoś powie, że to trwało tylko dwa dni, dla 
mnie aż dwa dni, kiedy w okresie wzmożonego ruchu 
tylu turystów, niweczy się wysiłek twórców wystawy, 
zaprzepaszcza możliwość bliższego poznania historii i 
znamienitych synów tej Ziemi. A chcemy bardzo, aby 
Cieszyn kojarzył się z kulturą, tolerancją, estetyką. Pro-
szę zatem o wyjaśnienie komu z organizatorów zabrakło 
wyobraźni i kto odpowiada za ten stan rzeczy

Z poważaniem 
Eugeniusz Raabe”

 
 I	w	odpowiedzi:
 „Szanowny Panie,
 Odpowiadając na pismo z 26 czerwca 2017 
roku informuję, że wystawa Książnicy Cieszyńskiej 

„Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy” prezento-

wana jest na cieszyńskim rynku od 14 czerwca do 8 
września br. 24 i 25 czerwca rynkiem dysponował Uni-
wersytet Śląski organizując na nim niektóre wydarze-
nia drugiej edycji międzynarodowego Festiwalu LAG 

- Letniej Akademii Gier. Wielość i różnorodność działań 
festiwalowych zaplanowanych na rynku na ten czas wy-
musiła na organizatorach to niezbyt fortunne ustawie-
nie foodtrucków utrudniające nieco obejrzenie wystawy 
podczas festiwalu.
 Jednak ze względu na fakt, że wystawa dostęp-
na na rynku będzie ponad 2,5 miesiąca mam nadzieję, 
że wszyscy zainteresowani będą mieli okazję się zapo-
znać z sylwetkami ewangelików związanych ze Śląskiem 
Cieszyńskim.

Z poważaniem 
Aleksander Cierniak”

 
	 Wynikało	z	tego,	że	to	mała	sprawa,	po	prostu	
nic	się	nie	stało,	nikt	nie	zawinił,	nikt	nie	odpowiada,	
a	że	cierpi	na	tym	wizerunek	Miasta,	no	to	już	trudno.	
Niezadowolony	 z	 wyjaśnień	 z-cy	 Burmistrza	 zwróci-
łem	się	ponownie	pismem	z	12	lipca	2017	roku.

 „Szanowny Panie Burmistrzu
 Dziękując za otrzymaną 11 sierpnia 2017 roku 
odpowiedź na moje pismo w sprawie utrudnień w moż-
liwościach zapoznania się z wystawą „Ojcowie nasi  
i bracia Polacy ewangelicy” w dniach 24 i 25 czerwca 
br. na cieszyńskim rynku, nie mogę być nią usatysfak-
cjonowany. Celem moim było zwrócenie uwagi, aby w 
przyszłości uniknąć sytuacji, w których na skutek lek-
komyślności i braku wyobraźni osób odpowiedzialnych 
za organizację na rynku nie zaprzepaszczać wysiłku  
i dorobku twórców w/w wystawy. Mimo, iż jak Pan in-

formuje, 24 i 25 czerwca rynkiem cieszyń-
skim dysponował Uniwersytet Śląski, nie 
wierzę że służby miejskie nie miały nic do 
powiedzenia. Moja wizja lokalna w tych 
dniach wykazała, że bez żadnego problemu 
stoiska food trucków można było ustawić o 
2 metry w głąb rynku, od plansz wystawo-
wych, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla 
handlujących czy prowadzących zajęcia 
Festiwalu Letniej Akademii Gier. Znany 
mi jest termin trwania ekspozycji na rynku, 
jednak nie o mnie, czy Cieszyniaków tu cho-
dzi, gdyż możemy wystawę oglądać przez 
całą dobę. Chodziło mi o licznie przybyłych 
w tych dniach gości i turystów, gdyż nie są-
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dzę, aby fatygowali się powtórnie do Cieszyna li tylko 
po to, aby zapoznać się z sylwetkami i dorobkiem ewan-
gelików związanych ze Śląskiem Cieszyńskim

 Z poważaniem
Eugeniusz Raabe”

 Już	 po	 tym	 piśmie	 otrzymałem	 kolejne	 wyja-
śnienie	z-cy	Burmistrza	z	18	sierpnia	2017	roku:

„Szanowny Panie,
 Odpowiadając na pismo z 12 lipca 2017 roku 
informuję, że takie, a nie inne ustawienie food trucków 
przez organizatorów Festiwalu Letniej Akademii Gier 
było wymuszone względami logistycznymi a dokładnie 

- dostępnością źródeł prądu. Jedno z nich pochodziło z 
Urzędu Miejskiego, a drugie z COK „Domu Narodowe-
go” i było przeznaczone do obsługi sceny.
 W związku z tym organizatorzy nie mieli moż-
liwości manewru z uwagi chociażby na rozstaw kabli 
i dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających na 
Rynku. Finalny rozstaw food trucków był więc ustawie-
niem optymalnym.
 Przed samochodami były również rozłożone 
stoliki oraz krzesła dla osób korzystających z kulinarnej 

oferty. Pana propozycja - przesunięcie całości w głąb 
Rynku - spowodowałaby znaczny tłok i uniemożliwiłaby 
swobodny dostęp do food trucków i źródła prądu. Po-
nadto w ramach imprezy odbywały się również inne wy-
darzenia - koncerty, happeningi czy malowanie samo-
chodu - na które również potrzebne było wolne miejsce.
Jestem Panu wdzięczny za interwencję i zwrócenie uwa-
gi na problem. Chciałbym jednak dodać, że jako miasto 
nastawione na turystykę i dbające o zapewnienie atrak-
cji odwiedzającym nas gościom i turystom, musimy 
wszyscy pójść czasami na pewien kompromis. Wierzę 
również w to, że osoby odwiedzające Cieszyn mają zwy-
czaj wracania do nas - będą więc miały jeszcze okazję, 
by zapoznać się z wystawą „Ojcowie nasi i bracia Po-
lacy ewangelicy”.

Z poważaniem 
Aleksander Cierniak”

	 Moje	 obserwacje	 i	 odczucia	 pozostają	 nie-
zmienne,	 uważam,	 że	 półtorametrowy	 odstęp	 umożli-
wiający	dostęp	do	plansz,	można	było	zabezpieczyć.	Po	
prostu	dla	chcącego	nic	trudnego.	

Eugeniusz Raabe

Ciekawe spotkania 
	 Cotygodniowe	 czwart-
kowe	 spotkania	 w	 Klubie	 Pol-
skiego	 Towarzystwa	 Ewangelic-
kiego	prowadzone	przez	Prezesa	
inż.	 Władysława	 Sosnę	 i	 Jego	
małżonkę,	 odbywają	 się	 w	 mi-
łej,	 iście	 rodzinnej	 atmosferze.	
Głównym	aktem	tych	spotkań	są	
prelekcje	 wygłoszone	 z	 okazji	
rocznic	 wydarzeń	 historycznych	
lub	 związane	 z	 życiem	 i	 działal-
nością	 znanych	 postaci	 z	 życia	
religijnego,	 naukowego	 czy	 lite-
rackiego.	 I	 co	 najważniejsze,	 te	
wykłady,	 referaty,	 wygłaszane	
są	 przez	 znanych	 prelegentów	 
w	 sposób	 ciekawy,	 przystępny,	
zazwyczaj	odkrywający	przed	słuchaczami	mało	znane	
albo	wręcz	nieznane	historie,	szczegóły.	
	 W	rocznicę	500	lat	Reformacji,	przedstawiony	
jest	cykl	prelekcji	pt.	„Pochód	Reformacji	przez	Euro-
pę”.	W	ramach	tego	cyklu	27	lipca	br.	wysłuchaliśmy	
bardzo	 ciekawej,	 skrupulatnie	 opracowanej	 prelekcji	
dr	Jerzego	Sojki	pt.	„Śladami Johna Wiclefa”	–	czyli	
o	Reformacji	w	Anglii	 i	wydarzeniach	ją	poprzedzają-
cych.	

 John Wiclef (Wyclif, Wychiffe) ur. ok. 1330 roku 
– zmarł 31 grudnia 1384 roku, był filozofem, teologiem, 
reformatorem. Wykładał teologię na Uniwersytecie 
w Oxfordzie. W swoich traktatach zawarł poglądy na 
temat władzy i własności dóbr doczesnych, przyznają-
cych królowi wyłączną władzę we wszystkich kwestiach 
ziemskich oraz domagając się od stanu duchowego 
życia w ubóstwie, nie wyłączając papieża.   
	 	 Dr	 Jerzy	Sojka	 	 -	Cieszyniak	–	 tu	 się	
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urodził	 i	 kończył	 szko-
ły,	 po	 ukończeniu	 studiów	 
w	 Chrześcijańskiej	 Akade-
mii	 Teologicznej	 pozostał	
na	uczelni	i	jest	obecnie	ad-
iunktem	 w	 katedrze	 Teolo-
gii	Systematycznej.	Jego	ar-
tykuły	można	znaleźć	m.in.	
w	„Zwiastunie”	z	cyklu	500	
lat	 Reformacji	 –	 jak	 cho-
ciażby	 właśnie	 „Reforma-
cja	w	Anglii”	(nr.	11	i	12	z	4	 
i	18.06.17).	
	 Dr	 Jerzy	Sojka	wspól-
nie	 z	 dr.	 Łukaszem	 Barań-
skim	opracowali	Tom	I	dzie-
ła	 pt.	 „Reformacja”,	 trwają	
prace	nad	kontynuacją	dzie-
ła.	Jerzy	Sojka	jest	autorem	
opracowania	 	 -	 Czytanie	
Reformatora	–	Marcin	Luter	
i	jego	pisma	t.	I	z	2014	roku,	
t.	II	z	2017	roku.	
	 Wszystkie	 te	 opraco-
wania	są	dostępne	w	kance-

larii	parafialnej	i	księgarni	„Warto”.	
	 Na	 zakończenie	 ciekawostka.	 Spotkania	 Klu-
bowe	mają	też	to	do	siebie,	że	pamięta	się	o	urodzinach	
członków,	a	solenizanci	przygotowują	coś	słodkiego	do	
kawy	bądź	herbaty	i	jak	już	wspomniałem	jest	miła,	ro-
dzinna	atmosfera.	Chcąc	dodatkowo	uatrakcyjnić	refor-
macyjną	prelekcję,	przyniosłem	27	lipca	br.	otrzymaną	
od	 córki	 kawę,	 przywiezioną	 z	 podróży	 do	 Niemiec.	
Kawę	o	nazwie	 „Luther	Kaffee”	 z	przesłaniem	–	 „ge-
meinsam	werandern	wir	die	welt”	–	„razem	zmienimy	
świat”	 (pochodzącą	 z	plantacji	w	Nikaragui	 i	Etiopii)	
poddaną	uczciwej	kontroli	 ekologicznej;	 łagodna,	 aro-

matyczna,	posilająca.	A	co	 jeszcze	czytamy	na	opako-
waniu?	
 „Dla każdego najlepsze” to podstawowe prze-
słanie spółdzielni sprawiedliwego handlu i motywacja 
do naszego działania. Dzięki waszemu zakupowi polep-
szycie życiowy standard wielu małych rolników i otrzy-
macie pełnowartościowy produkt, który łączy ludzi na 
całym świecie. 
 Szczególnie lekka poprzez długotrwałe i de-
likatne wypalanie. Od 1995 roku współpracują pro-
ducenci z diakonijnym Domem Braterskim. W ich za-
kładach Kawa Lutra jest etykietowana przez ludzi ze 
schorzeniami psychicznymi. 
 Co myślałby Marcin Luter o takiej bio kawie? 
(Nie potrzebujemy waszej jałmużny, jeżeli uczciwie 
będziecie płacili za nasze produkty). Na pewno Luter 
poparłby to hasło przewodnie ruchu sprawiedliwego 
handlu, żeby wesprzeć liczne rodziny drobnych rol-
ników. Nawet jeśli stosunek Lutra do chłopów w jego 
czasach był niejednoznaczny, czy nie poparłby on dziś 
idei sprawiedliwego handlu, jako skutecznego środka 
do zwalczania biedy i alternatywy dla niesprawiedliwej 
gospodarki światowej?

Tłumaczenie ks. Proboszcz Janusz Sikora

	 Tak	więc	spotkanie	klubowe	było	z	kawą	„od	
Lutra”.	Zapraszam	na	ciekawe	spotkania	czwartkowe	o	
godz.	15.00	w	Klubie	PTE	w	Cieszynie	przy	ul.	Stalma-
cha	14.	
	 A	 tak	zupełnie	na	koniec.	 Jedni	nie	mogą	wy-
gospodarować	 1,5	 metra	 na	 Rynku,	 żeby	 udostępnić	
„Luterską	wystawę”,	 bo	 przeszkadza	w	 handlu,	 a	 inni	
na	 rocznicy	 robią	 „bussines”,	 przeznaczając	 część	 po-
zyskanych	środków	na	pomoc	potrzebującym.	A	zatem	
powtarzam	–	dla	chcącego	nic	trudnego.	

