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OD REDAKCJI:  Miesiąc luty, można byłoby tu polemizować. Jednak na począt-
ku nasuwa się określenie miesiąca pełnego bieli, śnieżnego puchu.  
W ostatnich latach ten scenariusz był powielany, jednak nikt nie wie, 

jaka prognoza nas czeka. Nikt z nas nie wie co przygotował, przygotowuje dla nas Pan Bóg. Każda sytuacja, zda-
rzenie, zaplanowane jest przez Niego. Okazuje się w późniejszym czasie co się wydarzyło czy wydarzy. Może ona 
nas pozytywnie, albo negatywnie zaskoczyć. Jednak każdy z nas musi się liczyć z różnymi sytuacjami. 
 Miesiąc ten zawiera również datę nawiązującą do dnia zakochanych; miły akcent, miłe przypomnienie, za-
chęcenie, aby bliskiej, kochanej osobie podarować coś - od serca. Jest to również niejednokrotnie przypomnienie, 
jak bardzo ważna jest miłość. Miłość do współmałżonka, dzieci, rodziców, dziadków. Czyż bez niej człowiek jest 
w stanie żyć, dobrze funkcjonować? Każde maleńkie dziecko zaraz po narodzinach potrzebuje czułości, przytu-
lania, głaskania, wówczas ogólny rozwój organizmu prawidłowo funkcjonuje i wówczas odbywa się prawidłowy 
rozwój dziecka. 
 Samotność, tak, ona również ma swoje miejsce w życiu każdego z nas. Czasami chcemy samotnie przejść 
przez doznaną tragedię życiową. Chcemy być sami z myślami, wspomnieniami, marzeniami, które już niestety nie 
nastąpią. Każdy z nas w jakimś tam stopniu potrzebuje ciszy, spokoju. Zależne jest to od stanu zdrowia, od nasze-
go temperamentu, samopoczucia czy zaistniałej sytuacji. Ale w tym wszystkim jest ważne to, że czujemy wsparcie, 
obecność innych, którzy w szczery sposób życzą nam dobrze. Jakże PAN BÓG zaskakuje nas swoimi planami. Jak 
często są one bardzo bolesne, okrutne, często nie do przyjęcia, pytamy DLACZEGO!!! Może kiedyś otrzymamy 
odpowiedź, ale co teraz? Jesteśmy tu i teraz, i musimy żyć dalej dla swoich bliskich, którzy też nas potrzebują. 
Potrzebują naszej bliskości, miłości, po prostu przytulania. A co przed nami? Kolejne plany, które musimy reali-
zować. Oddać się pracy, służbie na Niwie Pańskiej. Tak, Pan Bóg nas nieraz bardzo doświadcza, krzywdzi, ale od 
niego również otrzymujemy pomoc, siłę do pokonywania trudności dnia codziennego.
 Drodzy Czytelnicy, przekazujemy kolejny numer naszej parafialnej gazety. Znajdują się w niej różne dzia-
ły z ciekawymi artykułami, wspomnieniami, relacjami z różnych spotkań. Zachęcamy Was do współpracy. Może 
macie jakieś ciekawe pomysły, jakieś materiały, które można byłoby opublikować. Zapraszamy do tworzenia 
naszej parafialnej gazety jaką są „Wieści Wyższobramskie”. 

Gdym u stóp tronu trwała
W nabożnym skupieniu,

Głos Majestatu usłyszałam,
Co wołał mnie po imieniu.
„Oto jestem, mój Panie”-

Ustami szepnęłam drżącymi,
A On mi dał nowe imię:

       Ancilla Domini!
I odtąd czuję się związana

Służyć Mu całą mocą,
Gotowa na znak Pana

Iść za Nim czy dniem, czy nocą.
A święte to polecenie,

Które mi Pan mój zlecił,

Kieruje moim chceniem
I nic go już nie zmieni:
       Ancilla Domini!

Na wszystkich życia drogach,
Gdziekolwiek wypadnie mi iść,

Dzień po dniu będzie to dla mnie
Jak najcenniejszy zysk.
W radości i cierpieniu,

Wśród pracy, w utrudzeniu
w sercu wesoło mi brzmi: 

„Ancilla Domini!” - SŁUŻEBNICA  PAŃSKA. 

Matka Ewa
Udostępniła: Grażyna Cimała

„ Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i 
aby owoc wasz był trwały” Ew. Jana 15,16

Ancila Domini
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Wiara
A nadeszły dni ich oczyszczenia, przewidziane przez Prawo 

Mojżesza, zanieśli Dziecko do Jerozolimy, aby Je ofiarować 

Panu, ponieważ tak jest napisane w Prawie Pana: Każde 

pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. 

Mieli również złożyć w ofierze parę synagorlic albo dwa 

młode gołębie, według postanowienia zawartego w Prawie 

Pana.                               

Boże przesłanie

 Umiłowani w Panu, jeśli śledzicie uważnie czy-
tania z „Kalendarzyka z Biblią na co dzień”, z pewno-
ścią zauważyliście, że co roku 2 lutego przypada dzień 
upamiętniający wizytę Józefa i Marii razem z Jezusem 
w jerozolimskiej świątyni. W Kościele Luterańskim,  
jest to dzień upamiętniający ofiarowanie Pana Jezusa  
i oczyszczenie Marii Panny.
 Nie mówi nam co prawda o chrzcie, dlatego, 
że Pan Jezus nie został przyniesiony do Chrztu Świę-
tego, który dopiero sam przed wstąpieniem do Nieba 
ustanowi, ale jest coś, co w moim przekonaniu łączy tę 
przekazaną nam w Ewangelii historię z Sakramentem 
Chrztu Świętego dzieci, który tak często w naszej para-
fii przeżywamy i możemy się nim cieszyć.

 Kiedy rodzice przychodzą, żeby ochrzcić swoje 
dziecko, powinni pamiętać, że w chwili Chrztu Świę-
tego razem stają przed Panem Bogiem i powierzają je 
Bożemu prowadzeniu. Dlatego decyzja o Chrzcie po-
winna być zawsze świadoma i przemyślana. Jest prze-
cież połączona ze ślubowaniem, które zobowiązują się 
wypełniać. Jak się jednak okazuje, wielu o tym zapo-
mina.

 Już dziewiąty rok prowadzę większość spotkań 
przedchrzestnych w cieszyńskiej parafii. I już nie jeden 
raz zadawałem rodzicom i chrzestnym pytania, dlacze-
go właściwie chcą ochrzcić swoje dziecko? Co w ich 
przekonaniu Chrzest nie tylko dla ich dziecka, ale rów-
nież dla nich osobiście znaczy? Jak go rozumieją?  Te 

pytania wzbudzały zakłopotanie i zdziwienie, po co o to 
w ogóle pytam.

 Można pomyśleć, księdzu łatwo pytać. Od po-
nad czterech lat rzeczywiście łatwiej, ale nie dlatego że 
jestem księdzem:) Łatwiej, dlatego że ja również mu-
siałem zastanowić się nad tymi pytaniami jako rodzic.  
Z moją żoną zdecydowaliśmy się ochrzcić naszego syna. 
I dlatego mogę dzielić się z rodzicami i chrzestnymi, 
którzy do mnie przychodzą, moją osobistą odpowiedzią. 
Później świadomie zdecydowaliśmy się przyjść z oka-
zji pierwszych urodzin Kuby razem z nim na nabożeń-
stwo. Dziękowaliśmy za ten pierwszy rok, podobnie jak 
wielu rodziców przychodzi ze swoimi dziećmi. Wtedy 
również wiedzieliśmy, po co przychodzimy.  Wiedzie-
liśmy, że chcemy odpowiedzieć na zaproszenie Pana 
Jezusa i złożyć swoje świadectwo wdzięczności za ży-
cie naszego syna i prosić o dalsze błogosławienie jemu  
i naszej rodzinie.

 Chrzest Święty był dla nas chwilą, kiedy mie-
liśmy świadomość, że powierzamy Kubę na własność 
Panu Bogu. Była to chwila, kiedy kolejny raz mogliśmy 
dziękować Bogu za urodziny naszego syna, za nasze 
wysłuchane modlitwy i powierzenie nam jego życia. 
Chcieliśmy, żeby Pan Bóg złączył jego życie ze swoim 
działaniem i obietnicą. Składając ślubowanie, prosili-
śmy, żeby pomagał nam uczyć się być rodzicami, ko-
chać i troszczyć się o jego życie.
 Nie przynieśliśmy Kuby do Chrztu, żeby „za-

Łk 2,22-25 (BE)
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spokoić pragnienie dziadków”, „żeby wypełnić jakiś 
obrządek,  zwyczaj czy tradycję”. Nie przyszliśmy dla-
tego, „bo tak trzeba”, bez zrozumienia tego, dlaczego 
powinniśmy ochrzcić swojego syna.

 Dzisiaj już nie tylko badania, które prowadzone 
są regulanie w Kościele Rzymskokatolickim, ale wiele 
rozmów z rodzicami, nie gdzieś indziej, ale w naszej 
parafii, pokazuje, że właśnie tak wiele osób podchodzi 
do Sakramentu Chrztu Świętego. (Co roku mamy około 
100 Chrztów w parafii). Mimo, że powszechnie pamię-
tamy, że ustanowił go Pan Jezus, to jednak wielu wiąże 
go jedynie z tradycją, jakimś świętym zwyczajem, albo 
chce ochrzcić dzieci (jak sami przyznają na początku 
rozmowy),  dla „świętego spokoju”, „pod presją rodzi-
ny”, czy „w obowie o przyszłość, bo przecież w naszym 
kraju inaczej nie wypada...”

 Maria i Józef, którzy przyszli do jerozolim-
skiej świątyni, żeby powierzyć Jezusa Bogu. Wtedy 
wcale nie musieli tego robić. Przecież Jezus urodził się 
w ludzkim ciele w tym świecie, ale poczęty z Ducha 
Świętego od początku był Synem Bożym i w żadnym 
momencie swojego życia nie przestał być Bogiem. (Łk 
1,35).

 Dlaczego więc poszli, a dzisiaj coraz więcej 
rodziców nie chce na początku życia swoich dzieci  
w Chrzcie Świętym powierzać Panu Bogu?

 Czy widzimy jeszcze w życiu swoich dzieci 
szczególny Boży dar?

 Coraz częściej jako duchowni, katecheci, spo-
tykamy się z dziećmi, które chodzą na lekcje religii i nie 
są jeszcze ochrzczone. Rodzice różnie to argumentują. 
Najczęściej odpowiadają, że „chcą, żeby to była decy-
zja ich dziecka”. 

 Czy należy się z taką decyzją pogodzić? Na 
pewno, nie wolno nam zapomnieć, że Chrzest Święty 
jest darem, w którym przyjmujemy Boże zbawienie  
i prosimy o Boże działanie. Dlatego nie każdy musi 
chcieć i być gotowy ten dar przyjąć.
 Ile jednak razy w takiej sytuacji rozmawiam  
z rodzicami, kiedy przyznają, że sami są osobami wie-
rzącymi, zawsze rodzi się we mnie pytanie: Czy nie jest 
tak, że nas wierzących, Pan Jezus jednak do czegoś  
zobowiązuje? 
 Mówiąc inaczej, - czy naszą odpowiedzialno-
ścią wobec naszych dzieci, nie jest przychodzić z nimi 
jak najwcześniej do Pana Boga?
 Przecież Jezus Chrystus zaprasza nas, żebyśmy 
przynosili do niego tych najmłodszych. (Mk 10,13-16). 

Czy w takim przyjściu, jeśli mamy je już za sobą, przy-
znawaliśmy, że bez Bożego błogosławieństwa naszych 
dzieci by nie było i że potrzebują go, tak jak i my?
 Zrozumiałe jest również, że nie każdy chce 
składać zobowiązujące ślubowanie, żeby później trosz-
czyć się o ich wzrastanie w wierze, przez dawanie wła-
snego przykładu i towarzyszenie dzieciom w ich ducho-
wym dorastaniu.
 Takie oczywiście jest nasze prawo. Czy jednak 
nie jest to zaprzeczaniem naszej wierze? Jako dorośli i 
odpowiedzialni ludzie, jeśli mamy nieochrzczone dzie-
ci, czy potrafimy wytłumaczyć dlaczego do tej pory  nie 
chcieliśmy przez Chrzest powierzyć ich Bogu,  mimo 
że my swoje życie przez wiarę wiążemy z Bożym dzia-
łaniem i obietnicami? 

 Czytamy, że Józef i Maria, przynieśli małego 
Jezusa do świątyni. - Po co przyszli? (…)

 Maria była pobożną izraelitką, wierną Prawu 
Mojżeszowemu. Chcąc wypełnić Prawo, przyszła żeby 
się oczyścić po porodzie i złożyć ofiarę za życie pier-
worodnego syna. Od wyjścia z Egiptu, Izraelici składali 
Panu Bogu taką ofiarę. Dziękowali nią za jego przyjście 
na świat i powierzali go łasce i błogosławieństwu Pana 
Boga. Tak jak nakazał Mojżesz, wykupywali życie swo-
jego syna u Boga. (3 Mż 12,3.6-8)

 Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan, na-
pisał: Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zako-
nowi (…), abyśmy usynowienia dostąpili. (Ga 4,4.5).

 Ten dzień przypomina nam, że chociaż Jezus 
był Synem Bożym, to od samego początku doświadczał 
wszystkiego, co my doświadczamy, żeby, jak możemy 
przeczytać w liście do Hebrajczyków (2,17) – (…) we 
wszystkim upodobnić się do braci (przyp. i sióstr, czyli 
do nas ludzi), aby mógł zostać miłosiernym i wiernym 
arcykapłanem przed Bogiem, dla przebłagania Go za 
grzechy ludu, (przyp. to znaczy również za nasze grze-
chy, dla naszego ratunku od śmierci, naszego zbawie-
nia).

 W swoim życiu Jezus wypełnił całe Prawo 
Boże, a Maria z Józefem od samego początku zadba-
li, żeby Prawo było wypełniane w Jego życiu również 
przez nich.

 Dzisiaj jako chrześcijanie, nie wypełniamy już 
tego obowiązku rodziców, które zostało ustanowione 
przez Mojżesza.  Dla nas ważniejsze jest polecenie Je-
zusa, dotyczące Chrztu Świętego.
 Jednak postawa Marii może być dla nas dzi-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl4 Odwiedź naszą stronę:

siaj wciąż wzorem, na który warto wskazywać. Jej za-
chowanie motywować nas powinno do pytania siebie, 

- czy pamiętamy, że również od nas Pan Bóg oczekuje 
konkretnej postawy wobec swoich dzieci?

 Maria od początku wiedziała, że jej Syn nie na-
leżał do niej, nie dlatego, że został począty przez Ducha 
Świętego. Ale pamiętała, że tak jak każde inne dziecko 
urodzone w tym świecie, należy do swoich rodziców 
według ciała, to jego życie jest przede wszystkim ży-
ciem danym przez Boga. Dlatego czuła się zobowiąza-
na za nie podziękować i o nie prosić. (por. 1 Sm 1,22).