Eugeniusz Raabe

MIŁOŚĆ	jest	żywa,	kiedy	jesteśmy	cierpliwi,	
umierająca,	kiedy	cierpliwość	tracimy	

martwa,	kiedy	już	dłużej	czekać	nie	chcemy	
MIŁOŚĆ	jest	żywa,	kiedy	się	troszczymy,	

umierająca,	kiedy	zapominamy,	
martwa,	kiedy	ignorujemy.	

MIŁOŚĆ	jest	żywa,	kiedy	jest	pewna,	
umierająca,	kiedy	zaczynamy	wątpić,	

martwa,	kiedy	brak	zaufania.	

MIŁOŚĆ jako decyzja

MIŁOŚĆ	jest	żywa,	kiedy	daje,	
umierająca,	kiedy	się	zmienia,	

martwa,	kiedy	zabiera.	
MIŁOŚĆ	jest	żywa,	

kiedy	jej	uczuciom	towarzyszą	działania,	
umierająca,	kiedy	z	uczuciami	nie	idą	czyny,	
martwa,	kiedy	brak	uczuć	i	brak	działania.

Kol. 3,14 brzmi: „A ponad to wszystko przyobleczcie się w MIŁOŚĆ, która jest spójnią doskonałości”.

udostępnił: R. Mizia
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Liceum Ogólnokształcące TE

LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

	 Rekrutacja	 na	 studia	 już	 prawie	 zakończona.	
Wierzę,	 że	 większość	 absolwentów	 naszego	 liceum	
już	znalazła	 swoje	miejsce	na	wymarzonym	kierunku	
studiów	 i	 zapomniała	 o	 trudach	 egzaminów	 matural-
nych.	 Tymczasem	 Centralna	 Komisja	 Egzaminacyjna	
opublikowała	w	lipcu	szczegółowe	wyniki	egzaminów	
maturalnych	 i	 można	 dokonać	 porównań	 i	 zobaczyć	
jak	 średni	 wynik	 LOTE	 ma	 się	 do	 wyników	 innych	
szkół	województwa	 śląskiego.	 Na	 tej	 podstawie	moż-
na	 stwierdzić,	 że	LOTE	ma	najlepsze	wyniki	 egzami-
nów	maturalnych	w	powiecie	cieszyńskim	i	plasuje	się	 
w	czołówce	liceów	województwa.	
	 W	 roku	 szkolnym	 2016/17	 w	 woj.	 śląskim	
egzamin	 maturalny	 w	 nowej	 formule	 zorganizowano	 
w	580	 szkołach.	Na	 ich	 tle	 nasi	maturzyści	 osiągnęli	
niebywały	sukces!	
	 Do	 16	 egzaminów	 pisemnych	 	 przystąpiło	 
w	 LOTE	 45	 uczniów,	 uzyskując	 średnio	 wyniki	 w	
pierwszej	dziesiątce	szkół	województwa	śląskiego.	
Z	 przedmiotów	 obowiązkowych,	 do	 których	 przystę-
pują	wszyscy	absolwenci	na	poziomie	podstawowym:	 
z	języka	polskiego	–	3	wynik	(76%)	w	woj.	śląskim,	j.	
angielskiego	–	1	wynik	w	województwie	(98%),	z	ma-
tematyki	11	miejsce	(86%).	
	 Jednak	najważniejsze	są	egzaminy	na	poziomie	
rozszerzonym,	bo	to	one	decydują	w	rekrutacji	na	stu-
dia	 o	 sukcesie.	 Z	 biologii	maturzyści	 LOTE	 uzyskali	
3	wynik	w	województwie	 (śr.	 -	 65%),	 także	 3	wynik	 
z	j.	niemieckiego	(94%),	4	wynik	z	chemii	(68%),	5	wy-
nik	z	j.	angielskiego	(86%)	oraz	z	wos	(63%),	6	wynik	
z	j.	polskiego	(83%),	7	wynik	z	historii	(64%)	i	fizyki	
(59%).	
	 Tak	wysokie	wyniki	świadczą	o	ogromnej	pra-
cy	 samych	 uczniów,	 ale	 także	 o	 dużym	 zaangażowa-
niu	 i	doświadczeniu	pedagogów.	Wyniki	maturzystów	
LOTE	są	po	raz	kolejny	najlepsze	w	powiecie	cieszyń-
skim.	Brawo!	
	 	 	 	 	 	 Ogromne	 wyróżnienie	 spotkało	 także	 Marcina	

Chrapka,	tegorocznego	maturzystę	LOTE.	Został,	jako	
jeden	z	sześciu	tegorocznych	maturzystów	woj.	śląskie-
go,	 zakwalifikowany	do	projektu	 "Matura	na	100	pro-
cent",	 organizowanego	 corocznie	 przez	Centralną	Ko-
misję	Egzaminacyjną	i	Fundację	Zawsze	Warto.		Celem	
programu	jest	wyróżnienie	absolwentów	uzyskujących	
wyjątkowo	wysokie	wyniki	na	egzaminie	maturalnym.	
Aby	znaleźć	się	w	grupie	najlepszych	absolwentów	Pol-
ski,	 należało	 zdawać	 co	 najmniej	 dwa	 przedmioty	 na	
poziomie	 rozszerzonym,	 uzyskać	 	 z	 co	 najmniej	 jed-
nego	z	nich	100	procent	 lub	tytuł	finalisty/laureata	na	
olimpiadzie	przedmiotowej	 i	z	każdego	egzaminu	ma-
turalnego	otrzymać	więcej	niż	90	%.	Marcin	Chrapek,	
tegoroczny	maturzysta	 LOTE	 jako	 jeden	 z	 sześciu	w	
województwie	śląskim	spełnił	te	kryteria	i	zakwalifiko-
wał	 się	do	konkursu,	w	wyniku	którego	uzyskał	 tytuł	
finalisty.	To	również	ogromne	wyróżnienie	dla	Liceum	
Ogólnokształcącego	Towarzystwa	Ewangelickiego.	

Aleksandra Trybuś Cieślar

Marcin Chrapek
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Gimnazjum TE

	 Wakacyjne	miesiące	 już	 za	 nami.	Czas	 letnie-
go	odpoczynku	 zamieni	 się	 od	września	na	okres	wy-
tężonej	pracy	i		nauki.	Młodzież	i	nauczyciele	wrócili	
z	wojaży	by	w	pełni	 sił	 zasiąść	 	w	szkolnych	 ławach	
oraz	przy	katedrach.	Ponieważ	rok	szkolny	kończy	się	
31	 sierpnia,	 jest	 to	dobry	moment,	 aby	dokonać	 	pod-

sumowań		oraz		zachęcić	uczniów	do	podjęcia	nowych	
wyzwań	i	wysiłku	umysłowego	u	progu	nowego	roku	
szkolonego.	
	 Na	 początek	 trochę	 statystyk:	 w	 minionym	
roku	 szkolnym	 do	Gimnazjum	Towarzystwa	 Ewange-
lickiego	uczęszczało	134	uczniów.	Młodzież	kształciła	
się	w	7	oddziałach	klasowych.	
	 Wyniki	 klasyfikacji	 za	 ubiegły	 rok	 szkolny	
przedstawiają	się	następująco:

L.p. Klasa: Średnia ocen: Liczba uczniów:
1 3bg 4,65 25
2 1cg 4,46 20
3 3ag 4,32 24
4 1ag 4,12 20
5 2bg 4,11 18
6 2ag 4,10 17
7 1bg 4,02 19

 Średnia arytmetyczna ocen w całej szkoły 
wynosi:  4,27 
	 Najwyższą	 średnią	 ocen	 	 w	 szkole	 uzyskała	
uczennica	klasy	3bg	-	Maria	Chudecka	:	5,75

	 ⃰	 	 26%	ogółu	 uczniów	uzyskało	 świadectwa	 z	wyróż-
nieniem	są	to:

 Klasa 1ag	–	Gomola	Karolina		5,19	-		Pinkas	
Samanta	5,19	
 Klasa 1bg	–	Markuzel	Michał	4,75	–	Zgondek	
Maciej	5,00
 Klasa 1cg	–	Bolek	Edyta	5,06	–	Iwanek	Tomasz	
5,20	–	Kisza	Aleksandra	4,94	–	Kowalski	Mateusz	5,13	
–	Łośko	Oliwia	 5,06	 –	 Panek	Paulina	 5,00	 –	 Swakoń	
Mikołaj	4,75	–	Wesołowski	Łukasz	5,25
 Klasa 2ag	–	Glück	Wiktoria	5,13	–	Leszczuk	

Lilianna	5,06
 Klasa 2bg	–	Dorda	Martyna	4,88	–	Gabryś	Zu-
zanna	4,76	–	Król	Natalia	5,17
 Klasa 3ag	 –	 Biały	 Jan	 5,27	 –	 Gołębiow-
ski	 Krzysztof	 5,13	 –	 Karolonek	Agata	 4,87	 –	 Krupa	
Agnieszka	 4,87	 –	Murańska	 Julia	 4,93	 –	 Pikul	 Leon	
5,07
 Klasa 3bg	–	Chrapek	Marta	4,93	–	Chudecka	
Maria	5,75	–	Cieślar	Daniel	5,07	–	Czudek	Aleksandra	
5,40	–	Foltyn	Filip	5,20	–	Forszpaniak	Matylda	5,33	–	
Kłopacz	Magdalena	5,20	–	Krystek	Karolina	5,13	–	Ku-
lec	Jan	4,88	–	Łośko	Laura	5,33	–	Woźniak	Nina	5,00	
–	Wójtowicz	Patryk	5,47

⃰  Podane tu nazwiska są sprostowaniem do informa-
cji zamieszczonej w artykule czerwcowym, do którego 
wkradł się błąd, za co przepraszam czytelników.

Analiza wyników Egzaminu Gimnazjalnego za rok szkolny 2016/2017
	 Do	egzaminu	przystąpili	wszyscy	uczniowie	klas	trzecich,	a	więc	49	uczniów.	
	 Wyniki	 tegorocznych	 egzaminów	gimnazjalnych	 potwierdzają	 dobrą	markę,	 jaką	 szkoła	wypracowała		 
w	minionych	latach	pracy.	W	Cieszynie	do	egzaminu	gimnazjalnego	przystąpiło	łącznie	341	uczniów.
	 Dla	porównania	przedstawiono	w	tabeli	także	średnie	wyniki	ze	szkół	w	mieście,	w	powiecie	cieszyńskim	
oraz	w	kraju

Wyniki w % POLSKA POWIAT CIESZYN GTE
Język polski 69 71,77 73,56 85,80
Historia i Wos 59 59,48 62,83 80,92
Matematyka 52 47,00 51,62 74,65
Przed. przyrodnicze 47 52,64 57,89 75,12
Język angielski podstawa 67 67,63 76,51 96,67
Język angielski rozszerzenie 49 49,00 58,87 84,02
Język niemiecki podstawa 54 50,69 57,38 99,59
Język niemiecki rozszerzenie 41 87,89 85,14 95,00



Informator Parafialny nr 9/2017 (163)

wrzesień 2017  31

	 Nowy	 Rok	 szkolny	 rozpoczniemy	 zgodnie	 z	 wy-
tycznymi	Ministerstwa	Edukacji	w	poniedziałek	4	września.	
Jako	 społeczność	 szkolna	 spotkamy	 się	 o	 godzinie	 8:00	w	
szkolnej	auli.	Następnie	udamy	się		do	Kościoła	Jezusowego	
na	godzinę	9:30,	aby	uczestniczyć	w	uroczystym		nabożeń-
stwie.	Tym	samym	chcemy	powierzyć	wszystko	co	związa-
ne	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	umac-
nia”.
	 U	progu	nowego	 roku	szkolnego	życzę	wszystkim	
udanego	wrześniowego	 startu,	 nauczycielom	 roku	pełnego	
satysfakcji	z	pracy,	a	uczniom	zapału	do	poznawania	świata!

            

  Dagmara Jagucka-Mielke

PolonezZakończenie roku szkolnego

Zakończenie klas trzecich

Szkoła Podstawowa TE

	 Czas	szybko	mija…..Zaledwie	2	miesiące	temu	
rozpoczynaliśmy	wakacje,	a	 tu	 już	sierpień	 	 i	pora	na	
powrót	 do	 szkolnych	murów	 przy	 Placu	 Kościelnym	
5.	 Czas	 wakacyjny	 wykorzystaliśmy	 na	 odświeżenie	
sal	 gimnastycznych,	 cyklinowanie	 podłogi	 i	 porząd-
ki	na	placu	zabaw.	Nowy	rok	szkolny	rozpocznie	291	
uczniów.	Kiedy	SPTE	rozpoczęła	działalność	w	2005r.	
naukę	w	 budynku	 rozpoczęło	 101	 uczniów	 i	 6	 przed-
szkolaków	w	oddziale	przedszkolnym.	Na	przestrzeni	
12	lat	uczniów	stale	przybywało.	W	nowym	roku	wzrost	
nastąpił	za	sprawą	reformy	-	SPTE	zostało	przekształ-
cone	 w	 ośmioklasową	 szkołę	 podstawową.	 Ta	 refor-
ma	wymusiła	reorganizację,	nowelizację	dokumentów,	
opracowanie	nowej	koncepcji	pracy	szkoły.	Nasi	ubie-
głoroczni	 szóstoklasiści	 otrzymali	 promocję	 do	 kla-
sy	7	 i	pozostali	uczniami	szkoły	podstawowej,	ale	od		 
4	września	będą	uczyć	się	w	budynku	przy	ulicy	Sien-
kiewicza	2,	gdzie	obecnie	mieści	się	GTE	i	LOTE.	Przed	
nauczycielami	ogromne	wyzwanie,	ponieważ	za	dużo	
mamy	niewiadomych	w	 związku	 nową	podstawą	 pro-
gramową.	Uczniowie	klas	7	też	będą	musieli	odnaleźć	
się	w	nowej	rzeczywistości.	Jesteśmy	jednak	dobrej	my-

śli.	Do	grona	pedagogicznego	SPTE	dołączyli	nauczy-
ciele	 GTE/LOTE.	 Na	 sierpniowej	 konferencji	 plenar-
nej	został	omówiony	plan	pracy	szkoły	oraz	przydział	
przedmiotów	 i	 dodatkowych	czynności.	Nadchodzący	
rok	będzie	dla	nas	trudny,	ale		przy	dobrej	współpracy	
i	organizacji,	wzajemnym	zaufaniu	damy	radę	sprostać	
wyzwaniu.	Po	wakacjach	wszyscy	wracamy	wypoczęci		
z	nowymi	siłami	i	pomysłami	do	pracy.	Musimy	pamię-
tać,	 aby	 zachować	 równowagę	 w	 procesie	 nauczania.	
Wiele	się	słyszy	o	„przeciążeniu	szkolnym”,	wiele	się	
o	 tym	pisze,	a	cała	 ta	kwestia	 jest	bardzo	prosta,	 jeśli	
zgodzimy	 się	 przyjąć	 zasadę,	 że	 zadaniem	 szkół	 nie	
jest	 nauka,	 a	 rozwój	dzieci,	 nie	 napychanie	głów	bez-
użytecznym	 balastem,	 a	 przygotowanie	 ich	 do	 życia,	 
w	które	mają	wejść	jako	ludzie	dorośli….
	 Zapraszam	 wszystkich	 sympatyków	 na-
szych	 szkół	 do	 lektury	 kolejnych	 artykułów	 w	 Wie-
ściach	 Wyższobramskich	 oraz	 na	 stronę	 internetową	 
spte@tecieszyn,	 gdzie	 można	 znaleźć	 informacje,	 
o	tym,	co	dzieje	się	w	SPTE.
                                                                                                                      Joanna Gibiec
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Dobry nauczyciel nigdy nie przestaje… się uczyć! 

	 Nauczyciele	LOTE	realizują	 tę	zasadę	w	dzia-
łaniu,	 angażując	 się	 w	 pisanie	 projektów	 unijnych		
związanych	 z	 mobilnością	 	 kadry	 edukacji	 szkolnej.	 
W	ramach	realizacji	projektu	„ Pogranicze, Wielokul-
turowość, Różnorodność  - poznaję, rozumiem, dzia-
łam" 6	osób	z	grona	pedagogicznego	LOTE	skorzysta	
z	możliwości	 udziału	w	 zorganizowanych	kursach	 za-
granicznych.	
	 Początkiem	 lipca	 2017	 roku	 	 nauczycielki	 ję-
zyków	 obcych:	 Beata	 Bobola,	 Justyna	 Sobota	 oraz	
Dagmara	 Mielke	 odbyły	 dwutygodniowe	 szkolenie	 
w	Dublinie	 w	Alpha	 College	 of	 English.	 Kurs,	 który	
ukończyły,	 obejmował	 40	 godzin	 zajęć	 praktycznych	 
i	dotyczył	aspektów	nauczania	języków	obcych	w	opar-
ciu	o	najnowsze	metody	i	trendy	w	pedagogice.
	 Podczas	 zajęć	 mających	 formę	 warsztatów	
uczestniczki	dzieliły	się	pomysłami	oraz	spostrzeżenia-
mi	na	 temat	prowadzenia	 lekcji,	wykorzystania	nowo-
czesnych	technologii,	gier	 językowych,	motywowania	
uczniów	do	nauki	oraz	ciągłego	udoskonalania		warsz-
tatu	pracy	nauczyciela.	Możliwość	wymiany	doświad-
czeń	 	w	międzynarodowym	gronie,	z	kolegami	z	 	Eu-
ropy	 i	 nie	 tylko,	 pozwoliła	 na	 refleksję	 nad	 kondycją	
edukacji	we	współczesnym	świecie,	jej	zadaniami	oraz	
wyzwaniami.	 Niezwykle	 ważnym	 aspektem	 porusza-
nym	 na	 kursie	 było	 zwrócenie	 uwagi	 nauczycieli	 na	
promowanie	 autonomii	 uczących	 się.	 Osobne	 zajęcia	
poświęcono	 na	 przedstawienie	 	 obowiązującego	w	 Ir-
landii	 systemu	edukacji	 	 i	 jego	 rozwój	 od	wczesnych	
szkół	 przyklasztornych	 po	 współczesne	 realia,	 w	 któ-
rych	 	 coroczna	 konferencja	 nauczycieli	 na	 szczeblu	
ogólnokrajowym	 transmitowana	 jest	 w	 telewizji	 pu-

blicznej.
	 Organizator	
kursu	 zadbał	 także	
o	 	 bogaty	 program	
kulturowy,	 przy-
bliżający	 zarówno	
ciekawą	 historię	 jak	 
i		współczesne	aspek-
ty	 z	 życia	 Irlandii.	
Wizyty	 w	 muzeach	
i	 	 galeriach	 pozwo-
liły	na	bliski	kontakt		
z	 literaturą	 i	 sztuką		
„Zielonej	 Wyspy”.	
Warto	 wspomnieć,	

że	Dublin	uznany	został		przez	UNESCO	w	2010	roku	
miastem	 literatury.	 Cztery	 nagrody	 Nobla	 w	 literatu-
rze	 zostały	 przyznane	 pisarzom	 związanym	 właśnie	 
z	Dublinem	byli	to:	George	Bernard	Shaw,	W.	B.	Yeats,	
Samuel	Beckett	i	Seamus	Heaney.		Innym	cenionym	pi-
sarzem	z	Dublina	 jest	James	Joyce.	O	 tym	jak	ważna	
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jest	 nadal	 literatura	 dla	mieszkańców	miasta	
niech	 świadczy	 fakt,	 że	 co	 roku	 16	 czerwca	
obchodzą	oni	specyficzne	święto	–	Bloomsday	
dla	 upamiętnienia	 jego	 twórczości,	 a	 przede	
wszystkim	powieści	Ulysess,	której	akcja	roz-

  koordynatorka projektu
                                  Dagmara Jagucka-Mielke

grywa	się	16	czerwca	1904	roku.	Główne	obchody	święta	odby-
wają	się	w	miejscu	akcji	powieści.	
	 Pomimo	napiętego	grafiku	nie	zabrakło	czasu	na	odwie-
dzenie	typowego	irlandzkiego	pubu,	gdzie	wieczorami	zbierają	
się	muzycy,	nierzadko	wielopokoleniowo	i	przy	akompaniamen-
cie	instrumentów	śpiewają	tradycyjne	folkowe	melodie.	Uczest-
nicy		kursu,	czujący	się	na	siłach,	mogli	wziąć	udział	w	lekcji	
irlandzkiego	tańca,	a	w	pełni	jego	kunszt	nauczycielki	doceniły	
po	obejrzeniu	muzycznego	 spektaklu	Riverdance	 	wokalno-ta-
necznego	widowiska	opartego	na	tradycji	i	kulturze	irlandzkiej.
Nie	 sposób	zaprzeczyć	znanej	maksymie,	że	„	podróże	kształ-
cą”.	W	pamięci	na	długo	pozostaną	urwiste	Klify	Moheru,	mo-
numentalne	dublińskie	katedry:	Christ	Church	oraz	katedra	św.	
Patryka	patrona	 Irlandii,	 	 słynny	uniwersytet	dubliński	Trinity	
College	(	jako	pierwszy	uniwersytet	w	Europie	zaczął	przyzna-
wać	 stopnie	 naukowe	 kobietom).	 Uniwersytet	 ten	 słynie	 tak-
że	ze	znanej	na	cały	świat	biblioteki	dzięki	przechowywanym	 
w	niej	bezcennym	irlandzkim	rękopisom	–	najsłynniejszy	z	nich	
to	 udostępniona	 turystom	 „Księga	 z	 Kells”	 -	 bogato	 ilumino-
wany	manuskrypt.	Położona	niedaleko	Dublina		wyspa	Howth	
zachwyciła	malowniczymi	krajobrazami,	a	legendarne	wzgórze	
Tara,	siedziba	pierwszych	władców	Irlandii,	 i	położone	wokół	
starożytne	 grobowce	 powstałe	 3200	 lat	 przed	 narodzeniem	
Chrystusa,	uzmysłowiły	wagę	historii	narodu	irlandzkiego.	
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Chóry, muzyka ...
♪	♪	♪  ODI SED AMO 2017 ♫

	 ODI	SED	AMO	–	Śpiewam	
i	kocham!	Pod	takim	hasłem	23	lip-
ca	w	Cieszyńskim	Ośrodku	Kultury	
Dom	Narodowy	 odbył	 się	 niezwy-
kły	koncert	charytatywny,	podczas	
którego	 wystąpili	 młodzi	 soliści:	
Justna	Pońc,	Izabela	Kozieł,	Marty-
na	Kamińska,	Martyna	 Broda,	 Da-
wid	Bawor,	Mateusz	 Zawada	 oraz	
Wyższobramski	Chór	Kameralny.	
	 Inicjatorem	 i	 motorem	
całego	 przedsięwzięcia	 był	 nasz	
młody	 parafianin	 Mateusz	 Zawa-
da,	 wychowanek	 Zespołu	 Pieśni	
i	 Tańca	 Ziemi	 Cieszyńskiej,	 który	
aktualnie	 jest	 członkiem	 Państwo-
wego	 Zespołu	 Ludowego	 Pieśni	 
i	Tańca	MAZOWSZE.	W	organiza-
cję	koncertu	włączyła	się	fundacja	
wspierająca	 ZPiT	 Ziemi	 Cieszyń-
skiej	oraz	Szkoła	Organizacji	 i	Za-
rządzania	w	Cieszynie.	 Podkreślić	
należy,	że	lipcowy	koncert	był	kon-
tynuacją	 zeszłorocznego	 projektu	
ODI	 SED	 AMO,	 który	 odbył	 się	
w	 cieszyńskim	 teatrze,	 gromadząc	
komplet	publiczności.	Dochód	z	te-
gorocznego	koncertu	przeznaczony	
został	 na	 wsparcie	 fundacji	 budu-
jącej	Śląskie	Hospicjum	dla	Dzieci	
„Świetlikowo”	w	Tychach.	Obecna	
na	 koncercie	 pani	 Fabiana	 Kłoda	
zaprezentowała	 zebranym	 działal-
ność	fundacji	oraz	potrzeby	budowanego	hospicjum	dla	
dzieci.
	 Program	 koncertu	 prowadzonego	 przez	Mate-
usza	Zawadę	 składał	 się	 z	 pięknych	 piosenek	 o	miło-
ści.	 Sala	 Domu	 Narodowego	 wypełniła	 się	 szczelnie	
słuchaczami,	 którzy	 przybyli,	 by	 posłuchać	 utworów	
w	 wykonaniu	 młodych	 ludzi,	 którzy	 poświęcili	 swój	
wakacyjny	 czas,	 aby	 przygotować	 to	 wyjątkowe	 mu-
zyczne	wydarzenie.	Nad	całością	czuwał	niezastąpiony	
Tomasz	Rakowski,	uczeń	cieszyńskiej	Szkoły	Muzycz-
nej,	który	zaaranżował	prezentowane	utwory	i	pięknie	
akompaniował	wszystkim	wykonawcom	na	fortepianie.	

	 My	 –	Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	 -	 wy-
konaliśmy	dwa	utwory	autorstwa	Piotra	Rubika,	które	
na	 chór	 zaaranżował	wspomniany	 już	Tomek	Rakow-
ski,	 za	 co	 bardzo	Mu	 dziękujemy!	 Cieszymy	 się,	 że	
mogliśmy	wesprzeć	tę	szlachetną	inicjatywę	i	wystąpić	
wspólnie	 ze	 zdolną	 cieszyńską	młodzieżą.	Serdecznie	
gratulujemy	Mateuszowi	 Zawadzie	 i	 podziwiamy,	 że	
mimo	pobytu	w	Otrębusach	na	Mazowszu,	 udało	mu	
się	 zebrać	wokół	 siebie	 tylu	młodych	 ludzi	 chcących	
działać	dla	dobra	innych.	Oby	więcej	takich	inicjatyw.