 Wiedziała, że Bóg ma dla Jezusa ważne zadanie. 
Również z tego powodu przyszła z Józefem do świątyni, 
żeby oddać Go Bogu. Chociaż nie musiała tego robić, 
przyszła, żeby od tamtej chwili Jezus był poświęcony 
swojemu Ojcu w swoim ludzkim ciele i żeby jako Boży 
Syn, całym swoim życiem Jemu służył.

 Kiedy będziemy czytać dalej historię Marii  
i Józefa, opisaną w Ewangeliach, zobaczymy, że cho-
ciaż wiedzieli, kim miał się stać Jezus dla ludzi, nie 
do końca jeszcze rozumieli zwiastowanie anioła. Pan 
Bóg zapowiedział im, kim będzie od samego początku 
i dlaczego został posłany przez Boga na świat, ale sami 
musieli uwierzyć.
 Znamy tę historię, która opisuje nam, jak po 
Święcie Paschy, zatroskani wracali po Jezusa do świą-
tyni i zobaczyli Go, jak nie przejęty ich widokiem i tym, 
że go szukali, rozmawia z uczonymi w Piśmie. Mieli 
pretensje do dwunastoletniego Jezusa o Jego zachowa-
nie: Synu cóżeś nam to uczynił? (…) bolejąc szukali-
śmy ciebie.  A wtedy On na ich słowa odpowiedział im 
– Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że 
w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę? (Łk 2,48-52) 
Ale czytamy również, że w tej, jak i innych takich sy-
tuacjach, Maria zawsze zachowywała wszystkie słowa 
(Jezusa) w sercu swoim, co znaczy, że nad nimi myślała, 
że służyły one także jej wierze.

 Świadomość, że Jezus nie jest zwykłym dziec-
kiem, musiała być dla niej bardzo trudna.  Nie mogła 
mieć Go w swoim życiu przy sobie, tak jak inna mat-
ka. Czytając dalej nasz fragment, usłyszmy, że Symeon 
natchniony Duchem Świętym zapowiedział Józefowi  
i Marii, co stanie się z Jezusem i jak ludzie będą reago-
wali na Jego misję. Czego doświadczy również sama 
Maria. (Łk 2,25-35nn).

 Od samego początku Maria oddała Panu Bogu 
co miała najcenniejszego. 

 Dzisiaj przez przekazaną nam Ewangelię, opi-

sującą całe życie Jezusa, patrzymy na Niego inaczej, 
znając Jego historię od narodzin aż po Zmartwych-
wstanie i Wniebowstąpienie, znając zapowiedź Jego 
powtórnego przyjścia.  Dla Marii Jezus zawsze był jej 
Synem.

 Dlatego patrząc na jej postawę, możemy za-
dać sobie pytanie, - czy sami potrafimy poświęcać to 
co dla nas jest najcenniejsze w życiu, Panu Bogu? - 
Czy powierzamy Bogu swoje życie, życie swoich dzieci, 
dlatego że bezgranicznie ufamy Bożej mądrości, mocy  
i opiece? - Czy przyjmujemy z pokorą Boże plany  
i decyzje, doświadczenia swoje i swoich dzieci, ufając 
Bożemu prowadzeniu i Bożym obietnicom?

 Jeśli przez „Kalendarzyk z Biblią na co dzień”, 
czy „Śpiewanik Ewangelicki” ( Introit 84), spojrzymy 
do czytań wyznaczonych na dzień 2 lutego, zobaczymy 
że swoją uwagę w tym dniu powinniśmy skoncentro-
wać także na samym Jezusie. To On przecież później 
mówiąc o Bożym działaniu w naszym życiu, zapewnił 
nas – Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swo-
jego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, 
nie zginął, ale żywot wieczny miał. (J 3,16)

 Jako chrześcijanie wiemy, co znaczy ofiarowa-
nie nam przez Boga Jego Syna. Wiemy co zrobił dla nas 
Jezus (…)

 Pan Bóg dał nam to co najcenniejsze – swo-
je życie,  w życiu swojego Syna, nie tylko pozwalając 
Jemu urodzić się w tym świecie. W życiu i śmierci Je-
zusa, w Jego zmartwychwstaniu daje nam Nowe Ży-
cie. Jest to życie, którego obietnice słyszymy zawsze 
w chwili Chrztu Świętego. Pan Jezus powiedział: Kto 
uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto 
nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16,16)

 Tam w świątyni, w małym Jezusie, dzięki dzia-
łaniu Ducha Świętego starzec Symeon i prorokini Anna 
rozpoznali Mesjasza – a więc Tego, który po wiekach 
zapowiedzi i oczekiwań, przyszedł na świat, żeby zba-
wić ludzi, nas.

 Warto wczytać się samemu w tę historię z dru-
giego rozdziału Ewangelii Łukasza.

 Życzę Tobie żebyś zrozumiał/a na nowo, co 
zrobił dla nas Bóg w Chrystusie.

 Co zrobił dla nas ten, który sam był Bogiem – 
Bożym Synem, a który został poświęcony w świątyni, 
bo był również jednym z nas – prawdziwym człowie-
kiem, żeby wypełnić Boży plan zbawienia.
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Liczę

 Odpowiedz sobie na nowo, jak Ty dzisiaj przyj-
mujesz Jezusa, naszego Zbawiciela, który daje nam 
siebie wciąż na nowo w swoim Słowie i Sakramen-
tach? Czy korzystasz z Jego darów? Czy przyjmujemy 
je z radością i dbasz, żeby nie brakowało ich również 
Twoim najbliższym?
 

A od Marii pamiętajmy, że zawsze możemy uczyć się 
pokory i zaufania Bożym planom, Bożej woli, tego, jak 
sami mamy je wypełniać.

AMEN.
ks. Łukasz Gaś

 Coraz więcej liczb nosimy  
w głowie. Dobrze jest pamiętać swój 
PESEL, NIP i stale mnożące się PIN-y. 
Rzeczywistość wydaje się coraz bar-
dziej cyfrowa. 
 Wydaje się, że cyfry od począt-
ku najlepiej opisywały naszą rzeczywi-
stość, a teraz, w dobie rozwijającej się 
błyskawicznie informatyki, widzimy to 
po prostu wyraźniej. 
 Dzisiaj wiemy, że ciało każde-
go z nas składa się z około dziesięciu 
tysięcy trylionów komórek, z których 
każda zawiera fragment naszego DNA. 
Wszechświat, w którym żyjemy, a ra-
czej znana nam dzisiaj jego część, obej-
muje 

140 miliardów 

 galaktyk. Niektóre są oddalone od Ziemi o po-
nad 11 miliardów lat świetlnych, a każda z nich zawie-
ra co najmniej kilkaset miliardów gwiazd. Liczby te 
znajdują się poza zasięgiem naszej wyobraźni, w jakiś 
sposób opisują jednak, w wymiarze mikro i  makro, ko-
smos, którego cząstką jesteśmy.  
 Liczby zawsze grały ważną rolę. 

Pięcioksiąg 

 relacjonuje siedem dni stworzenia, opowiada 
o potopie spowodowanym czterdziestodniowym desz-
czem. Przedstawia dzieje dwunastu protoplastów Izra-
ela, opisuje czterdziestoletnią wędrówkę ich potomków 
przez pustynię. Życie Mojżesza miało trzy czterdzie-
stoletnie etapy (Egipt, wygnanie, wędrówka ku Ziemi 
Obiecanej). 
 Jezus był kuszony na pustyni przez 
czterdzieści 

 dni, przez czterdzieści dni też ukazywał się po 
zmartwychwstaniu. Dzięki Księdze Liczb, czwartej 
części Pięcioksięgu, wiemy, że pomocnikami Mojżesza 
zostało siedemdziesięciu doradców spośród starszyzny 
izraelskiej (zalążek Sanhendrynu). O siedemdziesięciu 
tygodniach mówiło proroctwo Daniela, zgodnie z któ-
rym Mesjasz przyszedł na świat w przepowiedzianym 
czasie. Chrystus powołał 

dwunastu 

apostołów, podobnie jak dwunastu było synów Jakuba 
i dwunastu proroków mniejszych. W wizji Jana na wy-
spie Patmos hołd zwycięskiemu Panu oddaje dwunastu 
starców. 

Siedem 

 razy dęto w trąby, zanim obóz Izraela był goto-
wy do wymarszu w ustalonym szyku, o siedmiu trąbach 
mówi Księga Apokalipsy, podobnie o siedmiu kościo-
łach, świecznikach, aniołach, czaszach, pieczęciach. 
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Chrystus wstał z martwych trzeciego dnia, 

trzy

 dni przetrwał krnąbrny Jonasz we wnętrzu 
wielkiej ryby, trzykrotnie zaparł się Jezusa chwiejny 
Piotr, potem trzykrotnie wyznał, że kocha Pana. 

Pięćdziesiąt 

 dni po zmartwychwstaniu Jezusa zstąpił na zie-
mię Duch Święty, dzięki czemu świadkami tego wyda-
rzenia były tysiące Żydów przybyłych do Jerozolimy na 
Pięćdziesiątnicę (Święto Tygodni). 
 To niepełne, wybiórcze zestawienie biblijnych 
liczb, pełne symbolicznych znaczeń, dowodzi, że Boża 
rzeczywistość jest, zaprawdę, cyfrowa. 
 Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie dziś 
wyjaśnić, jak urzeczywistnią się proroctwa 
dotyczące liczby 

666 

 czy Tysiącletniego Królestwa mesjańskiego - 

literalnie, symbolicznie?
 Pewien jestem natomiast, że wszystko znajduje 
się pod kontrolą Boga, Stwórcy wszechświata, Pana hi-
storii. On zna liczbę gwiazd, liczbę moich dni, a także 
liczbę włosów na mojej głowie. Dlatego ze spokojem 
siedzę na ogromnej kuli, pędzącej wokół Słońca z za-
wrotną prędkością tysięcy kilometrów na godzinę (29,8 
km/s), której powierzchnię pokrywa w 71% życiodajna 
woda, oddycham głęboko powietrzem zawierającym  
21% tlenu (+77% azotu, dla porównania na sąsiednim 
Marsie 95% dwutlenku węgla, 3% azotu) i cieszę się  
łagodnym ciepłem (średnia temperatura powierzchni 
Ziemi to 15 stopni C, sąsiedniej Wenus  470 C, Marsa – 
65 C). 
 Wiem, że to Bóg stworzył ten świat, i że, tak 
naprawdę, tylko On potrafi wszystko policzyć i wszyst-
kim kierować, nucę więc cichutko, z nowym zrozumie-
niem, pieśń znaną z dzieciństwa: „Liczę na Ciebie, Oj-
cze, liczę na miłość twą, liczę na Ciebie, Ojcze, na twą 
ojcowską dłoń”...
  
  
 
   

Marek Cieślar

Ból 
– czy jest nam niezbędny do życia?

 Ból, cierpienie, towarzyszy człowiekowi od za-
wsze i nic nie wskazuje na to, że w przyszłości uwolni-
my się od niego.

 BÓL - obiektywne lub subiektywne od-
czuwanie dyskomfortu pochodzące z narządu, 
układu narządów lub całego ciała.

 Ból, cierpienie towarzyszy człowiekowi od na-
rodzin (rodzić w bólach - szok i przeciskanie się nowo-
rodka na ten świat), aż po ból śmierci. Ból wiąże się  
z odczuwaniem dyskomfortu na skutek urazu/przerwania 
ciągłości tkanek, zmiażdżenia, rozciągnięcia, zapalenia, 
oparzenia, obrzęku, przecięcia, wysięku płynu między-
komórkowego. Może to być także stan zapalny spowo-
dowany drobnoustrojami. Tak samo, w trakcie  zabie-
gów medycznych, zabiegów chirurgicznych, dochodzi 
do drażnienia zakończeń nerwowych lub ich uszkodze-
nia i przekazywanie impulsów odpowiednimi nerwami 
czuciowymi do ośrodków mózgowych odbierających  
i analizujących wrażenia bólowe.

 Odpowiednie obszary mózgu, gdzie ból jest 
odbierany i określany (dotyk, uszkodzenie ciągłości 
tkanek, zimno czy ciepło i wszystkie inne) mają swoją 
reprezentację, swój obszar w konkretnej części mózgu. 
Dlatego wiemy, nie patrząc, że boli nas np. w sposób 
piekący mały palec lewej nogi.

Definicja bólu WHO

 BÓL, według Międzynarodowej Organizacji 
Badania Bólu, jest „nieprzyjemnym doświadczeniem 
czuciowym i emocjonalnym związanym z rzeczywistym 
lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywanym  
jako takie uszkodzenie”.
 Komitet Nazewnictwa Międzynarodowego Ba-
dania Bólu określa go jako „nieprzyjemne, zmysłowe  
i emocjonalne odczucie towarzyszące zarówno działa-
niu bodźca uszkadzającego, jak i bodźca zagrażającego 
uszkodzeniem tkanek”.

Obiektywny – skaleczenia - funkcje obronne, zmusze-
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nie do działania i ochrony np. cofnięcie ręki przed  go-
rącem.
Subiektywny - ból amputowanej  kończyny (ból fan-
tomowy).
Ból somatopsychiczny - boli, więc cierpi nasze psyche 

- cierpimy często całym ciałem, sobą.
Ból psychosomatyczny – np. wspomnieniowy, skoja-
rzeniowy.
Strach przed bólem, gdy często mówimy „...jak o tym 
myślę to mnie to znowu boli...” choć obiektywnie bólu 
nie powinno być.
 Ból jest zawsze NASZ,  przez nas odczuwany. 
Cierpienie nasze jest  bólem dla nas obiektywnym (nie 
można tego podważyć) ze skutkami w postaci apatii, 
żalu, (dlaczego mnie to tak doświadczyło?), brakiem 
radzenia sobie z bólem,  niemożności racjonalnego wy-
tłumaczenia go.
Długotrwały  może pozbawić nas chęci do życia, zanie-
dbania siebie, obowiązków wobec innych, może poja-
wić się złość czy depresja.
Cierpienie jest sumą bólu i dyskomfortu zaburzającego 
nasze życie. Każdy człowiek cierpi inaczej, bo ma np. 
inny próg bólu, jest w innej sytuacji życiowej, ma opar-
cie w bliskich lub jest  samotny w chorobie i bólu.
 Zależy również od wieku, konstrukcji psy-
chicznej, doświadczenia życiowego (ból skojarzeń), 
płci, stanu ogólnego chorego (np. dzieci po zabiegach 
operacyjnych, jak tylko mija ich obiektywny ból, szyb-
ko podejmują aktywność i chcą brać udział we wspól-
nych zajęciach z innymi dziećmi w szpitalu).
 Dorośli bardziej przeżywają swój ból. Są świa-
domi operacji lub zabiegu, które przeszli, a sygnalizo-
waniem bólu -   im większa  „ operacja tym większe 
cierpienie” często nieobiektywne. Mobilizuje to ich bli-
skich,  rodzinę, do zwiększonego zainteresowania czy 
współczucia. Chociaż nie wolno wątpić i lekceważyć 
żadnego bólu, nawet jeśli wydaje się nam subiektywny, 
ale lekarze powinni go zdefiniować. Można powiedzieć, 
że bez  bólu nie ma życia. Ból pełni funkcje obronne  
i ostrzegawcze organizmu.
 Wyjątkowo rzadko występuje wada wrodzona 
polegająca na braku czuciowych zakończeń nerwo-
wych lub nieprawidłowej budowie nerwów czy ubytku 
w mózgu. Takie dzieci czy dorośli, u których rozpozna-
no chorobę, są narażeni codziennie na duże niebezpie-
czeństwo. Mogą umrzeć z całkiem błahych powodów . 
Nie ma u nich funkcji ostrzegawczych i obronnych ja-
kie spełnia ból. Nie czują skaleczenia, złamania kości, 
bólu zęba, który może zropieć, nie boli ich brzuch np. 
przy  ostrym wyrostku robaczkowym. Nie są chronieni 
przed błahymi chorobami, które zaniedbane mogą do-
prowadzić do śmierci.
 Często słyszymy że „musi boleć”, szczegól-
nie mając kontakt ze służbą zdrowia lub starszym po-

koleniem. Obowiązkiem lekarza jest ulżenie choremu  
w bólu wszystkimi możliwymi i dopuszczonymi do le-
czenia środkami. Niestety, Polska ma słabo wdrożone 
procedury walki z bólem (badanie natężenia bólu, czy 
dobieranie adekwatnych środków przeciwbólowych). 
Procedury są w Polsce przyjęte, ale często zaniechane. 
Kobiety nadal  rodzą  „nie po ludzku”, co rodzi wiele 
patologii, jak cesarka na życzenie.
 Winni tej sytuacji są NIE lekarze, ale decyden-
ci, którzy nie zapewniają społeczeństwu wystarczającej 
liczby lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego, 
nie chcąc ich godziwie wynagradzać w jednym miejscu 
pracy (jak wszystkich innych obywateli czyli 40 go-
dzinny tydzień pracy z wynagrodzeniem adekwatnym 
do wykształcenia, pozwalającym utrzymać rodzinę).

 Ciekawe rozważania o bólu mają: teolog, 
filozof, etyk czy lekarz. Zasygnalizuję tylko niektóre, 
ponieważ temat ten jest ogromny. Praktycznie wszyst-
kie postawy wobec bólu i cierpienia sprowadzają się do 
egzystencji człowieka, wpływu na jego życie, postawy, 
która ma usprawiedliwić lub wyjaśnić dlaczego taki jest 
Człowieczy los.

Teolog

sięga do uzasadnień religijnych bólu i cierpienia  
w chrześcijaństwie. Jezus cierpiał niezasłużenie za nas 
na krzyżu. Ból i cierpienie niosły ze sobą odkupienie 
grzesznych ludzi.
 Nadal jest opinia, teza, wskazanie, że cierpienie 
powoduje odkupienie naszych grzechów, więc warto 
cierpieć. Niektórzy pacjenci nie chcą przyjmować le-
ków p/bólowych, licząc na to, że ból ich uszlachetni. 
Często gorzej leczy się takiego pacjenta. Nie leczony 
np. ból pooperacyjny opóźnia gojenie się ran, jak poda-
ją niektóre źródła, nawet o 30% (badania są robione od 
lat na bardzo dużej grupie pacjentów). Szczerze wyraził 
się na ten temat ks. prof. Józef Tischner. Bardzo cierpiał, 
umierając na raka krtani. Napisał na kartce, kiedy już 
nie mógł mówić:„..NIE USZLACHETNIA..”
 Pokutuje również opinia teologów, zwłaszcza 
katolickich, że ból, cierpienie, jest karą za nasze grze-
chy i sami sobie jesteśmy winni. Dramatem jest, kiedy 
takie słowa są skierowane do dzieci. Mogą obciążyć 
całe życie.

Filozof

 Już Platon zajmował się bólem i cierpieniem. 
Uważał, że ból nigdy nie jest udawany. Nawet dziś 
trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem, choć często 
może to być dramatyczne wołanie o pomoc i zaintere-
sowanie. Nie każdy ból można zlokalizować, nazwać, 
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„zmierzyć”. Nie mówimy tu o bólu „brzuszek i główka 
to szkolna wymówka”.
Np. po amputacji kończyny ona nadal może nieznośnie 
boleć chorego. Nie możemy w tym wypadku mówić, że 
to niemożliwe. Jest to ból autentyczny, określany jako 

„fantomowy”.

Etyk

 Nie kończą się dyskusje etyków i bioetyków na 
temat bólu związanego z chorobą, umieraniem, szcze-
gólnie na choroby nowotworowe, godnym umieraniem 
i związanym z tym cierpieniem (np. podawaniem róż-
nych środków p/bólowych).
 Jeszcze w XX w. wiele drobnych zabiegów  
u noworodków i niemowląt wykonywano bez znieczu-
lenia uważając, że dzieci nie czują tak jak dorośli. Neu-
roobrazowanie mózgu  i wiele innych badań na szczę-
ście to zmieniło.

Lekarz

 Jego obowiązkiem jest ulżenie choremu w bólu 
wszystkimi możliwymi i dopuszczalnymi do leczenia 
środkami i zabiegami. Przed tym jednak pochodzenie 

bólu powinno być zdiagnozowane, ocenione z posta-
wionym rozpoznaniem. Nie powinno się podawać środ-
ków p/bólowych w stanach nagłych, kiedy umiejsco-
wienie bólu, jego charakter, rozległość, są nieodzowne 
do postawienia właściwego rozpoznania (np. ostry ból 
brzucha, urazy głowy, kończyn, narządów wewnętrz-
nych). TYP i rodzaj bólu mogą dać nieocenioną wska-
zówkę.

 O tym jak powstaje ból, jakie są jego rodzaje, 
konsekwencje, skutki, postaram się przybliżyć w kolej-
nych częściach cyklu o BÓLU.

Lek. med. Joanna Grys-Nowakowska
chirurg dziecięcy

          
Joanna Grys-Nowakowska:
lekarz – specjalista w dziedzinie chirurgi dziecięcej. Wynalazca, 
konstruktor pierwszych w Polsce ortez, których stosowanie 
osobiście wdrażała. Uczestniczka amerykańskiego projektu 

„Project Hope”, dotyczącego bólu i jego leczenia. Laureatka 
wielu nagród, uhonorowana Medalem Marii Skłodowskiej-Cu-
rie (z okazji 100 lecia Nobla) przez Prezydenta RP i Urząd Pa-
tentowy RP, jako jedna z kilkunastu kobiet-wynalazczyń. Wraz 
z mężem Pawłem należy do poznańskiej parafii luterańskiej.

Była sobie kiedyś pewna surowa „ opiekunka do dzieci”, która absolutnie nie pozwalała swojemu Piotrusiowi 
podnosić z ziemi znalezionych rzeczy. „Z ziemi się niczego nie podnosi”- krzyczała za każdym razem, kiedy 

chłopiec dostrzegał jakąś rzecz.
Nawet kiedy Piotruś znalazł na ulicy jakiś pieniążek, surowa wychowawczyni nie zawahała się krzyczeć: 

„Z ziemi się niczego nie podnosi”.
Pewnego przedpołudnia, w czasie spaceru w parku miejskim, nieprzejednana wychowawczyni pośliznęła się na 

skórce od banana i znalazła się z nosem rozpłaszczonym na ziemi.
„Piotrusiu, Piotrusiu” - wołała podnosząc ramiona.

Ale Piotruś twardo odpowiedział:
„Nie mogę! Z ziemi się nic nie podnosi!”.

Dawanie przykładu jest sztuką, którą trzeba jeszcze w całości odkryć.
                                   

 *************** 

Jednego dnia widziałem na ulicy dziewczynkę, która drżała z zimna, miała cieniutką sukienkę
i małą nadzieję na jakikolwiek posiłek. Rozżaliłem się wtedy na Boga i powiedziałem:

„Czemu dopuszczasz do tego? Dlaczego z tym nic nie zrobisz?”.
Na początku Pan Bóg nic mi nie odpowiedział. 

Ale nagle, w środku bezsennej nocy niespodziewanie do mnie przemówił: „Jak to nic nie robię? Przecież stwo-
rzyłem ciebie!” 

(Anthony de Melo)
Udostępniła: Grażyna Cimała

                                                                                                                   

Czy nie warto się nad tym zastanowić?
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 Pewna współczesna baśń mówi o niezwykłym 
czarodzieju, który sprawił, że jednego dnia każdy czło-
wiek, który wypowiedział kłamstwo, tracił na 24 go-
dziny siłę ciężkości i natychmiast odrywał się od ziemi  
i unosił w górę. Gdy zostały otwarte sklepy, wielu 
sprzedawców znajdowało się pod sufitem. Tak samo, 
gdy zostały otwarte biura, większość urzędników i pe-
tentów znajdowało się w ciągu całego dnia pod sufitem.  
W szkole wiele usprawiedliwiających się dzieci ode-
rwało się od ławek i zawisło pod sufitem. Nawet na-
uczyciele utracili siłę przyciągania ziemskiego. W re-

O odpowiedzialności za słowa
(Z rozmyślań ks. dra Alfreda Jaguckiego)

dakcjach gazet odrywał się co chwilę jakiś redaktor  
i autor od ziemi. To samo stało się na zebraniach w par-
lamentach z wieloma, którzy zabierali głos w dyskusji. 
Nawet pod sklepieniami kościołów zawisło wielu księ-
ży i uczestników nabożeństw. Wieczorem miasto było 
jak wymarłe. Na ziemi pozostały tylko dzieci, które nie 
umiały mówić, i zwierzęta.
 Dziś przeżywamy zalew słów i mów - nastąpi-
ła dewaluacja słowa. Wprawdzie „Mowa jest srebrem", 
ale „Milczenie jest złotem".

Udostępnił: Rudolf Mizia

Ludzie i wydarzenia
Odcinek 263

W³adys³aw 
Sosna

Historia

 03.02.1970: we Wrocławiu zmarł doc. Jan 
Piprek, społecznik, językoznawca, filolog – 
germanista. Urodził się w rodzinie gospoda-
rza wiejskiego w Gorzyczkach 20.10.1887 r. 
Po szkole podstawowej w rodzinnej wiosce 
uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu, ale 
maturę po dwóch latach zdał w Duisburgu 
(1908). Swoje zainteresowania językoznaw-
cze z germanistyki, slawistyki, języków 
indoeuropejskich i klasycznych pogłębiał 
na czterech uniwersytetach: we Wrocławiu, 
Lipsku, Pradze i Monachium, gdzie w 1912 
r. uzyskał doktorat z filozofii. Gdy w 1920 r. 
wrócił na Górny Śląsk, włączył się do prac 
w Polskim Komitecie Plebiscytowym, zo-

stał członkiem Śląskiej Partii Ludowej, brał udział w III Powstaniu 
Śląskim, przez rok był członkiem Naczelnej Rady Ludowej. W latach 

1922 – 1925 pełnił obowiązki dyrekto-
ra  Państwowego Gimnazjum Klasycz-
nego w Królewskiej Hucie, po czym 
przeniósł się do Warszawy. Początko-
wo pracował w Referacie Kształcenia 
Nauczycieli w Ministerstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go, jednocześnie był nauczycielem  
w jednym z gimnazjów warszawskich, 
kierował Ogniskiem Metodycznym. 
Od 1934 r. rozpoczął wykłady na Uni-
wersytecie Warszawskim z zakresu 
dydaktyki języka niemieckiego, był 
także lektorem tego języka na uniwer-
sytecie i w Wyższej Szkole Handlowej. 
W tym też czasie opracował 5 pod-
ręczników do nauki języka niemiec-
kiego, napisał także  szereg artykułów 
z zakresu dydaktyki oraz literatury 
niemieckiej. Po wkroczeniu armii nie-
mieckiej do Warszawy został areszto-
wany i przetrzymany kilka tygodni na 
Pawiaku. Uwolniony, prowadził tajne 
n a u c z a n i e 
w Miejskiej 
Szkole Han-
dlowej. Po 
z a k o ń c z e -
niu działań 
wojennych  
w maju 1945 
r. wyjechał 
do zniszczo-
nego Wro-
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cławia i z całą energią włączył się do prac odbudowy 
budynków uniwersyteckich, zorganizował od podstaw 
i objął kierownictwo Zakładu Filologii Germańskiej. 
W czerwcu 1957 r. uzyskał tytuł docenta. Przez  kilka 
lat pełnił obowiązki dziekana Wydziału Filologicznego. 
Mimo przejścia na emeryturę w 1960 r., nadal prowadził 
zajęcia dydaktyczne. Obok artykułów zamieszczanych 
w czasopismach naukowych, w 1952 r. wydał podręcz-
nik „Phonetik und Grammatik der deutschen Sprache”, 
napisał także monografię śląskiego poety i polonofila 
okresu baroku Wacława Scherffera  v. Scherffenstein, 
żyjącego w latach 1603 – 1674. Interesował się także 
twórczością Gerhardta Hauptmanna i Heinricha  Heine-
go. Największym jednak jego dziełem powstałym przy 
współpracy z prof. Juliuszem Ippoldtem jest „Wielki 
słownik niemiecko – polski” i „Wielki słownik polsko 

– niemiecki”, każdy w dwóch woluminach,   zawierają-
cy ponad 200000 słów i zwrotów, wydanych w latach 
1969 – 1974. 