              Piotr Sikora
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♪	♪	♪  Wycieczka chóru Misyjnego  
do Tychów i Mikołowa ♫

	 Po	 całorocznej	 pracy	 i	 służbie	 Chór	
Misyjny	 urządza	 sobie	 wycieczkę	 połączoną	
ze	 służbą	w	 kościele,	w	 czasie	 nabożeństwa.	
W	 tym	 roku	 padło	 na	Mikołów	 z	 chęcią	 od-
wiedzenia	naszego	byłego	wikariusza	ks.	Kor-
nela	Undasa.	Ksiądz	przyjął	propozycję	i	wy-
znaczyliśmy	termin	na	25	czerwca	br.,	mając	
też	na	względzie	zwiedzenie	Śląskiego	Ogro-
du	Botanicznego.	Aby	 „nie	wozić	 powietrza”	
w	 wycieczkowym	 autokarze,	 zaprosiliśmy	
wszystkich,	 którzy	mieli	 ochotę	 z	 nami	 poje-
chać.	Zborownicy	nie	zawiedli.	Mamy	swoich	
fanów!	Na	 tydzień	 przed	wycieczką	 okazało	
się,	że	ks.	K.	Undas	został	zaproszony	na	pa-
rafialną	uroczystość	patronów	kościoła	Piotra	
i	 Pawła	w	Tychach.	Nie	 jest	 to	 pamiątka	 ko-
ścioła,	ale	zborowy	piknik.	Ksiądz	zapropono-
wał	nam	usługę	w	kościele	i	udział	w	pikniku.	
Po	 nabożeństwie	w	Mikołowie	 o	 godz.	 9.00	
pojechaliśmy	 razem	 z	 księdzem	 do	 Tychów.	
Zauroczył	 nas	 przestronny,	widny,	 o	 nietypo-
wej	budowie	–	kościół,	wypełniony	parafiana-
mi:	dziećmi	 i	gośćmi.	Wykonaliśmy	5	pieśni,	
szczerze	oklaskiwani	przez	słuchaczy.	
	 Nabożeństwo	 prowadzone	 przez	 ks.	
Undasa	połączone	było	ze	spowiedzią	i	komu-
nią	świętą.	Podobnie	było	w	Mikołowie.	Są	to	
dwa	różne	kościoły	–	tradycja	i	nowoczesność.	
Po	 nabożeństwie	 znajomy	 nam	 Roman	 Fen-
ger	zaprosił	wszystkich	na	piknik.	Zostaliśmy	
ugoszczeni:	 kiełbaski	 z	 grilla,	 sałatki,	 kawa,	
ciasta.	 Dziękujemy	 Wam	 mili	 zborownicy.	 
W	 internecie	 pojawiła	 się	 ulotka:	 „Tradycyj-
nie	w	1.	niedzielę	odbył	się	piknik	parafialny.	 
W	tym	roku	wyjątkowo	w	dniu	Pamiątki	Wy-
znania	augsburskiego.	Nabożeństwo	było	uro-
czyste,	 gdyż	 przyjechał	 do	 NAS	 Z	WYSTĘ-
PEM	 Chór	 Misyjny	 z	 Cieszyna.	 Zachwycił	
nas	 perfekcyjnym	 wykonaniem	 pieśni	 wiel-
biących	Boga”.	 Po	 dwu	 godzinach	 pojechali-
śmy	do	Mikołowa	na	ul.	Sosnową	do	Śląskie-
go	Ogrodu	Botanicznego	na	wystawę	ptasich	
portretów,	 przygotowanej	 przez	 wybitnych	
fotografów.	 Obiekt	 usytuowany	 jest	 na	 tere-
nie	Sośniej	Góry	(329	m	n.p.m.)	w	zachodniej	
części	gminy	Mikołów.	
	 A	oto	krótka	historia	parafii:
 Pierwsza parafia w Tychach powsta-
ła gdy „pan na Pszczynie” Karol Promnitz  
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w 1568 przyjął ewangelicyzm, ale 
po 60 latach zniszczono to wyznanie 
na Śląsku. Resztki ocalałych ewan-
gelików gromadziły się na zamku  
w Pszczynie potem po lasach Beski-
dów. Od 1709 roku mogli uczęszczać 
do parafii w Cieszynie. Od 1854 roku 
uczęszczali do kościoła w Pszczynie, 
a później do Mikołowa. 
 W 1902 roku książę pszczyń-
ski Jan Henryk XI wybudował ko-
ściółek w Tychach dla pracowników 
browaru i dla licznych mieszkańców, 
zlikwidowany w 1946 roku, władze 
nie zgodziły się na zwrot ani na budo-
wę nowego kościoła. Tyszanie uczęszczali do Mikołowa, 
Pszczyny i Katowic, a religia odbywała się w domach 
prywatnych. 
 Z inicjatywy ks. Karpeckiego, a później Jana 
Grossa, Konsystorz Kościoła w Warszawie erygował fi-
liał parafii w Mikołowie z siedzibą w Tychach. W 1980 
roku wszczęto staranie o budowę kościoła. Urząd Mia-
sta wydał wstępną lokalizację, a w 1984 roku pozwolił 
ogrodzić parcelę i postawić barak – dawny dom ma-
cierzysty sióstr diakonis „Eben-Ezer”. Po wielu niepo-
wodzeniach władze miasta wydały zezwolenie na budo-

wę kościoła w 1987 roku. Po 8 latach budowy, w 1995 
roku, niedokończony jeszcze kościół, został poświęcony 
przez biskupa Jana Szarka, a w 1996 konsystorz Ko-
ścioła E-A erygował parafię w Tychach. Pierwszym pro-
boszczem administratorem został ks. Radca Jan Gross 

– proboszcz z Mikołowa, a gdy odszedł na emeryturę w 
2004 roku, klucze nowego kościoła przekazał ks. Korne-
lowi Undasowi. Dziś proboszczem parafii tyskiej jest ks. 
Marcin Konieczny. 

Zofia Wojtas

♪	♪	♪  „Dźwięki Reformacji”  
na antenie Radia Katowice  ♫

	 Czas	 biegnie	 bardzo	 szybko,	 niedługo	 minie	
już	rok	od	zakończenia	prac	remontowych	cieszyńskich	
organów	 i	 nagrania	 albumu	CD	 na	 odrestaurowanym	
instrumencie.	O	albumie	pisaliśmy	już	kilka	razy,	więc	
nie	 ma	 potrzeby	 przedstawiać	 go	 ponownie.	 Sięgam	
pamięcią	wstecz,	ile	wówczas	było	obaw	czy	zdążymy	
na	czas,	czy	wszystko	się	uda.	Nie	zdołaliśmy	niestety	
nagrać	i	wydać	płyt	na	październikowy	koncert	inaugu-
racyjny,	ale	już	pod	koniec	roku	jeszcze	ciepłe	albumy	
przyjechały	 do	 Cieszyna	 i	 rozpoczęła	 się	 ich	 dystry-
bucja.	Po	kilku	miesiącach	album	został	 jakby	 trochę	
zapomniany,	 nawet	 w	 trakcie	 obchodów	 Ewangelic-
kich	Dni	Kościoła	nie	był	w	 jakiś	 szczególny	 sposób	
prezentowany	 licznym	gościom	odwiedzającym	Śląsk	
Cieszyński,	 którzy	 na	 specjalnych	 ulotkach	 poinfor-
mowani	 zostali	 m.in.	 o	 muzycznych	 wydawnictwach	
związanych	z	jubileuszem	Reformacji.	Pojawiła	się	tam	
m.in.	płyta	ZPiT	Śląsk,	albumy	chórów	działających	w	
Diecezji	Katowickiej,	cieszyńskich	„Dźwięków	Refor-
macji”	tam	zabrakło,	a	szkoda.	
	 W	 połowie	 sierpnia	 niespodziewanie	 otrzy-

małem	 maila	 od	 pana	 Ryszarda	 Gabrysia	 z	 Katowic.	
Ryszard	 Gabryś	 jest	 uznanym	 kompozytorem	 i	 peda-
gogiem	związanym	z	katowicką	Akademią	Muzyczną.		
Z	listu	dowiedziałem	się,	że	w	lipcu	na	antenie	Radia	
Katowice	w	ramach	cyklicznego	magazynu	muzyczne-
go	Res	Musica	wyemitowany	został	program	poświęco-
ny	jubileuszowi	500	lat	Reformacji.	Oprawę	muzyczną	
tej	 audycji	 stanowiły	 nagrania	 pochodzące	 z	 wydane-
go	przez	naszą	parafię	albumu	„Dźwięki	Reformacji”.	
Kompozytor	dostrzegł	cieszyńskie	nagrania	i	w	bardzo	
pozytywny	 i	 ciekawy	 sposób	 zaprezentował	 je	 radio-
wym	słuchaczom.		Na	pamiątkę	otrzymałem	scenariusz	
całej	audycji	z	dokładnymi	instrukcjami	dla	Kierowni-
ka	Audycji	Muzycznych	Radia	Katowice	Henryka	Cier-
pioła,	 które	utwory	 z	 albumu	były	 emitowane	w	 trak-
cie	 programu.	Bardzo	 się	 ucieszyłem	 z	 niespodzianki	 
i	postanowiłem	przybliżyć	również	Wam	treść	ciekawej	
audycji	o	ewangelickiej	muzyce,	Lutrze,	Bachu	i	waka-
cyjnych	przedsięwzięciach	związanych	z	przeżywanym	
jubileuszem	500	 lat	Reformacji.	Być	może	zachęci	 to	
kogoś	do	sięgnięcia	po	ten	cenny	reformacyjny	album.
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	 Mam	 nadzieję,	 że	 są	 wśród	 nas	 tacy,	 którym	
brakuje	 regularnych	 koncertów,	 które	 przez	 ostatnie	
lata	odbywały	 się	w	naszym	kościele	w	 ramach	akcji	
„Ratujmy	 Organy	 Kościoła	 Jezusowego”.	 Instrument	
został	uratowany,	jego	wspaniały	dźwięk	cieszy	nasze	
uszy	 podczas	 wszystkich	 nabożeństw,	 ale	 koncertów	
brak.	Mam	nadzieję,	że	w	przyszłym	roku	to	się	zmieni,	
a	jeszcze	w	tym	roku	planujemy	zorganizować	uroczy-
sty	 koncert	 z	 okazji	 Święta	 Reformacji.	 Już	 dziś	 ser-
decznie	zapraszam!

   Piotr Sikora

Scenariusz audycji Res Musica
na środę 26 lipca 2017

 R.G. Witam	 letnią	porą,	która	wcale	nie	ozna-
cza	 pauzy	 dla	 muzyki	 wysokiej,	 także	 nowo	 powsta-
jącej,	w	 tym	 sakralnej,	 i	 jej	 popularyzowania.	 Przede	
wszystkim	jednak	lipiec	i	sierpień	to	żniwny	czas	festi-
wali	i	cyklów	koncertowych	wypełnionych	twórczością	
organową,	 chóralną	 i	 kameralną.	 Sporo	 już	mówiłem	
w	naszym	„Res-Musikowym”	paśmie	 o	 500-leciu	Re-
formacji	Marcina	Lutra,	zmierzającym	accellerando	do	
kulminacji	ustalonej	symbolicznie	na	dzień	ogłoszenia	
przez	wittenberskiego	Doktora	Teologii	w	ostatni	dzień	
października.	 Wtedy	 to	 ujawnił	 swe	 95	 Tez	 przeciw	
kupowaniu	odpustów	i	zarazem	zręby	poprawienia	do-
tychczasowej,	 nawarstwiającej	 się	 w	 Papiestwie,	 Tra-
dycji,	co	rzutowało	także	silnie	na	sprawy	Sztuki,	czy	
to	malarstwa	za	sprawą	ojca	i	syna	Cranachów,	czy	li-
teratury	 dzięki	 ugruntowaniu	 roli	 języka	 narodowego	
w	Niemczech	i	innych	krajach	jako	medium	głoszenia	
Słowa	Bożego,	ale	też		niekoniecznie	łacińskiej	już	po-
ezji	i	prozy	pięknej,	przede	wszystkim	zaś	Muzyki	tak	
bliskiej	 Lutrowi,	 który	miał	 wysokiej	 klasy	 poczucie	
kompozytorskie,	śpiewał	barytono-tenorem,	grał	na	lut-
ni	 i	 innych	 instrumentach,	 przywiązywał	wielkie	 zna-
czenia	do	edukacji	religijnej	poprzez	muzykę.	