- oOo -
 16.02.1870: w Krakowie urodził się Jan Na-

lborczyk. Wiadomości o nim 
są niewspółmierne skąpe 
do jego zasług. Kształcił się  
w krakowskim gimnazjum,  
w latach 1884 – 1887 był 
uczniem krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. Widać do-
brze opanował tajniki rzeź-
by, skoro w nagrodę uzyskał 
stypendium na dalsze studia 
w Akademii Wiedeńskiej. Po 
powrocie do kraju osiadł  
w Zakopanem, zatrudniony 

jako aplikant w Szkole Przemysłu Drzewnego (1882), 
gdzie zdobywał kolejne stopnie do profesora VIII rangi. 
Zdobył również   powszechne uznanie nie tylko jako 
nauczyciel rysunku i modelowania, ale także twórca 
dziesiątków popiersi portretowych, pomników i meda-
lionów. Spośród rzeźb  wymieńmy chociaż popiersia 
Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Stanisława 
Przybyszewskiego, Kazimierza Dłuskiego – twórcy 
sanatorium w Kościelisku. Najbardziej znany jest po-
mnik dr. Tytusa Chałubińskiego odsłonięty uroczyście 
w 1903 r. u zbiegu ulic Chałubińskiego i Zamoyskie-
go z torsem lekarza oraz siedzącą pod nim postacią Jan 
Krzeptowskiego - Sabały, rzeźb wykonanych na pod-
stawie szkicu Stanisława Witkiewiecza. Ponadto jego 
prace znajdujemy w kościele parafialnym św. Rodziny, 
w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej i w kaplicy św. 
Jana Chrzciciela utrzymanej w całości w stylu zako-
piańskim – także projektu Witkiewicza, oraz w kościele 
Ojców Jezuitów „Na Górce” w kaplicy św. Ignacego 
Loyoli (dziesięć medalionów świętych zakonników, 

wśród nich Andrzeja Boboli, Melchiora Grodzieckiego 
i Stanisława Kostki). 
 Jan Nalborczyk był jedną z czołowych posta-
ci zakopiańskiej bohemy, stałym bywalcem Cukierni 
Zakopiańskiej. Udzielał się w Towarzystwie Upiększa-
nia Zakopanego, Towarzystwie Pomocy Naukowych  
i in. W 1907 r. Rada Szkolna Krajowa zwróciła uwagę 
na jego „umiejętne, postępowe i indywidualne prowa-
dzenie nauki”. Rok później artysta uzyskał przenie-
sienie do analogicznej szkoły we Lwowie, obejmując 
kierownictwo działu artystycznego do 1934 r. Znalazł 
również zatrudnienie na wydziale architektury Poli-
techniki Lwowskiej, gdzie do 1936 r. prowadził ćwi-
czenia z modelowania i rysunku figuralnego. Jego prace 
rzeźbiarskie były prezentowane m.in. w Muzeum Prze-
mysłowym; znajdziemy je także na słynnym Cmentarz 
Łyczakowskim, gdzie wykonał szereg rzeźb i medali 
nagrobnych, nadzorował prace rzeźbiarskie na Cmenta-
rzu Obrońców Lwowa. Wśród innych prac wymienione 
są: epitafium Bronisława Gubrynowicza w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny i popiersie Włodzimierza Dzie-
duszyckiego w Muzeum Przyrodniczym jego imie-
nia. Swoje prace Nalborczyk wykonywał niezmiennie  
w klasycznym, realistycznym stylu, nie poddawał się 
nowinkom i nowym kierunkom w sztuce, przez co zo-
stał zepchnięty przez krytyków na margines twórców 
sztuki. 
 W skromnej notce w internecie znajdujemy 
wzmiankę, że uczestniczył w walkach w obronie Lwo-
wa  (1918 – 1919), a także w Powstaniach Śląskich 
(1919 – 1921). W 1940 r. został aresztowany przez so-
wietów i stracony w więzieniu przy ul. Łąckiego we 
Lwowie. Dokładna data śmierci ani okoliczności jego 
zgonu nie są znane. 

- oOo -
 18.02.1870: we 
Wrocławiu zmarł Jan Miko-
łaj Fritz (Frycz). Pochodził 
z Frankfurtu nad Menem, 
gdzie urodził się w 1810 r. 
Ojciec, kupiec, pragnął go 
wykierować na swojego na-
stępcę w fachu, młody Janek 
jednak bardziej intereso-
wał się muzyką i literaturą.  
W rodzinnym mieście zdo-
był  wykształcenie huma-
nistyczne. W latach 1834 

– 1846 przebywał w Warszawie jako pracownik teatru, 
następnie w Krakowie. W tym czasie opanował język 
polski do tego stopnia, że mógł się udzielać jako pry-
watny nauczyciel i założyć prywatną szkołę. W 1846 r. 
osiadł na stałe we Wrocławiu, gdzie podjął pracę jako 
nauczyciel języka polskiego w kilku prywatnych gim-
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nazjach i szkołach realnych Wrocławia, założył także 
pensjonat dla polskiej młodzieży studiującej we Wro-
cławiu. Blisko współpracował ze słynną drukarnią Jo-
hanna Gottlieba Korna, był jej głównym konsultantem 
w zakresie druków polskich. Tam  też w 1849 i 1850 
wydał drukiem niemiecki 2 – tomowy elementarz ję-
zyka polskiego dla gimnazjów i szkół realnych, który 
doczekał kilku wydań. Wydanie podręcznika otworzy-
ło mu drzwi do Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie  
w latach 1849 – 1860 był lektorem języka polskiego.  
W 1856 r. był inicjatorem serii „Polnische Roman – Bi-
bliothek”, tłumaczył  literaturę polską, utrzymywał bli-
skie kontakty z polskimi twórcami literatury, zwłaszcza 
z Józefem Ignacym Kraszewskim i Józefem Korze-
niowskim, których gościł także u siebie. W 1861 r. wy-
dał „Wypisy z pisarzów polskich”. Jest także autorem 
wielu artykułów z historii, etnografii i geografii Śląska, 
przesyłanych do czasopism polskich, m.in. do „Tygo-
dnika Ilustrowanego”, „Świtu”, z kolei prasę niemiecką 
(„Breslauer Zeitung”) zasilał artykułami o Polsce i jej 
kulturze. Był Niemcem przyjaźnie ustosunkowanym do 
Polaków, domagał się równych praw języka polskiego 
we wrocławskich szkołach. 

- oOo -
 18.02.1920: w Wil-
nie urodził się Zygmunt 
Świechowski (1920 – 2015).  
Z materiałów dostępnych 
autorowi dowiadujemy się, 
że w latach 1928 – 1933 – 
1939 kształcił się w szkołach 
w Ponieświeżu i w Rydzynie. 
Nic nie wiemy o jego losach 
w czasie II wojny światowej. 
W 1945 r. rozpoczął studia 
na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w  Pozna-

niu na Wydziale Historii Sztuki, kierowanej przez ks. 
prof. Szczęsnego Dettloffa, a równocześnie pracował 
jako asystent w dziale grafiki w Muzeum Wielkopol-
skim (1945 – 1947); przez rok był asystentem Katedry 
Historii na Uniwersytecie (1947 – 1948). Magisterium 
uzyskał w 1948 r. Kolejną asystenturę zaliczył w Za-
kładzie Architektury Polskiej na Politechnice War-
szawskiej, którą uwieńczył pracą doktorską „Opactwo 
cysterskie w Sulejowie” (1950). W latach 1951 – 1963 
pełnił ponadto obowiązki dyrektora Działu Studiów  
i Dokumentacji w Państwowym Przedsiębiorstwie 

- Pracownie Konserwacji Zabytków. Od  1955 r., gdy 
uzyskał tytuł docenta, objął kierownictwo Sekcji Kon-
serwacji Zabytków przy Instytucie Architektury Pol-
skiej Politechniki Warszawskiej. Z kolei w latach 1963 

– 1978 był kierownikiem Katedry Historii Sztuki na 
Uniwersytecie Wrocławskim, po czym objął stanowi-

sko kierownika Zespołu do Badań Naukowo – Konser-
watorskich w Zarządzie PP - Pracownie Konserwacji 
Zabytków. W 1967 r. uzyskał tytuł profesora nadzwy-
czajnego, wreszcie w 1986 profesora zwyczajnego. Do 
czasu przejścia na emeryturę w 1990 r. kierował Insty-
tutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. 
Prowadził również wykłady na paryskiej Sorbonie, na 
uniwersytetach w Londynie, Padwie, Berlinie, Kolonii 
i Strassburgu. W 1988  r. założył stowarzyszenie Patria 
Polonorum, skupiające kilka towarzystw opieki nad za-
bytkami; trzy lata później weszło ono w skład Między-
narodowej Federacji Stowarzyszeń do Spraw  Ochrony 
Kulturalnego i Naturalnego Dziedzictwa Europy Euro-
pa Nostra. Prof. Świechowski, jako prezes Patria No-
stra został członkiem Rady Naczelnej Europa Nostra.  
W kraju, przez kolejne lata, do 2000 r. realizował pro-
gram badawczy Zjazdu Gnieźnieńskiego. 
 Oprócz działalności organizacyjnej i dydak-
tycznej w kraju i za granicą, uczestniczył w sympo-
zjach i kongresach naukowych, wiele czasu poświęcił 
publicystyce. Domeną jego zainteresowań była przede 
wszystkim architektura i sztuka okresu romanizmu.  
W tej dziedzinie stał się niekwestionowanym autory-
tetem nie tylko w kraju. Jego odkrywcze prace stały 
się klasyką w swoim gatunku, w znacznym stopniu 
przyczyniły się do weryfikacji wielu dotąd obowiązu-
jących ocen i poglądów. Nieocenione jest zaangażowa-
nie profesora w pracach inwentaryzacyjnych zabytków  
w Polsce  i nadzór nad kolejnymi tomami „Katalogów 
Zabytków w Polsce”. Na osobną uwagę zasługuje ka-
talog „Budownictwo romańskie w Polsce” (1963) oraz 
monumentalne dzieło „Sztuka romańska w Polsce” 
(1980). Wiele uwagi poświęcił architekturze śląskiej. 
Niezależnie od wcześniej opublikowanej „Architektu-
ry na Śląsku do połowy XIII wieku” (1955) pod jego 
redakcją i współautorstwie powstały tytuły: „Z dziejów 
Sztuki Śląskiej (1978), „Wrocław, jego dzieje i kultura” 
(1978). Cenną pozycją jest dzieło: „Osadnictwo i archi-
tektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskie-
go” (2000). Z jego inicjatywy powstała seria „Szlakami 
Polskiego Millenium”. Wiele prac napisał, bądź były 
tłumaczone na wiele języków obcych. Wybór ważniej-
szych prac obejmuje blisko 50 tytułów w wydawnic-
twach zwartych i w czasopismach. 

- oOo -
 21.02.1945: zginął w obozie koncentracyjnym  
ks. Ludwik Edward Zaunar, proboszcz Parafii Ewan-
gelicko – Reformowanej w Łodzi i w Zelowie, II pro-
boszcz w Warszawie, redaktor pisma „Jednota”, Ofiara 
obozu w Dachau.  
 Rodzice Jan Zauner i Elżbieta z Hartów wy-
wodzili się z czeskich emigrantów, osiadłych w Polsce  
w XIX w. Ich syn, jeden z kilkoro rodzeństwa  - Ludwik 
Edward Zaunar urodził się w Częstochowie 15.05.1896 
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r. Tam też uczęszczał do pry-
watnej szkoły podstawowej, 
a od 1907 r. do gimnazjum 
rządowego. Wybuch I wojny 
światowej wymusił roczną 
przerwę w nauce. Ostatecz-
nie maturę uzyskał w 1916 
r. w utworzonym gimnazjum 
Towarzystwa Opieki Szkol-
nej. Rodziców nie było stać na 
opłacanie upragnionych przez 
niego studiów teologicznych 

zagranicą, dlatego rozpoczął je na Wydziale Filozo-
ficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ale i te mu-
siał przerwać w czasie wojny polsko – bolszewickiej  
w 1920 r., służąc w tym czasie w wojsku jako kanceli-
sta w Szpitalu Wojskowym w Częstochowie. Zgodnie 
z poleceniem superintendenta ks. Władysława Semade-
niego udał się na roczny kurs uniwersytecki do Bazylei 
i Strassburga, celem zgłębienia wiedzy z teologii ewan-
gelicko – reformowanej. Po powrocie do Polski został 
ordynowany 14.05.1922 r. w Warszawie przez super-
intendenta ks. Semadeniego. Po zaliczeniu rocznego 
stażu w Warszawie, w październiku 1923 r. uzyskał  
nominację administratora parafii w Łodzi. Jako pierw-
szy duchowny reformowany w Łodzi otrzymał zadanie 
skonsolidowania młodego zboru imigrantów czeskich 
i wybudowanie kościoła. Przy wydatnym zaangażowa-
niu parafianki Jadwigi, żony przemysłowca Eugeniusza 
Geyera i zjednanych dalszych łódzkich  fabrykantów,  
a także  wsparciu współwyznawców z Warszawy, Wil-
na  i Bazylei, już 17.06.1928 r. doszło do położenia ka-
mienia węgielnego, a po czterech latach intensywnych 
wysiłków, mimo kryzysu ekonomicznego, 2.10.1932 r. 
odbyła się uroczystość poświęcenia nowego kościoła. 
Prace wykończeniowe prowadzono do 1935 r. Zaanga-
żowanie młodego duchownego zjednało mu powszech-
ny szacunek parafian. A przecież jego opiece podlegali 
także wierni w Żychlinie, w Michałowce na Wołyniu, 
a także w Bydgoszczy, Poznaniu i w Gdyni. W 1936 
r. został powołany na stanowisko II proboszcza para-
fii w Warszawie. Tu oprócz  obowiązków katechety  
w warszawskich gimnazjach znalazła się także opieka 
nad wiernymi w  Żyrardowie i w diasporze. Dodatkowo, 
w 1937 r. został redaktorem naczelnym „Jednoty”, któ-
rą rychło przekształcił z miesięcznika na dwutygodnik, 
zwiększył jego nakład i poszerzył krąg czytelników 
wśród ukraińskich ewangelików reformowanych. Wie-
le miejsca poświęcał zwalczaniu propagandy ideologii 
narodowo – socjalistycznej, sprzeciwiał się przejawom 
antysemityzmu. W czasie okupacji hitlerowskiej pozo-
stał w Warszawie.  Już w 1940 r. związał się z ruchem 
podziemnym. Mocno zaangażował się w opracowanie 
projektu utworzenia jednego Kościoła Ewangelickie-

go w Polsce po zakończeniu wojny. W 1942 r. z jego 
inicjatywy powstała Tajna Tymczasowa Rada Ekume-
niczna. Wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 r. 
spowodował nieoczekiwaną akcję okupanta. Podczas 
eksmisji mieszkańców Leszna, także ks. Zaunar wraz 
z rodziną został wypędzony z mieszkania, z tą różni-
cą, że został wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Neuegamme, a następnie do Dachau, gdzie został 
zamordowany 21.02.1945 r. Zginął człowiek głębokiej 
wiary. W liście do żony napisał: „Musimy myśli i serce 
mieć tak opancerzone, by moment próby nie zastał nas 
załamanymi albo rozpaczającymi bezradnie”. W czasie 
Powstania Warszawskiego utracił córkę, sanitariuszkę 
Marię Elżbietę, obóz w Dachau przeżyła jego siostra, 
żona Irena z Sanderów (1902 – 1966) była więźniarką 
w Ravensbrueck. Pozostał syn Jan Karol (1930 – 2013), 
inż. architekt, prezes synodu Kościoła Ewangelicko – 
Reformowanego, członek konsystorza i kolegium ko-
ścielnego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w War-
szawie. 