		 Zachęcam	do	zobaczenia	na	Rynku	katowickim	
wystawy	fotograficznej,	która	objeżdża	właśnie	Europę	
i	 również	kwintesencja	owa	 latem	do	nas	 szczęśliwie	
trafiła,	 wspaniale	 zrealizowana	 pod	 względem	 nauko-
wo-popularyzującym,	a	 jeden	z	 jej	wektorów	ukazuje	
powiązanie	ścisłe	między	Lutrem	i	jego	muzykalnością	
a	fenomenem	Johanna	Sebastiana	Bacha.	Oddziela	ich	
historycznie	stulecie,	ale	trudno	sobie	wyobrazić	te	na-
zwiska	bez	wzajemnej	grawitacji.	Może	to	ryzykowne,	
wszak	wydaje	mi	się,	że	nie	tylko	Luter,	jego	melodie	
i	 teksty,	 ale	 zarazem	 poglądy,	 sposób	 bycia	 i	 mental-
ność,	 geniusz	 obu	 –	 wszystko	 to	 rzutuje	 zwrotnie,	 
a	więc		również	konieczność	pojawienia	się	w	Dziejach	
Kantora	 lipskiego	 była	 mocą	 przywołującą	 koniecz-
ność	wystąpienia	w	historii	Europy	 (i	 świata)	 postaci	

Reformatora.	Kiedyś	nazwałem	to	nadzwyczajne	zjawi-
sko	artystyczno-teologicznie	Gwiazdą	Podwójną	w	na-
szych	dziejach.	Obaj	tłumaczą	się	nawzajem,	toteż	bez	
Lutra,	traktującego	sztukę	muzyczną	jako	„panią	i	sza-
farkę	uczuć	ludzkich	serc”	nie	pojmiemy	w	pełni	Jana	
Sebastiana,	a	bez	Marcina	rodem	z	Eisleben	–	przesłań	
muzycznych	i	filozoficznych	Bacha-ojca.	

 [I tutaj, Henryku, muzyka nr 1, czyli początek 
tak bardzo popularnej jego „Toccaty i Fugi d-moll” 
(BWV 565) z drugiego krążka w albumie, gdzie jest , 
numerem 1. Dałbym spory kęs w zależności od miej-
sca, jakim rozporządzasz luźno w audycji, po czym ja 
pociągnę słowo o tym, czego słuchamy, kto gra – pro-
ducent albumu Jakub Garbacz!! – i z jakiej korzystamy 
płytki, przez kogo wydanej („Soli Deo Gloria”) i dla 
uczczenia nie tylko 500-lecia ale i udanej rekonstrukcji 
najwyższej klasy koncertowej i kościelnej instrumentu 
w cieszyńskim Jezusowym.]

 R. G. na	wyciszającym	się	tle:
	 Słuchamy	wirtuozowskiej	 interpretacji	 Jakuba	
Garbacza,	zarazem	producenta	i	reżysera	nagrań	w	stu-
dio	„Ars	Sonora”,	wychowanka	Akademii	Muzycznej	
w	Łodzi,	w	którym	to	mieście	pełni	funkcję	pierwszego	
organisty	Bazyliki	Archikatedralnej.	Bogate	dossier	ar-
tysty,	który	 jest	 też	wykładowcą	w	warszawskiej	Aka-
demii	Realizacji	Dźwięku,	znajdą	Państwo	w	albumie	
fonograficznym	zatytułowanym	„Dźwięki	Reformacji”,	
a	 wydanym	 przez	 Parafię	 Ewangelicko-Augsburską	 
w	Cieszynie	A.D.	2017	z	rejestracji	dokonanych	w	ba-
rokowym	Kościele	Jezusowym	rok	wcześniej.

  [Muzyki c. d. z wyciszenia aż do końca fortissimo.]

		 Tak	 po	 renowacji	 i	 przebudowie	 głosi	 dziś	
chwałę	Boga	cieszyński	wspaniały	instrument,	szczegó-
łowo	opisany	we	wkładce	do	„naszego”	albumu.	Ongiś,	 
w	roku	1923,	inauguracji	królewskiego	instrumentu	pa-
tronowali	muzycy:	Fritz	Lubrich	-	junior	i	Karol	Hławicz-
ka.	Teraz	raduje	organowa	potęga	i	bogactwo	niuansów,	
a	dowód	przynoszą	oba	wspomniane	kompakty	„refor-
macyjne”	i	inne	najnowsze	nagrania;		także	i	one	są	pokło-
siem	szerokiego	rezonansu	społecznego,	z	rozmachem	
poprowadzonej	akcji	i	wcześniejszej	płyty	pod	tytułem	
„Ratujmy	organy	Kościoła	Jezusowego”.	A	rozbrzmiał																																																																																																																																							
oczywiście	Bach,	jego	arcy-Toccata	i	brawurowa	Fuga	
d-moll,	dyptyk	powszechnie	znany	i	kochany	zarówno	
przez	szeroką	publiczność,	jak	wirtuozów.	

		 Mimo	nastroju	duchowej	powagi	i	wzniosłości	
proszę	pozwolić	na	 luźną	 i	 żartobliwą	dygresję,	 jakie	
niekiedy	wprowadzam	do	swoich	refleksji,	mianowicie	
o	motywie	czołowym	Toccaty,	którego	użyli	…	-	uwa-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl38 Odwiedź naszą stronę:

ga	 –	 Starsi	 Panowie	 Dwaj	 w	 jednym	 z	 niezapomnia-
nych	programów	 telewizyjnych,	 stosując	ów	efekt	do	
zobrazowania	błysku	pioruna	wspartego	przerażającym	
postacie	 kabaretowe	 grzmotem	 niebiańskim.	 Stanowi	
w	rzeczonym	albumie	„Dźwięki	Reformacji”	pierwszą	
pozycję	 na	 krążku	 drugim,	 szesnastą	 w	 potężnym	 al-
bumowym	komplecie	obejmującym	łącznie	28	pozycji	
organowych,	 także	 z	 instrumentami	 dętymi	 i	 kotłami,	
z	muzyką	chóralną	 i	 śpiewaną	 solo;	 	 tu	polecam	szla-
chetną	pieśń	ewangelicką	„Toruj	Jezu	sam	…”	z	XVII	 
i	XVIII	wieku	w		rozwinięciu	kompozytorskim	cieszyń-
sko-katowickiego	mistrza	 Jana	Gawlasa,	którą	 	wyko-
nuje	wespół	z	Wojciechem	Wantulokiem	przy	organach	
Piotr	Sikora,	założyciel	i	dyrygent	pojawiającego	się	co	
i	 raz	 na	 płytach	 świetnego	Wyższobramskiego	Chóru	
Kameralnego	z	Cieszyna.	Melodię	ułożył	Adam	Drese,	
słowa	dał	wybitny	pietysta	biskup	Nikolaus	Zinzendorf.

 [Jeśli zmieścisz, Henryku, wyemituj chociaż 
drugą połowę (z wyciszenia, już na moich słowach) pie-
śni;  chodzi zwłaszcza o jej efektowne zakończenie.]

  [Po muzyce znowu ja:] 

			 Na	 obu	 krążkach	 dominuje	 oczywiście	 Bach-
-ojciec:	organowy	i	wokalny.	Są	melodie	Marcina	Lutra,	
pojawiają	 się	 późniejsi	 sławni	 kompozytorzy	 luterań-
scy;	 łużyczanin	 Johann	Crueger,	 Feliks	Mendelssohn-
-Bartholdy,	 Johannes	 Brahms,	 Niels	 Gade,	 jest	 też	 
w	roli	autora	Flor	Peters,	wirtuoz,	do	którego	się	jeździ-
ło,	by	się	doskonalić,	wielu	 także	śląskich	organistów	
koncertujących,	i	duży	dział	twórców	religijnych	z	krę-
gu	anglosaskiego.
	 Naszą	 śląsko-polską	 tradycję	 reprezentu-
ją	 prócz	 rektora	 Jana	 Gawlasa	 bracia	 Hławiczkowie:	
Karol	i	ks.	Adam	oraz	Jan	Sztwiertnia,	twórca	hymnu	
ewangelików	 śląsko-cieszyńskich	 do	 tekstu	 pastora	
Kościoła	Jezusowego,	Pawła	Sikory,	„My	dziedzicami	
Słowa”.
	 Oto	 z	 kompaktu	 pierwszego	 Sztwiertniowski	
hymn,	a	kreuje	go	Wyższobramski	Chór	Kameralny	–	
wiosną	 słuchaliśmy	 polifonicznego	 motetu	 Gawlasa	
opus	piąte	–	prowadzony	ręką	Piotra	Sikory.

 [Kolejna muzyka = CD 1, poz. 5.]

		 Po	Janie	Sztwiertni	i	Wyższobramskim	Chórze	
(tutaj	wyjaśnię,	że	Wyższa	Brama	to	ulica	prowadząca	
do	Kościoła	Jezusowego	…)	wokalistów	cieszyńskich,	
którymi	kieruje	Piotr	Sikora,	wróćmy	do	dzisiejszego	
punktu	wyjścia,	mianowicie	zachęty,	by	obejrzeć	latem	
wystawę	w	centrum	Katowic.	Na	kilkunastu	wielkiego	
formatu	barwnych	foto-planszach	przedstawione	zosta-
ły	początki	Reformacji	i	osoba	…	-	osobowość	!	-	Lutra	

w	 jego	 krystalizowaniu	 nowych	 idei	 humanistyczno-
-teologicznych.	 Pokazane	 są	 miejscowości	 związane	
z	Reformatorem:	Eisleben,	Wittenberga,	Erfurt,	Lipsk,	
Drezno,	 zamek	Wartburg	 i	 cela,	 w	 której	 dokonywał	
Luter	przekładu	Biblii,	Marburg,	Magdeburg	…	=	osto-
je	luteranizmu.

	 To	jedna	zachęta,	a	mam	i	drugą,	pilniejszą,	bo	
dotyczy	 jutrzejszego	 wykładu	 multimedialnego,	 zaty-
tułowanego	 tak	 samo,	 jak	 rekomendowany	wcześniej	
dwupłytowy,	wspaniale	 ilustrowany	 album:	 „Dźwięki	
Reformacji”,	 czyli	 –	 rzecz	 o	muzyce	 luterańskiej.	Bę-
dzie	to	omówienie	historyczne	wzbogacone	nagraniami,	
a	wygłosi	je	dr	Zenon	Mojżysz	związany	z	Instytutem	
Muzyki	UŚ.	Adresatami	 są	Wiślanie	 i	 szerzej:	 zainte-
resowani	Reformacją	mieszkańcy	 Śląska	Cieszyńskie-
go	oraz	goście	kurortu.	No	i	wszyscy,	którzy	 tam	spe-
cjalnie	zjadą.	Wykład	poświęcony	Lutrowi-muzykowi	 
i	 skutkom	 muzycznym	 przełomu,	 a	 więc	 aspektom	
stylistyczno-estetycznym	i	socjologicznym,	połączony	 
z	rozmową	prelegenta	i	publiczności,	stanowi	czwarte	
i	 ostatnie	 ogniwo	 lipcowego	 cyklu	 zorganizowanego	
przez	Bibliotekę	Miejską	 im.	Jana	Śniegonia	w	Wiśle	
pod	hasłem	„Dziedzictwo	500	lat	Reformacji”.	Dotych-
czas	wystąpili	 profesorowie:	 Zbigniew	 Pasek	 analizu-
jący	„Drzewo	genealogiczne	protestantyzmu”,	Ryszard	
Koziołek	o	literaturze	oraz	Ewa	Chojecka	o	sztuce,	cały	
zaś	nurt	składa	się	na	przywróconą	po	raz	pierwszy	po	
wojnie	 ideę	 edukacyjną	 ukształtowaną	 w	 środowisku	
wiślańskim	w	roku	bodaj	1937	pod	hasłem	„Wakacyj-
na	Akademia	Kultury”.	Dość	przypomnieć,	że	onegdaj	
uczestniczył	w	niej	 jako	artysta	 i	filozof	sam	Witkacy	
–	S.	I.	W.	!

	 	 	 Ergo:	 jutro,	 godzina	 16,	 budynek	 (po	 renowacji	 !)	
Domu	 Zdrojowego	 lub	 inaczej:	 sala	 dawnego	 kina	
„Marzenie”	przy	Placu	Bogumiła	Hoffa	3.	Warto	!

	 Zakończmy,	aby	 raz	 jeszcze	nacieszyć	się	cie-
szyńskimi	 organami,	 Bachowskim	 chorałem,	 w	 kata-
logu	dzieł	geniusza	opusem	„BWV	680”.	Przygrywka	
traktuje	o	wspólnym	naszym	zawierzeniu	i	uwielbieniu	
dla	Najwyższego,	 a	 jej	 incipit	 stanowią	 słowa:	 	 „Wir	
glauben	all	einen	Gott”.

	 Gra	Paweł	Seligman,	który	nagrał	dotychczas	
już	osiem	płyt	–	organista	kościelny	w	Skoczowie,	kon-
certujący	wirtuoz,	wychowanek	prof.	 Juliana	Gembal-
skiego,	 pedagog	 Szkoły	 Muzycznej	 na	 cieszyńskim	
Zamku,	 dynamiczny	 animator	 życia	 koncertowego	na	
Śląsku,	zarazem	aranżer	i	improwizator.

 [Muzyka finałowa = CD 1, poz. 4 – całość !]
                                  Ryszard  G a b r y ś
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Młodzież, dzieci
Obóz parafialny w Bocheńcu

	 W	dniach	24	lipca	–	2	sierpnia	odbył	
się	 obóz	 młodzieżowy	 organizowany	 przez	
parafię	 ewangelicko-augsburską	 w	 Cieszy-
nie.	 Tegorocznym	 punktem	 docelowym	 był	
Bocheniec	 położony	 u	 podnóża	 Gór	 Święto-
krzyskich.	 Wokół	 tej	 niewielkiej	 miejscowo-
ści	rośnie	malowniczy	sosnowy	las.	Gleby	są	
miękkie	 i	 piaszczyste	 jak	 choćby	 w	 pobliżu	
nadmorskiej	 Ustki.	Wszędzie	 cisza	 i	 spokój,	
co	 jakiś	 czas	 przerywana	 turkotem	 ciężkich	
samochodów	 przejeżdżających	 jedyną	 jezd-
nią	 w	 okolicy.	 Im	 dalej	 w	 las	 tym	 większa	
dzikość	 otacza	 człowieka.	 Bór	 zamienia	 się	 
w	pełną	niespodzianek	puszczę,	która	kończy	
się	na	spalonej	przez	słońce	polance.	Rejon	ten	 
z	pewnością	pasował	kolekcjonerom	oryginal-
nych	kamieni,	którzy	mieli	okazję	powiększyć	
swoje	zbiory	dzięki	krzemieniowi	pasiastemu;	
okazowi	występującemu	w	tych	okolicach	naj-
liczniej	w	całej	Polsce.	Tak	w	dużym	skrócie	
można	by	opisać	tereny,	w	jakich	spędziliśmy	
niezapomniany	 tygodniowy	wypoczynek.	Na	
miejscu	dołączyła	do	nas	ekipa	z	Goleszowa	
oraz	grupa	uczestników	z	„fajnego	obozu”	or-
ganizowanego	przez	CME.	Razem	zamieszka-
liśmy	w	ośrodku	„Ptaszyniec”,	gdzie	wspólnie	
integrowaliśmy	się.	Nadarzyła	się	więc	wspa-
niała	okazja	do	zawarcia	nowych	znajomości	
pośród	 ewangelików	 z	 różnych	 rejonów	 na-
szego	kraju,	np.	z	Warszawy	czy	Opola.
	 Uczestnicy	 zakwaterowali	 się	 
w	domkach	mogących	pomieścić	od	7	do	10	
osób.	Ośrodek	oferuje	trzy	rodzaje	budynków	 
o	 różnym	 standardzie.	 Niektóre	 były	 muro-
wane,	 inne	 drewniane;	 jednopiętrowe	 bądź	
dwupiętrowe.	W	wyposażenie	wchodziły	wy-
godne	 łóżka,	 przynajmniej	 jedna	 szafa,	 czaj-
nik,	 łazienka	 z	 prysznicem,	 stolik,	 krzesło	 i	
balkon.	Szczęśliwcy	mieli	do	dyspozycji	także	
lodówkę.	 Posiłki	 (śniadanie,	 obiad	 ,	 kolacja)	
spożywaliśmy	 w	 wielkiej	 sali,	 gdzie	 co	 wie-
czór	 spotykaliśmy	 się	 na,	 tzw.	 społeczności,	 
w	 trakcie	 której	 śpiewaliśmy	 piosenki	 ku	
chwale	 Pana,	 a	 ks.	Marcin	 Podżorski	 lub	 ks.	
Łukasz	 Stachelek	 prowadzili	 ewangelizację.	
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Tematem	 przewodnim	 wykładów	 było	 ludzkie	 ciało.	
Każdego	dnia	duszpasterze	wyjaśniali	nam	istotę	kolej-
nych	organów	naszego	ciała,	zarówno	ich	znaczenie	dla	
naszego	 codziennego	 funkcjonowania,	 jak	 i	 działanie	
np.	 głowy	 czy	 ręki	w	Biblii.	 Przytaczane	 były	w	 ten	
sposób	różne	wersety	i	znane	nam	biblijne	historie.	Jako	
rekwizyt	przydał	się	mini	manekin	Marian,	zabawka	ks.	
Stachelka.	Poza	wieczornymi	 	wspólnymi	rozważania-
mi	po	śniadaniu	cieszyńska	grupa		spotykała	się	„pod	
wiatą”	 (drewniane	 zadaszenie	 na	 obszarze	 ośrodka),	
gdzie	śpiewaliśmy,	a	później	w	trzech	grupkach	prowa-
dzonych	 przez	 naszych	 wolontariuszy	 dzieliliśmy	 się	
uwagami	 na	wybrany	 na	 każdy	 dzień	 temat,	 np.	 jaka	
jest	nasza	rola	w	kościele?;	jak	właściwie	powinniśmy	
podchodzić	do	krytyki?
	 Pierwsza	 atrakcja	miała	miejsce	 już	 drugiego	
dnia	naszego	pobytu.	W	wielkiej	sali	odbył	się	pokaz	
udzielania	pierwszej	pomocy	przedmedycznej.	Następ-
nie	ratownicy	na	terenie	ośrodka	wyodrębnili	stacje,	na	
których	 czekały	 poszczególne	 zadania	 sprawdzające	
nasze	umiejętności	z	wiedzy,	 jaką	nabyliśmy	podczas	
prezentacji.	Ekipa	z	Cieszyna	podzieliła	się	na	3	grupy	
po	6	osób	w	każdej.	Wygrała	drużyna,	która	poradziła	
sobie	z	wyznaczonymi	zadaniami	najlepiej,	np.	udzie-
laniu	 pomocy	 zakrztuszonemu	 niemowlęciu.	W	 rywa-
lizacji	najlepiej	 spisała	 się	 jedna	z	 szóstek	z	 „fajnego	
obozu”,	ale	myślę,	że	wynik	nie	był	tak	bardzo	istotny	
jak	wiadomości	 i	 umiejętności	 radzenia	 sobie	w	 trud-
nych	sytuacjach,	które	w	pełnym	niebezpieczeństw	ży-
ciu	mogą	okazać	się	bezcenne.
	 Nieopodal	Bocheńca	organizowane	 są	 spływy	
kajakowe	 rzekami	 Nidą	 lub	 Pilicą.	 Grupa	 z	 Cieszy-
na	 i	Goleszowa	 trzeciego	dnia	wyprawiła	 się	właśnie	
na	 kajaki.	 Płynęliśmy	 dwójkami	 przez	 cztery	 godzi-
ny	 malowniczą	 okolicą	 pełną	 opustoszałych	 polanek,	
iglastych	 drzew	 i	 krzewów.	 Towarzyszył	 nam	 lekki	

wiaterek	wiejący	w	twarz,	
ale	 to	nie	stanowiło	więk-
szego	 problemu.	 Niejed-
nokrotnie	 osiadaliśmy	 na	
mieliźnie	lub	ugrzęźliśmy	
w	 skupiskach	 „oczere-
tów”.	 Na	 szczęście	 wszy-
scy	 ukończyliśmy	 spływ	
z	 niewielkimi	 różnicami	
czasowymi.
	 W	 pobliżu	 znajdują	
się	słynne	ruiny	zamku	w	
Chęcinach.	To	właśnie	na	
tym	 wzniesieniu	 kręcono	
„Pana	 Wołodyjowskiego”,	
„Wiedźmina”,	 jeden	 z	 od-
cinków	 serialu	 „Ojciec	
Mateusz”	 i	 kilka	 innych	

ujęć	filmowych.	Zamek	udostępnia	zwiedzającym	skar-
biec,	dwie	wieże	widokowe,	co	godzinę	prezentowany	
jest	wystrzał	z	armaty	i	krótki	pokaz	taneczny	tańców	
dawnych.	Prosto	z	Chęcin	udaliśmy	się	do	jaskini	Raj.	
Dwugodzinny	 spacer	 po	 świętokrzyskich	górkach	peł-
nych	dzikich	zakątków	wymęczył	grupę	zwiedzających,	
tym	bardziej,	że	po	drodze	spadł	deszcz.	W	jaskini	zaś	
zrelaksowaliśmy	się,	podziwiając	piękne	nacieki	skalne	
tworzące	rozmaite	kształty,	np.	owieczkę	czy	szczurka	
na	miotle.	Jaskinia	Raj	to	wielki	rarytas	w	skali	świato-
wej.	Według	badań	archeologów	niegdyś	mieszkał	tutaj	
neandertalczyk.
	 Nasi	wolontariusze	w	składzie:	Marta	Cienciała,	
Ania	Stoch,	Natalia	Białek,	Mateusz	Malina,	Mateusz	
Brzeżycki	 i	 Andrzej	 Kaczmarczyk	 codziennie	 starali	
się	zapełnić	nam	czas	różnymi	zabawami,	konkursami	i	
zgadywankami.	Gdy	upał	dawał	się	we	znaki	odwiedzi-
liśmy	pobliski	zalew,	gdzie	mogliśmy	się	opalić,	schło-
dzić	i	zjeść	coś	dobrego	w	przybrzeżnej	restauracji.	
	 W	ośrodku,	każdego	dnia	wolnego	od	atrakcji,	
mieliśmy	możliwość	 pogrania	w	gry	 planszowe	w	 to-
warzystwie	ks.	Stachelka.	Drugi	duszpasterz,	ks.	Mar-
cin	 Podżorski	 uczył	 gry	 w	 baseball.	Marta	 Cienciała	
prowadziła	 kółko	 muzyczne,	 a	Ania	 Stoch	 zachęcała	
do	 aktywnego	 rozpoczęcia	 dnia	 bieganiem	 po	 lesie.	
Pod	 koniec	 wypoczynku	 zorganizowano	 ognisko	 z	
pieczeniem	kiełbasek,	przy	którym	do	późnych	godzin	
wieczornych	toczyły	się	rozmowy	z	nowo	poznanymi	
kolegami	i	koleżankami.	Było	dużo,	śmiechu,	żartów	i	
dobrej	 zabawy.	 Podsumowując,	 uważam,	 że	 obóz	 do-
starczył	wiele	radości	zebranym	uczestnikom	w	pięknej	
scenerii	Gór	Świętokrzyskich.	Chwała	naszemu	Bogu,	
że	 bezpiecznie	 prowadził	 nas	 przez	 te	 wszystkie	 dni	
w	sprzyjającej	aurze,	a	przy	tej	dobrej	zabawie	działał	
w	sercach,	pogłębiając	naszą	wiarę.	Do	zobaczenia	na	
obozie	za	rok!

                     Krzysztof Londzin
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Tydzień Dobrej Nowiny w Hażlachu i Zamarskach

	 W	 lipcu	 br.	 odbyły	 się	 tygodnie	
dobrej	 nowiny	 w	 Hażlachu	 (od	 10.07	 do	
14.07)	 oraz	 w	 Zamarskach	 (od	 17.07	 do	
21.07).	 W	 tym	 czasie	 dzieci	 mogły	 miło	
i	 aktywnie	 spędzić	 czas	 na	 nauce	 o	 Panu	
Bogu	 i	 zabawie	 z	 rówieśnikami.	Każdego	
dnia	poznawaliśmy	kolejne	elementy	zbroi,	
takie	 jak	 pas	 prawdy	 oraz	 buty.	 Mówili-
śmy	także	o	modlitwie	 i	naszych	wrogach.	
Dzieci	mogły	poznać	 także	 różne	postacie	
z	Biblii,	 np.	Piotra	 i	 Jana,	 oraz	Ananiasza	 
i	Safirę.		
	 Każdy	 dzień	 zaczynaliśmy	 od	 ra-
dosnego	śpiewu,	czasem	nawet	małej	gim-
nastyki.	 Później	 dzieci	 udawały	 się	 do	od-
powiednich	 grup	 wiekowych,	 by	 wraz	 ze	
swymi	 rówieśnikami	 słuchać	 tematu	 dnia.	
Następnie	 było	 przez	większość	 z	 nas	wy-
czekiwane	drugie	śniadanie,	czyli	wypieki	
naszych	 mam,	 babć,	 oraz	 cioć.	 Tak	 naje-
dzeni	i	pełni	energii	udawaliśmy	się	na	po-
dwórko,	by	wspólnie	grać	w	gry	i	bawić	się	
na	 świeżym	 powietrzu.	 Gdy	 już	 wszyscy	
się	 wybiegali	 i	 zmęczyli,	 to	 nadchodziła	
kolej	na	historię	misyjną.	Dzieci	mogły	po-
znać	misjonarzy,	 którzy	 postanowili	 zosta-
wić		swoje	dotychczasowe	życie	i	wyjechać	
oraz	uczyć	innych	ludzi	o	Panu	Bogu.	Póź-
niej,	już	na	koniec,	każdy	z	nas	robił	pracę	
plastyczną	i	udawał	się	do	domu.	
	 W	 ostatnim	 dniu,	 w	 piątek,	 po-
stanowiliśmy	 udać	 się	 na	 wycieczkę	 do	
Aquaparku	 w	 Istebnej	 oraz	 spacerem	 na	
Trójstyk.	Była	 to	nagroda	dla	dzieci	 za	 re-
gularne	 uczęszczanie	 na	 półkolonie.	 Wy-
jazd	 był	 dofinansowany	 ze	 środków	 Gmi-
ny	 Hażlach.	 Niestety	 czas	 szybko	 płynie	 
i	tak	po	wycieczce	pożegnaliśmy	się	i	każdy	
udał	się	w	swoją	stronę.	