- oOo –
 22.02.1520.: uro-
dził Fryderyk III, syn księ-
cia legnickiego Fryderyka 
II i jego drugiej żony Zofii 
brandenburskiej. Wycho-
wywany na dworze książę-
cym, kształcony był bądź 
przez profesorów założone-
go przez ojca uniwersytetu 
legnickiego, a potem być 
może był uczniem słynne-
go gimnazjum łacińskiego 
w Złotoryji pod kierownic-
twem wybitnego humanisty 
śląskiego Walentego Trozen-
dorfa.  Mając 18 lat poślubil Katarzynę, księżną me-
klemburską. Dla zdobycia doświadczenia wojskowego 
został wysłany przez ojca na czele 50 – osobowej dru-
żyny na wojnę z Turkami. W 1543 r. był uczestnikiem 
ślubu Zygmunta II Augusta z Elżbietą Habsburżanką w 
Krakowie. Doniosłym choć tragicznym w skutkach wy-
darzeniem było umocnienie układu familijnego na prze-
życie pomiędzy Piastami brzesko - legnickimi a bran-
denburskimi Hohenzollernami z 1537 r., gdy w 1545 r. 
młodsze rodzeństwo Fryderyka III zostało skoligacone 
z potomkami elektora Joachima II. Posunięcie to spo-
tkało się z ostrymi retorsjami ze strony cesarza Ferdy-
nanda I Habsburga i zarzutem zdrady stanu. W zastęp-
stwie leciwego ojca Fryderyka II na zjazd do Wrocławia 
udali się obaj synowie, Fryderyk III i Jerzy II brzeski. 
Na zjeździe król, korzystając z poparcia Czechów, na-
kazał rozwiązanie układu familijnego i zobowiązał obie 
strony do wystawienia stosownych dokumentów. Wy-
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roku nie uznały obie strony. Śmierć Fryderyka II (1547) 
,a zwłaszcza fakt doczekania już w tym czasie własnych 
potomków przez obu jego synów zwolniło ich ponie-
kąd od zobowiązań. Obaj  książęta, chcąc mieć spokój 
ze strony suwerena, wydali żądane dokumenty i zrze-
kli się jakichkolwiek sukcesji po Hohenzollernach. Na 
wezwanie do udziału w wojnie szmalkaldzkiej cesarza  
z książętami protestanckich Fryderyk II wysłał syna 
Fryderyka III z symboliczną drużynę kopijników, ale 
cała „wyprawa” skończyła się w Zgorzelcu. 
 Zgodnie z wolą księcia Fryderyka II, księstwo 
podzielone zostało pomiędzy synów Fryderyka III,  
a Jerzego II. Fryderyk III otrzymał Legnicę, Chojnów, 
Zlotoryję i Lubin oraz zastaw Ząbkowice i Kamieniec,  
Jerzy II – Brzeg, Oławę, Strzelin, Niemczę, Kluczbork, 
Byczynę, Wołów, Ścinawę i z zastawu Ziębice i Hen-
ryków. Obaj zostali zobowiązani do wzajemnego dzie-
dziczenia  a przypadku sprzedaży jakiejkolwiek części 
księstw wymagana była zgoda obu stron. Fryderyk III 
czuł się poszkodowany podziałem ojcowizny, wystą-
pił z pretensjami wobec młodszego brata. Obaj zostali 
wezwani przed  oblicze Ferdynanda II i zobowiązani 
do poszanowania woli ojca. W tej sytuacji Fryderyk 
III, borykając się z kłopotami finansowymi, samowol-
nie przystał na sprzedaż zastawu ziębickiego. W tymże 
1551 r. Fryderyk III wyjechał na dwór króla francuskie-
go Henryka II, który wspierał antyhabsburską opozycję 
protestanckich książąt Rzeszy. Ferdynand I zareagował 
nałożeniem sekwestru na księstwo legnickie, zaś ma-
łoletni synowie Fryderyka III zostali oddani pod opie-
kę stryja Jerzego II i biskupa wrocławskiego Baltazara 
z Promnicy. Z Francji Fryderyk III udał się do Polski, 
znajdując azyl na dworze króla Zygmunta Augusta. Już 
przed wyjazdem do Francji uczestniczył w koronacji 
Barbary Radziwiłłówny w Krakowie, teraz zyskał sym-
patię Zygmunta Augusta do tego stopnia, że przemyśli-
wał on możliwość elekcji na swojego następcę w przy-
padku, gdyby nie doczekał męskiego potomka. Dzięki 
zabiegom polskiej dyplomacji, książę zaczął dochodzić 
swoich praw do utraconego księstwa. Gdy złożył królo-
wi Ferdynandowi I obietnicę posłuszeństwa, na drodze 
łaski odzyskał księstwo (1556/1557), ale bez stołecznej 
Legnicy, którą cesarz poddał pod zarząd namiestnika 
królewskiego Jerzego v. Gerdorf. Stolicą księstwa zo-
stały teraz Chojnice. Rychło jednak doszło do nowych 
konfliktów, także z własnym synem Henrykiem XI, 
który ponownie skorzystał z ochrony stryja.  Zastawia-
nie nowych majątków, nakładanie podatków, wreszcie 
popadnięcie w nałóg pijaństwa spowodowało, że po 
skardze mieszczaństwa legnickiego cesarz Ferdynand I  
w 1559 r. osadził księcia najpierw w więzieniu ratuszo-
wym we Wrocławiu, a potem w więzieniu domowym 
w Legnicy. Jako więzień, po jedenastu latach zmarł 
15.12.1570 r. Ze wspomnianą Katarzyną meklemburską 

miał trzech synów i tyleż córek. Przeżyli ojca - następca 
Henryk XI, Helena  i Fryderyk IV (młodszy). Dwoje 
dzieci – Zofia i Fryderyk (starszy) zmarli w dzieciń-
stwie, zaś córka Katarzyna, wydana za bielskiego księ-
cia Fryderyka Kazimierza zmarła o rok wcześniej od 
ojca. Żona Katarzyna, mimo iż była starszą od księcia 
o dwa lata, przeżyła go 11 lat. Spoczęła obok męża  
w kościele św. Jana w Legnicy. 
 W tym miejscu godzi się dopisać mały, ale 
istotny komentarz. Książę Fryderyk II legnicki (1480 

– 1498 – 1547) był księciem zapobiegliwym i gospo-
darnym, zręcznym politykiem, mecenasem sztuki; dłu-
goletnie jego panowanie było okresem świetności księ-
stwa legnickiego. Był także pierwszym władcą śląskim, 
który już 1522 r. przyjął konfesję augsburską  i uznał lu-
teranizm za religię panującą w swoim księstwie. Utrzy-
mywał dobre stosunki z Jagiellonami poprzez ożenek 
z królewną Elżbietą Jagiellonką, córką Kazimierza IV 
Jagiellończyka, a gdy ta nieoczekiwanie zmarła, ożenił 
się z Zofią z Hohenzollernów, córką margrabiego bran-
denburskiego Fryderyka Starszego (1519), a wnuczką 
tegoż króla polskiego.  Ważną i zwrotną datą w stosun-
kach pomiędzy Pragą a Legnicą jest rok 1526, kiedy 
to po dość tajemniczej śmierci króla Czech i Węgier 
Ludwika Jagiellończyka w bitwie pod Mohaczem, tron 
praski przejął Ferdynand I Habsburg. Na zjeździe hoł-
downiczym we Wrocławiu zażądał on odżegnania się 
od Reformacji zarówno księcia, jak i poddanych. Ksią-
żę miał czelność odmówić. Król przełknął gorzką pigułę 
niesubordynacji, gdyż istotnym dla niego były również 
niemałe podatki płynące do Pragi ze Śląska. Stosunki 
pogorszyły się, gdy książę Fryderyk II zawarł podwój-
ny układ na przeżycie z protestanckimi Hohenzollerna-
mi, wrogami Habsburgów. Król uznał to za akt zdrady 
stanu, ale mimo gróźb, przynajmniej chwilowo musiał 
uznać fakty dokonane. Sytuacja zmieniła się po śmier-
ci Fryderyka II (1547). Księstwo legnickie rozpadło się 
na dwie części. Mniejsze, a więc słabsze księstwa ła-
twiej było okiełznać i podporządkować bezpośredniej 
zwierzchności króla lub im całkowicie uległym rodom 
szlacheckim. Już tylko księstwa legnickie, brzeskie  
i cieszyńskie miało piastowskich książąt. Celem polity-
ki Habsburgów było maksymalne ograniczenie władzy 
książąt śląskich i przejęcie księstw przez nich zarzą-
dzanych, jak to się stało m.in. po śmierci Jana Dobrego  
z Księstwem Opolskim (1532). Drugim celem było po-
wstrzymanie rozwoju Reformacji na Śląsku. Wszelkie 
słabości Piastów i niesnaski pomiędzy nimi nie tyle 
irytowały Ferdynanda I, co potęgowały  jego nienawiść 
do Piastów. O ile młodszy książę Jerzy II odziedziczył 
po ojcu wszystkie dodatnie cechy i potrafił zachować 
lojalność wobec suwerena, starszy Fryderyk III był bar-
dziej zadziorny, mniej tolerancyjny dla katolickich pod-
danych, nie potrafił zadbać o gospodarkę, tonął w dłu-
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gach i na swój sposób próbował demonstrować resztki 
swojej niezależności. Czarą nieszczęścia stał się nałóg 
pijaństwa, co suwerenowi było bardzo na rękę. Ksią-
żę, niczym pospolity cieć  dożywotnio musiał spędzić 
11 lat w więzieniu. Poza dyskusją pozostają jego słabe 
strony charakteru, ale ze smutkiem trzeba  stwierdzić, 
poniósł niewspółmierną karę, której tłem było jego wy-
znanie. 

- oOo -
 23.02.1820: w Krze-
mieńcu zmarł Alojzy Fe-
liński, nauczyciel, poeta  
i tłumacz, czołowy przedsta-
wiciel literatury postanisła-
wowskiej.  
 Alojzy Feliński uro-
dził się w Łucku w 1771 r. 
w rodzinie szlacheckiej sę-
dziego ziemskiego Tomasza 
Felińskiego herbu Farens-
bach i Rozalii z Ostrow-
skich. Wyrastał w rodowym 

majątku ojca w Wojutyniu. Nauki pobierał w kolegium 
Pijarów w Dąbrowicy i w szkole powiatowej w Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Skromne wiadomości szkolne 
uzupełniał samokształceniem i lekturą oświeceniowej 
literatury.  W 1788 r. rozpoczął pracę jako pomocnik  
w kancelarii adwokackiej Antoniego Dmochowskiego 
w Lublinie, ale już po roku wraz z wcześniej poznanym 
Tadeuszem Czackim wyjechał do Warszawy, gdzie do 
1792 r. uczestniczył w obradach Sejmu Czteroletniego. 
W tym czasie zaczął pisać pierwsze swoje utwory lite-
rackie, które według oceny Kajetana Koźmiana „nosiły 
cechę wielkiej łatwości w wierszowaniu i wykształ-
conego na francuskim smaku”, a także anonimowe 
pisma polityczne. Bywając w domu kanclerza Jacka 
Małachowskiego, zapoznał się z gronem pisarzy i po-
etów.  Efektem porównań swojej twórczości literackiej 
z utworami luminarzy  współczesnej literatury było 
spalenie „dziecinnych ramot”. W 1790 wyjechał wraz  
z Czackim do Krakowa, rok później został nauczycie-
lem Jana Tarnowskiego, często przebywał na jego dwo-
rze w Dzikowie bądź wyjeżdżał do Warszawy. Podczas 
Powstania Kościuszkowskiego był jednym z adiutantów  
naczelnika, pełnił obowiązki komisarza porządkowego 
na Wołyniu. Po upadku powstania krótko zatrzymał 
się w Dzikowie, z początkiem 1795 r. przemieścił się 
do Wojutynia, gdzie zarządzał rodzinnym majątkiem 
oraz dzierżawą w Klepaczu. Poświęcał wówczas wie-
le czasu na lekturę klasyków francuskich i starorzym-
skich. Po ożenku z Józefą Omiecińską (1800) zamiesz-
kał w majątku w Osowie. W 1809 r. został członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 1815 r. mieszkał 
w Warszawie. Trzy lata później, po sukcesach literac-

kich, na wniosek Adama Jerzego Czartoryskiego  został 
powołany na stanowisko profesora literatury i dyrek-
tora Liceum w Krzemieńcu. Założone przez Tadeusza 
Czackiego Liceum było wyposażone w bardzo bogatą 
bibliotekę i własną drukarnię. Uroczysta instalacja dy-
rektora odbyła się 1.09.1819 r. Równocześnie Alojzy 
Feliński otrzymał członkostwo honorowe Uniwersytetu 
w Wilnie. Na stanowisku dyrektora przetrwał niespełna 
pół roku.  Podjęte reformy szkoły i starania o wysoki 
poziom nauczania przerwała nagła śmierć. 
 Najbardziej płodnym okresem w twórczości 
literackiej były lata pobytu w Osowie, a potem w War-
szawie. Wśród najbardziej znanych jego utworów po-
etyckich  znajdujemy „Hymn na rocznicę ogłoszenia  
Królestwa Polskiego” po proklamacji cara Aleksandra 
I (1816). Już rok później w kręgach patriotycznych  
w miejsce słów: „Naszego Króla zachowaj nam Pa-
nie” śpiewano „Naszą Ojczyznę racz nam wrócić Pa-
nie”.  Dzięki aranżacji Antoniego Góreckiego (1828), 
pieśń stała się w XIX w. hymnem narodowym i ko-
ścielnym o tytule „Boże coś Polskę”. Jest także Feliń-
ski autorem dramatu „Barbara Radziwiłłówna” (1811). 
Sztuka wystawiona w 1817 r. spotkała się z wielkim 
uznaniem współczesnych mu pisarzy polskich i kry-
tyków mimo rozmijania się z faktami historycznymi.  
W dowód uznania ofiarowano mu godność członka  
Towarzystwa Przyjaciół Nauk; odmówił jednak obję-
cia katedry na świeżo powołanym Uniwersytecie War-
szawskim.  Był także tłumaczem sztuk francuskich na 
polski, m. in. „Ziemianin czyli Ziemiaństwo francuskie” 
Jacques’a Delill’a. Tłumaczeniem tym zaskarbił sobie 
czytelników pięknymi opisami przyrody, do tej pory 
nieznanymi w literaturze polskiej.  Ogłosił też rozpra-
wę „Przyczyny używanej przeze mnie pisowni” (1816), 
opowiadając się za zgodnością pisowni z wymową. 
Końcowym plonem twórczości Felińskiego były dwa 
tomy „Pism własnych i przekładań”. Tom drugi wydany 
został już pośmiertnie. 