Monika Macura
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Tydzień Dobrej 
Nowiny w Gumnach

	 	 Wakacje	 to	 okres,	 kiedy	 moż-
na	kompletnie	zapomnieć	o	szkole,	 jej	 trudach,	
i	 odpocząć	 od	 niej.	Nie	 oznacza	 to	 jednak,	 że	
jedyne,	co	można	wtedy	robić,	to	całymi	dniami	
leżeć	w	 łóżku	 czy	 siedzieć	 przed	 komputerem.	
Różne	 instytucje	 proponują	 wiele	 możliwości	
zagospodarowania	tego	czasu.	W	naszej	parafii	
dzieci	również	miały	możliwość	aktywnego	spę-
dzania	 czasu	 podczas	Tygodni	Dobrej	Nowiny.	
Jeden	z	nich	odbywał	się	w	dniach	od	26	do	30	
czerwca	w	Gumnach.
	 Licznie	 zebrane	 dzieci	 miały	 tam	 oka-
zję	pobawić	się	wspólnie	na	świeżym	powietrzu,	
ale	 też	dowiedzieć	 się	wielu	ciekawych	 rzeczy	
o	 pracy	 misjonarza.	 Każdego	 dnia	 poznawały	
kolejne	osoby,	 które	 służą	w	 różnych	 rejonach	
kuli	 ziemskiej	oraz	 język,	którego	 się	 tam	uży-
wa.	Dowiadywały	się	o	specyfice	pracy	w	tych	
miejscach.	Prześledziły	kolejne	kroki	potrzebne	
do	 przetłumaczenia	Biblii,	 od	 nauki	 lokalnego	
języka	 i	 stworzenia	alfabetu,	po	korektę	 i	druk	
gotowych	 książek.	 Był	 też	 czas	 na	 wspólny	
śpiew,	 także	w	 różnych	 językach,	czy	 jedzenie	
własnoręcznie	przygotowanych	posiłków.
	 Ostatniego	 dnia,	 w	 piątek,	 dzieci	 poje-
chały	 na	 wycieczkę	 do	Warowni	 w	 Pszczynie,	
gdzie	 miały	 okazję	 wysłuchać	 ciekawej	 lekcji	
historii	 dotyczącej	 średniowiecza,	 zwiedzić	 za-
mek,	z	bliska	obejrzeć	zbroję,	 czy	nauczyć	 się	
średniowiecznego	 tańca.	Na	koniec	mogły	 sko-
rzystać	ze	„średniowiecznego”	placu	zabaw.
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	 Bardzo	cieszy	mnie,	że	w	wol-
nym	czasie	dzieci	nie	są	pozostawiane	
same	sobie,	ale	mogą	go	wartościowo	
spędzać	 w	 naszej	 Parafii.	 Mam	 na-
dzieję,	 że	w	kolejnych	 latach	 również	
znajdą	 się	 ludzie	z	pomysłem	 i	chętni	
do	organizowania	takich	wydarzeń	dla	
najmłodszych.

Jan Walica 
Zdjęcia: Edward Figna
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Kącik dla dzieci
Helena Gajdacz

 Drogie Dzieci, w tych dniach – dokładnie 4 września – czy 
tego chciałyście, czy nie, rozpoczęłyście nowy rok szkolny. Wakacje 
ostatecznie dobiegły końca i dziś możemy już tylko wspomnienia-
mi wracać do tych pięknych wakacyjnych dni i przeżyć. Zapewne 
opalone, wypoczęte powróciłyście do swoich szkół, by znowu roz-
począć solidną pracę. I proszę was, nie narzekajcie, chociaż nowy 
rok szkolny wymagać będzie od was  niekiedy solidnego wysiłku i 
pracy. Trudno, bez tego niczego nie osiągniemy. A jestem głęboko 
przekonana o tym, że chcecie, gdy już dorośniecie, czynić rzeczy 
wielkie i ważne, i że chcecie być do tego dobrze przygotowane.
 Warto Kochani, bez względu na to, jakie trudności przyj-
dzie nam pokonywać, pamiętać na słowa Ps. 103,2 w:                „Bło-
gosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw 
Jego!”
 Bo przecież w minionym roku szkolnym oraz podczas wa-
kacyjnych miesięcy otrzymaliśmy wiele dobrego. Myślę o szkolnych 
wycieczkach i związanych z nimi przeżyciach, może o zagranicz-
nych wyjazdach i tym wszystkim, co tam mogliście podziwiać, o 
wakacyjnych wypadach nad morze, nad jeziora, w góry. Nie zapominajcie o tym wszystkim. I pamiętajcie, że to 
wszystko darował wam Bóg. Tak, właśnie wam!
 Wiele dzieci w różnym wieku nie przeżyło  tak pięknych wakacji. Niech wspomnę tylko tego kilkuletniego 
chłopca, który wkrótce, jak wy, rozpoczynałby nowy rok szkolny, a który zginął w zamachu terrorystycznym w Bar-
celonie – na La Rambla. Albo te dwie nastolatki – 13 letnia Asia i 14 letnia Olga, wspaniałe uczennice, spędzające 
wakacje na obozie harcerskim w Suszku, które zginęły podczas tej okropnej nawałnicy. One także miały rozpo-

czynać, tak, jak wy, nowy rok szkolny. 
Myślę też o dzieciach, które cierpią 
głód, które uciekają przed wojną, o 
dzieciach, które  żyją w ciągłym stra-
chu.
 Nam zaś Pan Bóg  dał tyle po-
wodów do wdzięczności, do dziękowa-
nia! I to niech też będzie motywacją, 
zachętą do pilności i działania. A jeśli 
nawet przyjdą dni trudne, pełne znie-
chęcenia, to chciejmy pomimo wszyst-
ko i za wszystko Boga wysławiać i Mu 
dziękować.

I ZNOWU DO SZKOŁY!
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	 Z	 podanych	 poniżej	 znaczeń	 na-
leży	 odgadnąć	wyrazy	 i	 wpisać	 do	 krzy-
żówki,	wg	cyfr	u	góry	z	lewej	strony	pól	
diagramu.	Następnie	litery	z	pól	oznaczo-
nych	cyframi	u	dołu	należy	przenieść	do	
odpowiednich	pól	diagramu	na	dole	stro-
ny	i	odczytać	hasło.

KRZYŻÓWKA SZKOLNA
Znaczenie	wyrazów:

 Poziomo:	 1-	 uczą	 w	 szko-
le,	 6	 -	 przeciwieństwo	 poziomu	
(wspak),	 7	 -	 tytuł	 władcy	 w	 nie-
których	 krajach	 muzułmańskich,	 8	
-	lato	w	szkole,	14	-	ilość	pór	w	roku,	
15	-	góra,	na	której	wylądowała	arka,	
16	-	posłannictwo,	zlecenie	wykona-
nia	poważnego	 zadania,	 17	 -	masa	
szklista	 używana	 do	 zdobienia	 lub	
ochrony,	19	-	mała	Maria,	22	-	dru-
żyna,	zespół	graczy,	24	-	osoby	nie-
grzeczne,	bezczelne,	butne,	26	-	wy-
brani	uczniowie	Pana	Jezusa	

 Pionowo:	 1	 -	 miasto,	 do	
którego	 posłany	 był	 prorok	 Jonasz,	
2	 -	 gnębienie,	 3	 -	 dobrze	 oświetlo-
ny,	widny	(wspak),	4	-	do	szycia,	5	
-	 imienniczka	Ernesta,	9	 -	naczynie	
szklane	z	pływającymi	rybkami,	10	
-	 sprawdzian	 końcowy	 -	 Imn.,	 11	 -	
utwór	poetycki	 z	 rymem	 i	 rytmem,	
12	 -	 przedmiot	 nauczania	 -	 zmo-
ra	wielu	uczniów,	13	-	na	 jej	czele	
stoi	 proboszcz,	 18	 -	 zwierzęta	 płci	
żeńskiej,	 20	 -	 pomieszczenie	 dla	
krów	(wspak),	21	-	rzymska	bogini	
miłości	 lub	 druga	 planeta	 od	 słoń-
ca	(wspak),	23	-	rzymski	bóg	wojny	
lub	czwarta	planeta	od	słońca.

HASŁO:
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	 Zbliża	się	godzina	ósma.	Za	chwilę	zaczną	się	
lekcje.	Na	szkolnym	korytarzu	rozlega	się	tupot	nóżek.	
Trochę	 spóźnione	 uczennice	 zajmują	 pospiesznie	 swe	
miejsca.	 Do	 klasy	 wchodzi	 lubiana	 ogromnie	 przez	
dzieci	nauczycielka	-	pani	Maria.	Prowadzi	za	rękę	nie-

znaną	nikomu	dziewczynkę.	Dziecko	jest	kaleką.	Utyka	
bardzo	silnie	na	lewą	nóżkę,	a	ładną,	miłą	twarzyczkę	
szpeci	duża	blizna.	Pani	Maria	prowadzi	ją	do	ławki	i	
mówi	z	uśmiechem	do	całej	klasy:				-	To	Ania,	wasza	
nowa	koleżanka.	Mam	nadzieję,	że	się	z	nią	zaprzyjaź-
nicie	i	że	jej	z	wami	będzie	dobrze.
	 Rozpoczyna	się	lekcja.	Jedna	z	pierwszych	po	
długich	wakacjach.	Podczas	niej	niejedno	trzeba	sobie	
przypomnieć	i	powtórzyć.	Pani	Maria	pyta	i	opowiada.	
Zawsze	 jednak	 jest	 łagodna	 i	uśmiechnięta.	Lecz	 tym	
razem	pod	jej	uśmiechem	kryje	się	niepokój.	Boi	się,	by	
ktoś	nie	wyśmiał	Ani	za	jej	kalectwo,	by	nie	dokuczano	
jej	złośliwymi	żartami.	
	 Wrażliwe	ucho	nauczycielki	usłyszało	bowiem	
zaraz	na	wstępie	przytłumiony	śmiech	i	szepty:	-	Kulas!	
Krzywonoga!
	 Pani	Maria	wie	oczywiście,	że	pochodzą	one	z	
ławki,	w	której	siedzi	Józia,	zły	duch	klasy,	która	nie-
stety	wodzi	rej	w	klasie.
	 Nauczycielkę	 ogarnia	 więc	 głęboki	 smutek.	
Tyle	razy	próbowała	już	zmienić	brzydki	charakter	Józi,	
wykorzenić	 z	 jej	 duszy	 złośliwość	 i	 chęć	 dokuczania,	
niestety,	dotąd	jej	się	to	nie	udało.

- - - - - - - - - - 
	 Ania	 okazuje	 się	 doskonałą	 uczennicą.	 Zdu-
miewa	wszystkich	swymi	bezbłędnymi,	trafnymi	odpo-
wiedziami.	Będzie	na	pewno	pierwszą	w	klasie!...
	 Podczas	przerwy	dziewczynki	dzielą	się	na	dwa	
obozy.	Niektóre	z	nich	oceniwszy	zdolności	Ani,	chcia-
ły	sobie	zaskarbić	jej	względy,	gdyż	jej	pomoc	przyda	

się	na	pewno	przy	rozwiązywaniu	trudniejszych	zadań	
lub	przy	pisaniu	wypracowań.	Patrzyły	na	nią	życzliwie	
również	i	dlatego,	że	mimo	kalectwa	była	miła	i	uprzej-
ma	dla	wszystkich.	Proponują	więc	zabawy	spokojne,	w	
których	mogłaby	brać	udział	także	Ania.
	 Nadbiega	jednak	Józia	ze	swymi	towarzyszka-
mi	i	głośno	oświadcza,	że	takie	gry	dobre	są	dla	kalek,	a	
nie	dla	zdrowych	dzieci.		Potem	proponuje	wyścigi	do	
mety.	Biedna	Ania	zostaje	sama.	Siedzi	smutna	i	zasta-
nawia	się,	co	powie	mamusi.
	 Następnego	 dnia	 jest	 jeszcze	 gorzej,	 Józia	 za-
zdrosna	o	to,	że	pani	Maria	darzy	Anię	specjalną	sym-
patią,	buntuje	przeciwko	niej	całą	klasę.	Daje	jej	prze-
zwisko	 ,,kulawa	 prymuska".	Ania	więc	 często	 płacze	
podczas	przerwy,	a	matka	martwi	się	o	swą	ukochaną	
jedynaczkę.
	 Pewnego	dnia	na	korytarzu	szkolnym	pojawia	
się	matka	Ani.	 Przyszła	 powiedzieć,	 że	 jej	 córka	 jest	
chora	 i	 do	 szkoty	 nie	 przyjdzie.	 Pani	 Maria	 rozma-
wia	z	nią	w	kancelarii.	Nauczycielka	dowiaduje	 się	 z	
tej	rozmowy,	że		Ania	nie	ma	ojca,	matka	jest	wdową.	
Niedawno	przeprowadziły	się	z	Warszawy	do	ich	mia-
steczka,	gdzie	matka	Ani	otrzymała	pracę.	Prócz	 tego	
pani	Maria	musiała	się	dowiedzieć	jeszcze	innych	rze-
czy,	gdyż	weszła	do	klasy	blada	i	z	zaczerwienionymi	
oczami.
	 -	Dziś	piszemy	wypracowanie	z	języka	polskie-
go	-	powiedziała	pani.	Opowiem	wam	pewną	historię.	
Wy	ją	opiszecie,	lecz		dodacie	swoje	zakończenie.

- - - - - - - - - - 
	 Pani		Maria	opowiada	zawsze	tak	ciekawie,	że	
można	jej	słuchać	do	końca	życia	i	jeszcze	jeden	dzień	
dłużej,	a	streszczanie	jej	historii	to	sama	przyjemność.
	 -	 Pewna	 biedna	 wdowa	 ma	 małą	 córeczkę	 -	
mówi.	-	Nazwijcie	ją,	jak		chcecie.	Dziewczynka	była	
jeszcze	za	mała	by	chodzić	do	szkoły.	Pomagała	więc	

W SZKOLE
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mamie	 w	 domu.	 Pewnego	 razu	 wybiegła	 po	 mleko.			
Właśnie	miała	przejść	przez	ulicę,	gdy	nagle	nadjechał	
z	wielką	szybkością	samochód.	 Dziewczynka	 zatrzy-
mała	 się.	Zauważyła	 jednak	w	ostatniej	 chwili,	 że	 na	
środku	drogi	 znajduje	 się	mały	 synek	dozorcy.	Udało	
się	jej	porwać	malca	i	uchronić	przed	śmiercią,	jednak	
sama	została	ranna.	Długo	po	tym	wypadku	chorowała.	
Na	twarzy	pozostała	blizna,	a	jedna	noga	była	krótsza.
	 Przez	 pierwsze	 lata	 po	wypadku	w	 ogóle	 nie	
mogła	chodzić.		Obecnie	chodzi,	jednak	mocno	utyka.	
Tak	 się	 złożyło,	 że	musiała	 się	przeprowadzić	 ze	 swą	
matką	z	Warszawy	do	małego		miasteczka.	Tam	dziew-
czynka	zaczęła	uczęszczać	do	szkoły.
	 Tu	pani	Maria	nagle	przerwała	 swoją	historię.	
Po	chwili	dodała	 jeszcze:	 	-	A	teraz	wy	napiszecie,	 ja-
kie	przyjęcie	spotkało	ją	w	nowej	szkole.	Czy	koleżan-
ki	przyjęły	ją	serdecznie,	czy	otoczyły	opieką,	czy	nie	
drwiły	z	jej	kalectwa?	Napiszcie	to,	co	wam	serce	dyk-
tuje.	
	 Pani	Maria	zamilkła	i	patrzyła	na	uczennice.	W	
klasie	 panowała	 zupełna	 cisza.	 Oczy	 nauczycielki	 za-
trzymują	się	na	Józi.	Dziewczynka	siedzi	ze	spuszczoną	
głową.	Twarz	ukryła	w	dłoniach.

	 Nagle…,	co	to?	Co	się	dzieje?	Jej	ramiona	za-
czynają	gwałtownie	drgać,	pochyla	się	nad	ławką	i	wy-
bucha	głośnym	płaczem.
	 Tę	lekcję	przepłakała	nie	tylko	Józia.	Wypraco-
wania	w	zeszytach	były	bardzo	różne.	Jednakowo	jed-
nak	zostały	zapisane	w	sercach	dziewczynek.
	 W	kilka	dni	później	Ania	zdrowa	pojawiła	się	
w	szkole.	Pani	Maria	teraz	była	już	zupełnie	pewna,	że	
małej	kalekiej	dziewczynce	dobrze	będzie	wśród	kole-
żanek	w	klasie,	której	była	wychowawczynią.

 Przeskakując zawsze tę samą 
ilość liter, zaczynając w prawo od zazna-
czonej litery, odczytaj werset z Psalmu 
111. Dla ułatwienia możesz go zapisać po-
niżej.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

Nad	jakimi	rzekami	i	w	jakich	krajach	mieszkają	te	osoby:
/ to na początek roku powtórka z geografii/
1.				I.	Włas						-	…………………………/		………………
2.				J.	Nodar				-	…………………………/		………………
3.				Ł.	Agow		-	…………………………/		………………
4.				D.	Juna				-	…………………………/		………………
5.				A.	Mitaz		-	…………………………/		……………....
6.				A.	Nord			-	…………………………/		………………

POWTÓRKA z GEOGRAFII

SKAKANKA ŚLIMAKOWA

 Na końcu numeru możesz 
sprawdzić, czy twoje odpowiedzi 
są prawidłowe ...
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Zapisane	w	księgach	parafialnych

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

Ga 3,27Chrzty:                                           

03-06-2017
04-06-2017
04-06-2017
04-06-2017
18-06-2017
18-06-2017
18-06-2017
18-06-2017
18-06-2017
25-06-2017

09-07-2017
16-07-2017
16-07-2017
16-07-2017
16-07-2017
16-07-2017
18-07-2017
23-07-2017
23-07-2017

Jan	Aleksander	Ligocki
Naomi	Kamila	Sobel
Karol	Piotr	Goryczka
Szymon	Tomasz	Andrzejewski
Jakub	Piotr	Jarmuła
Paweł	Szlauer
Ksawery	Sierant
Karol	Leo	Pastucha
Maksymilian	Skorzewski
Antoni	Łukasz	Wójciak

Aleks	Daniel	Grabczyński
Piotr	Michał	Swoboda
Marcin	Sagan
Ignacy	Witold	Wszołek
Natalia	Matylda	Brudny
Justyna	Niemcowa
Sebastian	Beniamin	Białoń
Filip	Woźniak
Jakub	Jan	Legierski

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach

10-06-2017

10-06-2017

10-06-2017

17-06-2017

17-06-2017

24-06-2017

Jakub	Michał	Kożdoń
Beata	Cher-Tomica

Łukasz	Dmochewicz
Joanna	Dawid

Daniel	Beniamin	Ligocki
Agata	Magdalena	Niedzwiecka

Jacek	Adam	Grudzień
Mariola	Grażyna	Kwoczala

Piotr	Tadeusz	Szafarczyk
Żaneta	Karina	Cichy

Roman	Karol	Zagóra
Beata	Magda	Pilch

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

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

Mt 5,4

08-07-2017

08-07-2017

15-07-2017

22-07-2017

22-07-2017

26-07-2017

29-07-2017

Eugeniusz	Zdzisław	Błachut
Danuta	Błachut

Paweł	Piotr	Kluska
Karolina	Barbara	Węglarzy

Mateusz	Emil	Borus
Marzena	Agnieszka	Borus

Mateusz	Tomasz	Cielusek
Angelika	Katarzyna	Macura

Sebastian	Beniamin	Białoń
Małgorzata	Anna	Kliś

Krystian	Kamil	Olszowski
Anna	Danuta	Nawrocka

Mariusz	Gaura	
Magdalena	Dagmara	Migdał

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

07-06-2017
08-06-2017
08-06-2017
09-06-2017
17-06-2017
19-06-2017
20-06-2017
21-06-2017
22-06-2017
24-06-2017
30-06-2017

08-07-2017
08-07-2017
15-07-2017
19-07-2017
20-07-2017
21-07-2017

śp.	Henryk	Krzysztof	Dziadek
śp.	Stanisław	Szczybrocha
śp.	Jan	Harwot
śp.	Władysław	Zdzisław	Markowski
śp.	Marta	Paczkowska	zd.	Mikuła
śp.	Jerzy	Cieślar
śp.	Emilia	Szczyrek	zd.	Brzezina
śp.	Lidia	Gabryś	zd.	Sikora
śp.	Henryk	Rudolf	Kukucz
śp.	Emilia	Czyż
śp.	Krzysztof	Eugeniusz	Macura

śp.	Tadeusz	Nowak
śp.	Bolesław	Jan	Mazur
śp.	Helena	Zuzanna	Duława
śp.	Anna	Eret	zd.	Posiak
śp.	Tomasz	Stanisław	Tomaszewicz
śp.	Irena	Martynek	zd.	Dytko

lat	55
lat	83
lat	67
lat	76
lat	96
lat	60
lat	92
lat	75
lat	76
lat	89
lat	47

lat	70
lat	73
lat	75
lat	94
lat	38
lat	76

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Gumna
Cieszyn
Ogrodzona

Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Informacje,	ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Na
sz
	pl
an
	 

na
	w
rze

sie
ń

20
17	
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. 

30.08 – 02.09.:	Wycieczka do Wrocławia i Karpacza

07.09.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Pochód Reformacji przez Europę 
 Prelekcja: Z karty dziejów Reformacji 
 na Śląsku

14.09.:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja:	Adolf Fierla  (50 – lecie śmierci)

21.09: Wycieczka do uzdrowiska Luczki (Slowacja) 

28.09: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Ks. Jerzy Kubaczka  
 (150 – lecie urodzin)

Wieczory z Biblią we wrześniu 

środa 6. września -		Jestem	tylko	człowiekiem
	 studium	biblijne	poświęcone	postaci	ap.	Piotra	–	prowadzący: Paweł Gumpert

środa 13. września	–	Kazanie	na	górze	w	refleksji	Dietricha	Bonhoeffera
  wykład Aleksandry Błahut-Kowalczyk	z	cyklu	Duchowy	autorytet	przewodników	wiary	

środa 20. września	–	Do	czego	powołuje	nas	Jezus?	Jak	na	to	reagujemy?	
	 	 	 studium	biblijne	z	cyklu	Jak	naśladować	Jezusa?	–	prowadzący: Marek Cieślar

środa 27. września	–	Czego	uczy	nas	dzisiaj	trzecie	przykazanie?
  wykład Ilony Hajewskiej z	cyklu	Praktyczne	życie	chrześcijanina	

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, w każdą środę o godz. 18.00.
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Serdecznie zapraszamy na spotkania, 
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

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

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

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

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Parafialnej lub kontakt poniżej,

- czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

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

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

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

Bibliotekarki

 Wieczory z Biblią w lipcu i sierpniu odbywać się będą w każdą środę o godz. 17.00  
w sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, za wyjątkiem pierwszej i ostatniej środy lipca. W śro-
dę 5 lipca spotkamy się o 17.00 w Syloe, budynku Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie, by wziąć 
udział w modlitwie o błogosławieństwo dla uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego, a w śro-
dę 26 lipca o 16.30 w naszej parafialnej sali konfirmacyjnej, wspólnie z uczestnikami obozu 
językowego English Day Camp. W trakcie tego spotkania krótki wykład biblijny wygłosi Curt 
Westman ze Szwecji. 

Wieczory z Biblią

Marek Cieślar
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Szkoła Podstawowa  Towarzystwa Ewangelickiego zatrudni  sprzątaczkę . 
Podania o pracę można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły w godz. od 7.30 - 15.00.

 Jeśli chcesz nabrać ochoty do życia, energii i poznać fajnych rówieśników, a lubisz śpiewać – weź 
udział w Warsztatach muzycznych.
 Trzy dni intensywnej pracy (weekend) i gwarantowana satysfakcja, którą daje wspólny śpiew i… 
głęboki sens treści utworów chrześcijańskich.

Warsztaty muzyczne 500+
22-24	września,	Wisła

	 Zaśpiewasz	z	nami?	Stwórzmy	500-osobowy	chór	na	500	lat	Reformacji!	Dołącz	do	nas!	Bądź	
na	bieżąco	poprzez	www.muzyczne.cme.org.pl
Przez	3	dni:	wspólny	śpiew,	nowe	utwory,	współczesne	aranżacje,	młodzi	instruktorzy.
Na	zawsze:	przesłanie	miłości!

Zabierz	przyjaciół,	znajomych,	rodzinę!

Zgłoszenia:	www.muzyczne.cme.org.pl

Warsztaty	odbędą	się	w	gimnazjum	
i	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Wiśle.

Plan 
piątek, 22 września,  w godz. 18.00–21.00
sobota, 23 września, w godz. 8.30–19.00
niedziela, 24 września w godz. 10.00–17.00

Koncert finałowy
24 września, niedziela, godz. 18.00, amfiteatr w Wiśle

Opłaty	rejestracyjna
35	zł,	w	ramach	tej	opłaty	uczestnik	otrzymuje:
•	nuty
•	identyfikator
•	wodę	na	czas	prób
•	herbatę/kawę	i	coś	słodkiego	w	czasie	przerw
•	bułkę	w	piątek

Dodatkowo	dla	chętnych	możliwość	zakupienia	obiadów	w	sobotę	i	niedzielę	(12,50zł	za	obiad)
Jest	także	możliwość	noclegu	w	szkole	na	karimacie
nocleg	z	piątku	na	sobotę	(wraz	ze	śniadaniem	w	sobotę)	–	koszt:	10zł
nocleg	z	soboty	na	niedzielę	(wraz	z	kolacją	w	sobotę	i	śniadaniem	w	niedzielę)	–	koszt:	15zł
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

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

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

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

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

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

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Godziny Biblijne:
w Zamarskach

godz. 18.00
> 1 i 3 poniedziałek 

miesiąca

  
Biblijne spotkania dla kobiet:

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



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl54 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
                         Urszula Szmidt 

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

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

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

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

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

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

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