- oOo - 
Ponadto wspomnijmy:
 15.02.1970: zmarł  ks. 
Henryk Wendt, długoletni 
proboszcz parafii ewangelic-
kiej w Wieluniu.  W czasie oku-
pacji hitlerowskiej uwięziony 
w Radgoszczu, po zwolnieniu 
musiał opuścić „kraj Warty”; 
zamieszkał w Warszawie, gdzie 
utracił wielu bliskich członków 
rodziny. Po wojnie wrócił do 
Wielunia, odbudował  kościół 
po zniszczeniach wojennych  
i odnowił życie parafialne. Patrz: odc. 158, „Wieści 
Wyższobramskie” 2011/05, s. 11. 
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Ekumeniczny Orszak 

Trzech Króli w Cieszynie

Wydarzenia parafialne

 Tradycyjnie, 6 stycznia Kościoły ewan-
gelicki i rzymskokatolicki obchodzą Święto 
Epifanii czyli Objawienia Pańskiego. W  Polsce 
święto to jest znane jako Święto Trzech Króli. 
Święto Epifanii to najstarsze święto chrześci-
jańskie poświęcone Chrystusowi. Przypomina 
o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie 
Chrystusie dla wszystkich ludzi. 
 Początkowo Święto Epifanii poświę-
cone było Narodzeniu Pańskiemu, pamiątce 
Chrztu Pańskiego, cudowi w Kanie Galilejskiej 
oraz przybyciu mędrców ze Wschodu, których 
symbolika zdominowała późniejsze przekazy 
liturgiczne.
 W wielu parafiach ewangelickich 
Święto Epifanii to czas wspólnego chwalenia 
Boga pieśniami bożonarodzeniowymi. Odby-
wają się koncerty chórów i zespołów, a na na-
bożeństwach wierni słuchają Ewangelii o Bogu 
objawionym ludzkości w Jezusie Chrystusie.
Nie inaczej było w Cieszynie.
 Zebraliśmy się na Placu Kościelnym   
o 12:45, wyposażeni w korony podążyliśmy za 
naszym ( chyba już etatowym ) mędrcem Mar-
cinem Szarcem i za proboszczem ks. Marcinem 
Brzóską, żeby spotkać się z orszakami z in-
nych kościołów na naszym cieszyńskim Rynku.  
Z daleka słychać było muzykę i śpiew kolęd, 
które towarzyszyły nam aż do końca tego spo-
tkania. 
 Po przywitaniu wszystkich „orszako-
wych pielgrzymów”, swoje słowa – choć krót-
ko, ale pięknie i „głęboko” - skierowali do nas 
proboszczowie  Parafii Świętej Marii Magdale-

ny w Cieszynie ks. Jacek 
Gracz oraz Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej  
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w Cieszynie  ks. Marcin Brzóska.  Potem Mę-
drcy podeszli do symbolicznej betlejemskiej 
stajenki - złożyli pokłon i swoje dary Nowo 
narodzonemu Jezusowi. Odbył się konkurs na 
najciekawszy i najpiękniejszy strój orszakowy 

– głównymi aktorami w tej części programu 
były dzieci. Oprawę muzyczną zapewnił ze-
spół Bartnicky, który zachęcał nas do wspól-
nego śpiewu kolęd. Gospodarzem spotkania 
był dyrektor COK Adam Cieślar.
 Po spotkaniu na Rynku, w Domu 
Narodowym odbyły się „Jasełka Wojskowe”,  
a o 17:00 tradycyjny „Wieczór Kolęd” w na-
szym Kościele Jezusowym.
 Chociaż sceptycy mówią, że nie wia-
domo ilu ich było, że nie byli królami, że 
nie mogli znaleźć nowo narodzonego Jezusa  
w grocie …….  –  może to i prawda. Ew. Ma-
teusz pisze tylko o mędrcach ze wschodu, któ-
rzy szukali nowo narodzonego Króla Żydów. 
Ale dla mnie jest to przedłużenie pięknego 
czasu Bożego Narodzenia, czasu śpiewania 
kolęd. 
 Czasu przypominania, że narodził się, 
żeby dla mnie umrzeć.

  Ta historia o mędrcach budzi pewne 
refleksje:

- czy ja, czy Ty szukamy Nowo narodzonego?
- czy dla mnie, dla Ciebie – narodził się tylko  
w betlejemskim żłobie, czy też w sercu?

- czy umiemy spotkać się z innymi by pójść  
w jednym kierunku, do wspólne-
go celu, aby Nowo narodzonemu  
się pokłonić, złożyć dary (serce, 
czas, zdolności…….)?

- czy to spotkanie coś zmieniło  
w moim / Twoim życiu?

- czy po tym spotkaniu idę / idziesz 
inną drogą? 
 U progu tego nowego 
roku  życzę Tobie i mnie pozy-
tywnej odpowiedzi na powyższe 
pytania.

Tekst: Jan Macura
Foto: Adam Bisok
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Rodzinne święto

 Tradycyjnie już w kościele w Haż-
lachu w trakcie roku kościelnego odbywają 
się cztery nabożeństwa rodzinne ( między 
innymi w drugi dzień Świąt  Bożego Naro-
dzenia oraz w Poniedziałek Wielkanocny). 
 26 grudnia 2019 roku już bardzo 
wcześnie kościół w Hażlachu zapełnił się 
wiernymi, którzy przybyli razem ze swoimi 
dziećmi i wnukami. Aby pomieścić wszyst-
kich wiernych trzeba było dostawić do ła-
wek krzesła, a dla najmniejszych specjalne 
krzesełka. W nabożeństwie wystąpił Chór 
dziecięcy  Gloria prowadzony przez Martę 
Cienciałę.  Występy chóru dziecięcego spo-
tkały się z ciepłym przyjęciem wyrażonym 
gromkimi brawami. 
 Wielką pomocą dla zboru w liturgii 
młodzieżowej było jej prowadzenie przez 
przedstawicieli  chóru młodzieżowego.
 Kazanie wygłosił ks. Marcin Pod-
żorski na temat istotnej różnicy w pojmowa-
niu Bożego Narodzenia z pamiątką urodzin 
Jezusa. Wskazał, że istotą mijających świąt 
było Boże Narodzenie, a nie jak to często 
jest pojmowane –  kolejna pamiątka urodzin 
Jezusa. Całość kazania,  jak i liturgia mło-
dzieżowa oraz śpiewane kolędy  były pre-
zentowane na ekranie.
 Po kazaniu ks. Podżorski zaprosił 
wszystkie obecne na nabożeństwie dzieci do 
ołtarza. Otrzymały tradycyjną czekoladkę 
wraz z zaproszeniem do udziału w szkółce 
niedzielnej, prowadzonej w naszym filiale  
w każdą niedzielę.

Tekst i foto: Jan Król

Nabożeństwo rodzinne w Hażlachu  
w drugi dzień Świąt  Bożego Narodzenia
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Spotkania Noworoczne w Hażlachu

 To już tradycja od kilku lat w Haż-
lachu, iż w I niedzielę miesiąca po nabożeń-
stwie wierni spotykają się w sali Parafialnej 
przy ciastku, herbacie lub kawie, aby poroz-
mawiać ze sobą i przeżyć część niedzieli w ta-
kiej  wspólnocie parafialnej.  Te comiesięczne 
spotkania każdorazowo organizuje inna gru-
pa parafialna. Tym razem zborownicy zostali 
ugoszczeni w niedzielę 5 stycznia przez Chór 
mieszany Hażlach-Zamarski. 
 Wcześniej, podczas nabożeństwa, 
wierni mogli wysłuchać kazania naszego 
praktykanta Mateusza Mendrocha, który na-
wiązując do okresu Bożego Narodzenia, omó-
wił szereg aspektów radości w życiu chrześci-
janina.
 W spotkaniu po nabożeństwie wzięło 
udział, jak zwykle, wielu zborowników. Kry-
styna Penkała - dyrygentka chóru, w związku 
z przypadającym w br. jubileuszu stulecia 
chóru, zaapelowała do wszystkich o udział we 
wspólnym śpiewie w chórze. Zwrócono się 
także z apelem do obecnych o przeszukanie 
domowych archiwów fotograficznych pod ką-
tem zdjęć chóru i ich udostępnienie w związ-
ku z projektowanym opracowaniem historii 
chóru Hażlach-Zamarski.
 Także w niedzielę 5 stycznia  w sali 
parafialnej w Hażlachu w godzinach popołu-
dniowych odbyło się (podobnie jak w roku 
poprzednim) Noworoczne Spotkanie Współ-
pracowników parafialnych filiałów Hażlach 
i Zamarski. W spotkaniu wzięli udział: opie-
kun filiałów ks. Marcin Podżorski, członko-
wie rady parafialnej i rad filiałów, delegaci do 
synodu diecezjalnego z terenu obydwu filia-
łów, kościelni, organiści, dyrygenci i prezesi 
chórów oraz prowadzący szkółki niedziel-
ne. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich 
proboszcz parafii ks. Marcin Brzóska, który 
przybył wraz z całą rodziną. Hasłem spotka-
nia były słowa wyznaczone przez kościół na 
rok 2020 – wyznanie ojca chłopca chorego na 

epilepsję przed Jezusem „wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze” 
(Ew. Mk 9,24). 
 Na  spotkaniu powspominano wydarzenia roku 2019 
z filiałów, a opiekun ks. Marcin Podżorski przygotował na tę 
okazję specjalną prezentację. Uzupełnieniem tego były osobi-
ste wspomnienia, a także propozycje kolejnych zamierzeń.    
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 Ks. Marcin Podżorski, zwracając się 
do zebranych, przywołał historię Marty i Marii 
opisanej w Ew. Łukasza 10, 38-42. Czasami tę 
historię rozumiemy inaczej, potępiając Martę 
za jej krzątanie się podczas wizyty Jezusa. Je-
zus wszakże nie potępia Marty, zwraca jedynie 
uwagę, iż Maria słuchając Go, wybrała „dobrą 
cząstkę”. Również osoby, które w jakikolwiek 
sposób służą parafii i udzielają się w jej życiu 
nie powinni zapominać o tej „dobrej  cząstce”. 
I taka też winna być postawa i zaangażowanie 
członków filiału  i szerzej wszystkich parafian. 
Do zebranych zwrócił się także proboszcz para-
fii ks. Marcin Brzóska. Podziękował wszystkim 
za zaangażowanie w życie parafialne, życząc 
obfitości łask Boga w kolejnym  roku.
 Wielkie emocje wzbudził przygotowa-
ny przez opiekuna filiału konkurs dotyczący  
wiedzy o sprawach  ogólnokościelnych, para-
fialnych czy też różnych aspektów życia filia-
łów. 
 Nie zabrakło również wspólnego śpie-
wu i modlitwy. A wszyscy mogli posilić się 
pysznymi ciastami oraz herbatą czy kawą.
 Dziękujemy tym, którzy przyczyni-
li się do zorganizowania takiego spotkania,  
w szczególności ks. Marcinowi Podżorskiemu 
za pomysł i jego prowadzenie. Wyrażamy na-
dzieję, jak Bóg pozwoli, iż za kolejny rok zno-
wu będziemy razem na podobnym spotkaniu.

Tekst i foto: Jan Król

Tym wezwaniem pragniemy Was gorąco zaprosić na 
Światowy Dzień Modlitwy

który odbędzie się   
6 MARCA 2020 r. Godz: 17.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie

w tym roku krajem przewodnim, przygotowującym liturgię jest Zimbabwe
więcej informacji w następnym numerze Wieści.

    

WSTAŃ, WEŹ SWOJĄ MATĘ I CHODŹ!
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Wielka praca!

Noworoczne spotkanie pracowników  
i wolontariuszy.

 W niedzielne popołudnie, 12 stycz-
nia ,odbyło się w sali parafialnej w Cieszy-
nie noworoczne spotkanie Rady Parafialnej, 
przedstawicieli filiałów, pracowników  
i wolontariuszy pełniących różne służby  
w cieszyńskiej parafii. Prawie sto zgroma-
dzonych osób przywitał proboszcz parafii 

– ks. Marcin Brzóska, który też poprowa-
dził wszystkich w modlitwie i rozważaniu 
Słowa Bożego.
 Ksiądz proboszcz podziękował 
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób swoim zaangażowaniem, talenta-
mi, umiejętnościami i czasem służą na 
różnych płaszczyznach działania parafii: 
duchownym i ich rodzinom, członkom 
Rady Parafialnej i Rad Filiałów, osobom 
reprezentującym parafie w Cieszynie we 
władzach kościelnych i diecezjalnych, 
pracownikom parafii, opiekunom naszych 
kościołów i kaplic, organistom i dyrygen-
tom, katechetom i pracownikom szkółek 
niedzielnych, i osobom angażującym się 
w pracę młodzieżową oraz wszystkim 
innym osobom zaangażowanym w różno-
rodne działania parafii.   
 Ks. Marcin Podżorski przygoto-
wał na noworoczne spotkanie multime-
dialny konkurs, w którym wszyscy mieli 
możliwość wykazania się swoją wiedzą 
na temat życia i funkcjonowania naszej 
parafii. Wierni czytelnicy Wieści Wyższo-
bramskich mieli przy tym ułatwione za-
danie. Wspólna zabawa i rywalizacja dru-
żyn wprawiła wszystkich w dobry humor. 
Następnie wszyscy obejrzeli prezentację 
zdjęć przygotowaną przez naszego prak-
tykanta Mateusza Mendrocha, pokazującą 
rok 2019 w naszej parafii w fotograficz-
nym obiektywie. Wspólnie mogliśmy 
obejrzeć, jak wiele wydarzyło się w ciągu 
minionych 12 miesięcy i jak szybko minął 
ten rok. 
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 Na koniec do uczestników spotkania dołączy-
li chórzyści Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, 
którzy wcześniej śpiewali na koncercie WOŚP w Go-
leszowie. Dotarli na czas do Cieszyna, by zaśpiewać 
wiązankę kolęd. 
 Na zakończenie spotkania jego uczestnicy 
wzięli udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej, który odbył się w Kościele Jezusowym, 
którym to koncertem zespół zainaugurował jubileusz 
70-lecia swojego istnienia. 
 W czasie całego spotkania można było raczyć 
się pysznościami przygotowanymi na tę okazję. 

 Noworoczne spotkanie, choć nie zgromadziło 
wszystkich osób zaangażowanych w działalność para-
fialną, pokazało jak wiele osób jest zaangażowanych,  
a jednocześnie, że dla wielu osób jest jeszcze miejsce  
w tym gronie – bo wiele jest jeszcze do zrobienia. 
Sprawdza się Jezusowe Słowo, że żniwo jest wielkie,  
a robotników mało. Zapraszamy więc do zaangażowa-
nia się. 

Tekst: Magdalena Brzóska
Foto: ks. Łukasz Gaś

 

 W czwartą niedzielę Adwentu w naszym 
puńcowskim filiale zebrali się na nabożeństwie nie 
tylko najstarsi członkowie zboru, ale także dzieci 
gdyż obchodziły one swoją ,,Gwiazdkę’’. Można 
powiedzieć, że nabożeństwo to miało charakter ro-
dzinny, a jego atmosfera wprowadziła wszystkich  
w iście świąteczny nastrój. Jako pierwsze głos za-
brały dzieci, które w krótkim przedstawieniu przy-
bliżyły nam  historię narodzin Pana Jezusa. Wysłu-
chaliśmy także kilku piosenek, dzieci zaśpiewały 
je z wielką ra-
dością i entu-
zjazmem, czym  
zasłużyły sobie 
na gromkie 
brawa. Swoim 
wystąpieniem 
szkółkowicze 
ubogacili całe 
n a b o ż e ń s t w, 
dzięki czemu 
na twarzach 
zebranych za-
gościł uśmiech, 
a nabożeństwo 
było radosne. 
  
 K a z a -
nie tej niedzieli 
wygłosił opie-
kun filiału ks.T. 

Adwentowy czas
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Chudecki, po którym Seniorzy wraz z rodzina-
mi przystąpili do stołu Pańskiego. Podczas ca-
łego  nabożeństwa pod choinką na dzieci  cze-
kały prezenty, dlatego też na zakończenie każde  
z nich  otrzymało świąteczną paczkę. Te dzie-
ci, które pilnie uczęszczały na szkółki, w na-
grodę otrzymały dodatkowo książkę i płytę 
małe TGD Wyspa Skarbów.
 W salce odbyła się druga część spo-
tkania dla naszych drogich Seniorów, tutaj 
przy choince, zastawionych stołach był czas 
na posilenie się i na rozmowę. Ksiądz podzie-
lił się krótką refleksją na temat zbliżających 
się świąt, a każdy Senior otrzymał świąteczny 
upominek oraz piernikową choinkę. Trady-
cyjnie, jak co roku, na zakończenie spotkania 
wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się 
opłatkiem. Był to dla wszystkich dobry czas, 
bo mogliśmy oderwać się od naszych obo-
wiązków i chociaż przez chwilę zatrzymać się 
i zastanowić  nad prawdziwą istotą zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia.
 Życzę wszystkim Zborownikom aby 
każdy z nas odnalazł swoje „małe Betlejem”, 
miejsce, w którym nieustannie rodzi się Bóg, 
gdzie panuje pokój, radość, miłość, gdzie to 
zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu. Życzę 
też, aby atmosfera tych radosnych Świąt nas 
nie opuszczała, ale towarzyszyła nam w każ-
dym dniu Nowego 2020 Roku. 
 Zapraszam wszystkich do udziału  
w nabożeństwach w naszym filiale, które 
odbywają się w  każdą niedzielę godz.10.00,  
a dzieci zapraszamy na szkółkę.   
      
      
 

Tekst: Grażyna Smoter
Foto: Paweł Nowak
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 Rok 2019 był rokiem jubileuszowym. 
PTEw świętowało swoje 100-lecie. Natomiast Od-
dział w Cieszynie obchodził 35-lecie działalności. 
Dorobek całego 35 lecia jest imponujący.

 W dniu 16.01.2020 r. odbyło się Zebranie 
Sprawozdawecze PTEw Oddziału w Cieszynie.
Zarząd Oddziału pracował w składzie: prezes inż. 
Władysław Sosna, wiceprezes mgr inż. Marcin 
Mrózek, sekretarz Janina Barton, zastępca sekre-
tarza Piotr Pastucha, skarbnik Halina Czaderna, 
zastępca skarbnika Emilia Sosna, członkowie za-
rządu: Elżbieta Husar, Anna Czarnecka, Edmund 
Gabryś. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: 
przewodniczący - mgr inż. Jan Król, członkowie- 
Marta Grzybek i Anna Gojniczek.

 Prezes oddziału Władysław Sosna zrela-
cjonował bogatą działalność Towarzystwa. Były to 
przede wszystkim cotygodniowe czwartkowe spo-
tkania, a tych w 2019 roku zrealizowano 42. Zawsze 
towarzyszyły im 
prelekcje poświę-
cone sylwetkom 
ludzi zasłużonych 
lub ważnym wy-
darzeniom. Przy-
pomniani zostali: 
Klemens Matusiak, 
Jan Józef Szcze-
pański, Stanisław 
Wyspiański, dr Bar-
bara Poloczkowa, 
Bogumił Hoff, Ka-
rol Hławiczka, Kazimierz 
Wierzyński,  Henryk Jasiczek, 
August Cieszkowski, ks. Jan 
Zachariasz Unicki, Józef Me-
hoffer, ks. dr Józef Pindór, 
Gustaw Herling Grudziński, 
Ludwik Konarzewski jun., 
Leonardo da Vinci, Karol 
Berger, Stanisław Moniuszko, 
Adam Bunsch, Marek Hłasko, 
Bronisław Ferdynand Tren-

Polskie Towarzystwo Ewangelickie 
Oddział w Cieszynie

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019
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towski, Władysław Milerski, Kazimierz Fober, 
Witold Gombrowicz, James Watt, Krzysztof Ka-
mil Baczyński, Juliusz Kaden – Bandrowski, Mi-
kołaj Rej, Stanisław Hadyna, Julian Tuwim, ks. dr 
Leopold Marcin Otto, gen. Kazimierz Sosnkow-
ski, Rembrandt van Rijn, dr Ernest Farnik, Maria 
Rodziewiczówna, ks. Jan Winkler, ks. Stanisław  
Żwak, gen Stanisław Maczek.
 Upamiętniono również wydarzenia - Woj-
nę polsko – czeską 1919, Bitwę o Monte Casino, 
Powstanie Warszawskie.
 Prelegentami byli: Agnieszka Brzezicka, 
Laura Brzezicka, ks. Tomasz Chudecki, dr Wa-
cław Gojniczek, Łukasz Konarzewski, ks. sen. Ja-
nusz Kożusznik, Witold Pieńkowski, dr hab. Jan 
Szturc, Piotr Żwak, dr Renata Czyż (2x), Anna 
Rusnok (3x), ks. Marek Londzin (4x), Władysław 
Sosna (7x), Stefan Król (9x), Stanisława Ruczko 
(12x).                                                                                                         
 Członkowie uczestniczyli także w niektó-
rych prelekcjach i wernisażach wystaw organizo-
wanych przez Książnicę Cieszyńską.
 Ważną formą działalności Oddziału 
PTEw w Cieszynie są wycieczki, które świetnie 
zorganizowane, cieszą się ogromną popularnością. 
Zrealizowano wycieczki do: Bystrej, Koniakowa, 
Chorzowa, Poznania, Dusznik  Zdroju, Wałaskie-
go Międzyrzecza w Republice Czeskiej oraz do 
Świerczynowca na Słowacji. W Poznaniu uczest-
niczono  w uroczystościach związanych ze 100-le-
ciem PTE. Tegoroczny, 29 sezon wycieczkowy 
zakończył się wycieczką o kolejnym numerze 308. 
Na zakończenie sezonu wycieczkowego tradycyj-
nie rozgrywane były konkursy: „O najpiękniejszy 
liść Jesieni 2019” oraz quiz „Co zapamiętałeś  
z wycieczek w 2019 r.”.
 Oddział PTEw w Cieszy-
nie  obecny był także na łamach 

„Wieści Wyższobramskich”, 
gdzie publikowany jest cykl „Lu-
dzie i wydarzenia”.  Ponadto za-
mieszczone były w „Wieściach...” 
relacje ze 100–lecia PTEw  
w Poznaniu, 35–lecia działalno-
ści Oddziału PTEw w Cieszy-
nie, wycieczek  Oddziału PTEw  
w Cieszynie w 2019 roku. Na-
tomiast na łamach „Kalendarza 
Cieszyńskiego 2019” publikowa-
ny jest artykuł: „Torowanie drogi 
do Ziemi Obiecanej przez ks. dr. 
Leopolda Marcina Otto”.
30.11.2019 r. Oddział PTEw  
w Cieszynie był gospodarzem 
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dorocznego zebrania zarządów oddziałów PTEw dzia-
łających na terenie Śląska Cieszyńskiego.
 Zebraniu sprawozdawczemu przewodniczył 
Marcin Mrózek, protokołował Piotr Pastucha, nad 
prawomocnością zebrania i przebiegiem głosowania 
czuwał Edmund Gabryś – przewodniczący powołanej 
przez zebranie Komisji Mandatowej. Protokół Ko-
misji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jan 
Król. Omówił stan finansowy PTE oraz złożył wniosek  
o  udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania 
obowiązków  w 2019 roku. Sprawozdania merytorycz-
ne oraz finansowe zostały jednogłośnie przyjęte, także 
jednogłośnie udzielono Zarządowi  absolutorium.
 Prezes Władysław Sosna podziękował wszyst-
kim członkom Zarządu za zaangażowanie, uczestnikom 
spotkań za cotygodniową obecność oraz wszystkim, 
którzy dbają o ich miły przebieg, szczególnie Pani Elż-
biecie Husara także prelegentom.

 Działalność PTEw docenia Rada Parafialna 
wspierając dotacją finansową. Zarząd pozyskał również 
wsparcie  Gminy Cieszyn na działalność turystyczno-

-edukacyjną.
 Wszyscy dziękujemy Panu Prezesowi za 
ogromne poświęcenie i perfekcyjne prowadzenie na-
szego Oddziału PTEw w Cieszynie. Dziękujemy za 
przybliżanie sylwetek ludzi ważnych dla naszej historii, 
kultury, wyznania, za  poszerzanie horyzontów naszej 
wiedzy i umacnianie szacunku dla naszej Ziemi Ojczy-
stej i Kościoła.

 Zapraszamy do udziału w czwartkowych spo-
tkaniach klubowych oraz w wycieczkach, których kilka 
już na ten rok zaplanowano.

Tekst i foto: Małgorzata Wacławik-Syrokosz

Tylko w Bogu odpoczniesz moja duszo,
Bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
Tylko On jest moją opoką i zbawieniem,
Moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 

Psalm 62, 6.7 (BE) 

Dnia 24 grudnia 2019 r.

zmarł nagle i niespodziewanie na skutek tragicznego wypadku samochodowego

śp. Andrzej Macura
  Zmarły Brat przez długie lata był zaangażowany w redakcję i wydawanie Wieści Wyższobram-
skich. Jako zapalony informatyk pracował przede wszystkim nad techniczną stroną powstawania czasopi-
sma. Był autorem okładek, współtworzył stronę graficzną, redagował i układał teksty i relacje fotograficz-
ne zamieszczane w Wieściach Wyższobramskich. Ofiarnie służył wszelką radą i pomocą. 
 Bogu wszechmogącemu dziękujemy za życie i służbę naszego zmarłego Brata, powierzając Go  
z nadzieją i wiarą w ręce naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 Pragniemy wyrazić nasze serdeczne i głębokie współczucie Najbliższym Zmarłego, w szczegól-
ności Żonie, Córkom, Rodzicom i Teściom. 
 Słowami Psalmisty pragniemy wysłowić naszą modlitwę o Was i życzyć  Wam na każdy dzień 
Bożego posilenia i umocnienia w wierze w Pana, który daje odpocznienie, od którego pochodzi prawdziwa 
i niezawodna nadzieja życia wiecznego, który jest opoką, zbawieniem i prawdziwym oparciem w każdej 
chwili życia.
    

Ks. prob. Marcin Brzóska 
    wraz z Duchownymi, Radą Parafialną i Pracownikami 
    Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 
    oraz Czytelniczkami i Czytelnikami Wieści Wyższobramskich
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 Dnia 24 grudnia 2019 roku w godzinach wieczornych na dro-
dze z Gumien do Cieszyna doszło do tragicznego w konsekwencjach 
wypadku drogowego. 45 letni mieszkaniec Cieszyna, śp. Andrzej Ma-
cura, z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w barierę ener-
gochłonną wskutek czego doznał poważnych obrażeń wewnętrznych. 
Mimo długiej reanimacji i walki o jego życie w Szpitalu Śląskim, 
zmarł. 
 Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie znamy dnia ani go-
dziny, kiedy nastąpi koniec naszej ziemskiej wędrówki. Jednak mamy 
nadzieję, że wspólnie z najbliższymi dożyjemy jak najstarszego wie-
ku. Pan Bóg zna nas najlepiej i to On decyduje o naszym życiu oraz 
o tym, kiedy zostanie zakończona nasza ziemska misja. Bóg w przy-
padku Andrzeja miał inny plan, niż jego bliscy. Plan, który każdego 
zaskoczył. Pozostaje jedynie pytanie, dlaczego tak musiało się stać. 

Nie mamy tu miejsca stałego…

 Śp. Andrzej Macura był synem Edwarda i Renaty z domu 
Gawlas. Urodził się i dzieciństwo spędził w Cieszynie, gdzie dorastał 
i później ze swoją wybranką rozpoczął wspólne życie. Jako dziec-
ko był bardzo mądrym i rezolutnym chłopcem. Przy boku swego 
dziadka, Jana Macury, który przez wiele lat pełnił funkcję prezbite-
ra miejscowej parafii za kadencji ks. Jana Melcera, rozwijał swoje 
techniczne pasje i zainteresowania. Po konfirmacji zaangażował się 
w działalność młodzieżową. Istniała wówczas prężna grupa młodzie-
ży działająca pod opieką ks. Alfreda Borskiego, która spędzała czas 
wspólnie się modląc i bawiąc. 
 Wykształcenie średnie uzyskał w Technikum Mechaniczno-

-Elektrycznym. Wówczas ujawniła się jego pasja, jaką była motory-
zacja, zaszczepiona przez dziadka i ojca. Wspólnie z ojcem poskładał 
samochód Skoda i wykonał kilka przyczep samochodowych.

 W latach 1994-1999 kontynuował naukę i rozwijał zaintere-
sowania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku elektroni-
ka-automatyka. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pra-
cę zawodową na stanowisku elektronika w cieszyńskich zakładach 

„Olza”, będących obecnie częścią koncernu Mondelez. W lutym bie-
żącego roku obchodziłby jubileusz 20-lecia pracy. Jego marzeniem 
było pisanie programów i po latach ciężkiej pracy, samokształcenia 
i powiększania wiedzy, zrealizował swój plan i został programistą. 
Wychodzące spod jego klawiatury programy działały bez zastrzeżeń  
i budziły uznanie i zachwyt u innych specjalistów w tej dziedzinie. 

W s p o m n i e n i e :
śp. Andrzeja Macury

 Praca i pomoc innym były u nie-
go na porządku dziennym. Tak wielu lu-
dziom starał się pomóc, tak wiele ludz-
kich spraw leżało mu na sercu. Jak tylko 
mógł, służył swoimi licznymi umiejęt-
nościami i talentami. Był przysłowiową 
złotą rączką, a jeżeli czegoś nie umiał, 
to pilnie się dokształcał, czytał, zasięgał 
rady w internecie. Samodzielnie prowa-
dził remont i modernizację rodzinnego 
gniazdka. Sam wykonywał wszystkie 
prace wykończeniowe. Nie potrafił stać 
w miejscu, ale uwielbiał się realizować.

 Miał wiele zainteresowań, któ-
rych nigdy nie wykonywał kosztem 
rodziny. Nieliczne wolne chwile prze-
znaczał na pasje, z których największą 
była jazda na wymarzonym motocyklu. 
Dzięki temu mógł odreagować trudne 
chwile w ciężkiej i absorbującej pracy. 
W okresie zimowym pasjonował się jaz-
dą na nartach, w ostatnich latach została 
ona zrealizowana. Nigdy jednak nie za-
pominał o rodzinie i kiedy tylko mógł, 
to spędzał czas z bliskimi. Lubił prace  
w ogrodzie, gdzie „biegał” za kosiar-
kami i odpoczywał od zgiełku dnia co-
dziennego. 
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 Śp. Andrzej Macura przeżył 20 pięknych lat  
w małżeństwie z Beatą z domu Krzywoń. Bardzo kochał 
swoje córki, które były jego dumą. Najstarsza Monika 
wzięła przykład z niego i sama zaczęła się angażować 
społecznie i w Kościele. Udziela się w PCK, ukończyła 
kursy ratownictwa medycznego. Ukończywszy Pań-
stwową Szkołę Muzyczną w Cieszynie, realizując się 
muzycznie, zastępowała przez trzy lata mamę w prowa-
dzeniu chórku dziecięcego Hosanna. Oprócz miłości do 
muzyki, gdzieś jeszcze drzemała wielka miłość do koni. 
Przez wiele lat sama dochodziła do celu i realizowała 
ulubioną pasję. W roku akademickim 2019/2020 rozpo-
częła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie na wydziale rolnictwa. 
 Druga Córka - Magdalena - rozpoczęła we 
wrześniu naukę w LO imienia Antoniego Osuchow-
skiego w Cieszynie. Po ukończeniu Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia kontynuuje naukę w szkole II stop-
nia w klasie fletu poprzecznego. Gra na tym instrumen-
cie jest jej wielką pasją. 
 Najmłodsza córka - niespełna trzyletnia Maja - 
uczęszcza do przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego  
w Cieszynie, gdzie czuje się bardzo szczęśliwa w grupie mo-
tylków i dokąd z wielką radością udaje się każdego dnia. 

 Warto wspomnieć, że przez długie lata współpraco-
wał z gazetą parafialną, która najpierw wydawana była pod 
tytułem Informator Parafialny, a potem zmieniła nazwę na 
Wieści Wyższobramskie. Znając się dobrze na komputerach  
i posiadając zdolność szybkiego opanowywania niezbęd-
nych oprogramowań, pomagał swojej żonie - redaktor Wieści 
Wyższobramskich. Do końca wykonywał graficzny projekt 
okładki, jako wolontariusz dbał o właściwe funkcjonowa-
nie sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do 
tworzenia gazety parafialnej. 

 W ostatnim zeszłorocznym numerze Zwiastuna Ewangelickiego 
datowanym na 24 grudnia, znalazł się cytat autorstwa ks. Karola Kotuli: 
„Miarą człowieka jest jego pogrzeb - wtedy najlepiej okazuje się, ile był 
wart przed Bogiem i przed ludźmi”. 

 ŚP. Andrzej Macura na zawsze pozostanie we wdzięcznej pa-
mięci swoich bliskich, licznych przyjaciół, kolegów, współpracowników  
i osób, z którymi Bóg połączył koleje jego życia. Zostanie zapamiętany 
za swój uśmiech, dobre serce i chęć czynienia dobra. Niech Bogu będą 
dzięki za jego krótkie, ale wartościowe życie i za to, że był częścią naszej 
parafialnej rodziny. 

 Zamiast kwiatów bardzo dziękujemy za indywidualnie złożone 
ofiary oraz ofiarę złożoną w kościele w czasie nabożeństwa żałobnego 
przeznaczone na remont Kościoła Jezusowego.    
 Rodzina
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 20 XII  Chór Misyjny wziął udział  
w comiesięcznym nabożeństwie w DPS Kon-
wentu Bonifratrów. Nabożeństwo połączone ze 
spowiedzią i komunią świętą odprawił ks.Jan 
Sztwiertnia. Do kaplicy przyszło 9-ciu pod-
opiecznych.Chór zaśpiewal pieśni adwentowe 
i bożonarodzeniowe. 
Były to : Przez dobrą moc.....
              Idzie już Pan z wysokości
               O ty Betlejem......i kilka innych kolęd.
 Ksiądz rozdał podopiecznym paczki  
świąteczne ufundowane przez Parafię. Sprawi-
ło im to wiele radości.
Gospodarze przygotowali w kaplicy światecz-
ne dekoracje oraz opłatki, którymi wszyscy 
obecni podzielili się. 
 Krysia Brudny przygotowała ozdobę 
w kształcie gwiazdy ze stosownym wersetem 
i życzeniami.Chórzyści porozmawiali z pod-
opiecznymi i z ich opiekunką Iwonką. Dla nas 
to miła i pożyteczna służba.     

Tekst: Zofia Wojtas
Foto: Iwona Płoskonka

Śpiew i muzyka

Gościnny występ
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Kolędowanie

 Okres, kiedy śpiewa się kolędy to wy-
jątkowy czas. Jako chórzyści możemy go sobie 
nieco przedłużyć. Już końcem listopada sięgnę-
liśmy po pierwsze świąteczne utwory, by dobrze 
przygotować się do świąt. Kilka wykonaliśmy już 
na koncercie adwentowym, o którym przeczytać 
mogliście w poprzednim numerze Wieści. To był 
jednak dopiero początek.
 W ostatni piątek przed świętami (20.12.) 
w ramach próby odbyła się nasza tradycyjna 
chórowa wigilijka. Odwiedzili nas mili goście: 
Pastorostwo Brzóskowie, była chórzystka Ninka 
z mężem Dominikiem oraz mąż Danusi. W tak 
miłym gronie spędziliśmy czas przy pięknie na-
krytym stole, na którym znalazły się same pysz-
ności. Jak na chór przystało, śpiewaliśmy pięk-
ne polskie kolędy. Przy okazji podsumowaliśmy 
mijający rok, w którym mogliśmy się spotykać  
i wspólnie śpiewać na chwałę Pana Boga. Jak po-
dają statystyki, w 2019 roku odbyły się 43 próby, 
wystąpiliśmy na 14 koncertach, 8 nabożeństwach, 
2 przyjęciach urodzinowych, 1 ślubie i 1 pogrze-
bie. Najbardziej w pamięć zapadł nam 6-dniowy 
pobyt w Szwecji, profesjonalna sesja zdjęciowa 
oraz nagranie płyty z chórem „Echo”. Cieszymy 
się, że do naszego grona dołączyło 3 nowych chó-
rzystów! Widać byliśmy grzeczni, bo pod choin-
ką każdy znalazł miły prezencik. Przyleciał nawet 
Aniołek z Wisły, który każdemu wręczył pyszne-
go wędzonego pstrąga! To był bardzo dobry czas!

 Naszą świąteczną służbę rozpoczęliśmy 
na nabożeństwie wigilijnym w Kościele Jezuso-
wym, podczas którego zaśpiewaliśmy trzy kolędy. 
Pierwszy noworoczny występ odbył się w nie-
dzielę, 5 stycznia. Wczesnym rankiem wyru-
szyliśmy do Mikołowa, gdzie oczekiwał nas już 
ks. Kornel Undas. Wzięliśmy udział w nabożeń-
stwie w kościele św. Jana, podczas którego wy-
konaliśmy sześć kolęd. Razem z nami pojechał 
ks. Janusz Sikora, który wygłosił kazanie oraz 
był narratorem w kantacie bożonarodzeniowej. 
Nabożeństwo miało bardzo radosny charakter  
i bogatą muzyczną oprawę. Oprócz chóru zebrani 
usłyszeli również dwa utwory organowe w wy-
konaniu Joanny Lazar-Chmielowskiej. Pani Jo-
anna akompaniowała również nam w kantacie 
oraz kilku innych kolędach, za co w tym miejscu 

Po nabożeństwie w Mikołowie

Wigilijka 2019

Wieczór Kolęd
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składamy szczere wyrazy wdzięczności! Po 
nabożeństwie zaproszeni zostaliśmy na śnia-
danie do salki parafialnej, gdzie przy zasta-
wionym stole i ciekawych rozmowach miło 
spędziliśmy niedzielne przedpołudnie. Bar-
dzo dziękujemy ks. Kornelowi Undasowi za 
zaproszenie i ciepłe przyjęcie! 
 Kolejny raz spotkaliśmy się już na-
stępnego dnia, 6 stycznia na tradycyjnym 
wieczorze kolęd, który w tym roku miał 
jednak odmienną, ciekawą formę. Pieśni po-
szczególnych chórów przeplatane były czyta-
niami z Pisma Świętego. Wystąpiliśmy trzy-
krotnie, a podczas czytań reprezentowali nas 
David i nasz dyrygent Piotr. 
 Niedziela, 12 stycznia. Najpierw 
Goleszów, gdzie w miejscowej szkole pod-
stawowej odbywał się koncert w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Bardzo się ucieszyliśmy z zaproszenia, bo 
w przeszłości już kilkukrotnie wspieraliśmy 
cieszyński sztab WOŚP podczas koncertów  
i lubimy pomagać! Dziękujemy p. Andrzejo-
wi Kloske za zorganizowanie naszego kon-
certu. Sala gimnastyczna pękała w szwach, 
dzieci, rodzice i dziadkowie. W programie 
występy chóru szkolnego, solistów, instru-
mentalistów oraz my, jako gość. Zaśpiewa-
liśmy osiem kolęd, poczęstowaliśmy się 
pysznym ciastem przygotowanym przez or-
ganizatorów i… ruszyliśmy dalej! 
 W tym samym dniu i o tej samej 
porze w sali konfirmacyjnej odbywało się 
spotkanie noworoczne pracowników i wo-
lontariuszy cieszyńskiej parafii. Spóźnieni 
(usprawiedliwieni) zajęliśmy miejsca i po 
chwili ksiądz proboszcz zapowiedział nasz 
występ. Wykonaliśmy kilka kolęd i w ten 
sposób zakończyliśmy tegoroczny śpiewa-
czy sezon bożonarodzeniowy. Bardzo lubimy 
śpiewać kolędy, ale już cieszymy się na ko-
lejne muzyczne przygody, które przed nami. 
Życzymy Wam błogosławionego i rozśpie-
wanego roku!
    Piotr Sikora

O mój Boże, o mój Boże, kto Ci ufa – pocieszony!
Twoja dobroć wszystko może, smutek w radość przemieniony!

Po co płakać i narzekać, po co ranić serce troską? 
Z wiarą łaski nieba czekać – cóż silniejsze nad moc Boską.

Sesja zdjęciowa do płyty, fot. M. Kuzyk

Spotkanie noworoczne w Cieszynie

WOŚP w Goleszowie
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Wieczór kolęd

 Wieczór Kolęd odbył się w Koście-
le Jezusowym w poniedziałkowe popołudnie 
6 stycznia.  W tym roku miał on jednak trochę 
odmienny charakter niż zwykle. Został bowiem 
przygotowany w oparciu o nabożeństwo, które 
powstało 100 lat temu w Anglii i od tego cza-
su regularnie odbywa się  tam w wielu kościo-
łach w Wigilię lub zaraz po Bożym Narodzeniu. 
Chodzi mianowicie o nabożeństwo dziewięciu 
czytań i kolęd. Najbardziej znane odbywa się co 
roku w kaplicy King's Collage w Cambridge.
 Z czasem ta forma liturgii zyskała co-
raz większą popularność nie tylko w kościołach 
wspólnoty Anglikańskiej, ale także w świąty-
niach luterańskich i rzymskokatolickich. Ma na 
celu przybliżyć nam całe dzieło zbawienia, pro-
wadząc nas poprzez czytane teksty krok po kro-
ku od Pierwszej Księgi Mojżeszowej i ogrodów 
Eden, poprzez zapowiedzi przyjścia Mesjasza, 
aż do wypełnienia Bożego słowa w betlejem-
skiej stajence. Całość przebiega tak, iż poszcze-
gólne pieśni chórów przeplatane są czytaniem 
fragmentów Pisma Świętego, a między tym 
wplecione są jeszcze kolędy śpiewane wspól-
nie przez licznie zgromadzonych słuchaczy. 
Wszystko odbywa się w półmroku w świątyni 
wypełnionej tylko światłem świec, w uroczystej 
i wyjątkowej atmosferze.
 Tak też było i u nas. Tuż po godzinie 
17.00 po preludium zagranym przez naszego 

Chór Misyjny

Chór Kościelny
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organistę Wojciecha Wantuloka zgaszone zo-
stały wszystkie światła w kościele. Przez nawę 
główną, trzymając w rękach tylko małe delikat-
ne światełka, przemaszerował Chór Kościelny 
pod dyrekcją Joanny Sikory, intonując kolędę 

„Wśród nocnej ciszy”. Solo w pieśni wykonał 
Piotr Sikora.  Po tym pięknym wprowadze-
niu ks. proboszcz Marcin Brzóska przywitał 
wszystkich wykonawców oraz zgromadzonych 
słuchaczy, poprowadził ich we wspólnej modli-
twie i tak oto rozpoczęło się nasze wieczorne 
spotkanie.
 
 W koncercie wzięło udział siedem chó-
rów z naszej parafii – Chór Kościelny, Chór 
Męski, Chór Misyjny, Chórek Hosanna, Wyż-
szobramski Chór Kameralny, Chór Hażlach – 
Zamarski i Chór z Bażanowic. Popłynęły me-
lodie kolęd i pastorałek, polskich i angielskich, 
mogliśmy usłyszeć śpiewy a cappella oraz  
z towarzyszeniem orkiestry i zespołu instru-
mentalnego. Chóry przygotowali i poprowadzi-
li (w kolejności występowania) - Joanna Sikora, 
Piotr Sikora, Beata Macura, Kornelia Dorighi, 
Krystyna Penkała i  Lidia Konik, a wśród wy-
konanych pieśni były min: „W Dawidomym ci-
chym mieście”, „Zbawiciel się narodził”, „Już 
noc okrywa świat”, „Nad Betlejem w ciemną 
noc”, „Triumfy Króla Niebieskiego”, „O Betle-
jemie mały”czy „Mizerna cicha”.
 
 Cennym elementem tego nabożeństwa 
jest również to, iż zgromadzeni słuchacze mogą 
razem z artystami pośpiewać znane, lubiane  
i popularne kolędy. W tym roku wybrane zosta-
ły m.in.: „Dziateczki, dziateczki”, „Pośpiesz-
cie o wierni”, „Czas radości, wesołości” czy 

„Przybieżeli do Betlejem”. Wspólny śpiew, bę-
dąc swoistą formą modlitwy, przepełnia serca 
radością, powoduje, że jesteśmy jak jedna nie-
rozerwalna całość, daje poczucie prawdziwej 
wspólnoty zgromadzonej by chwalić i wielbić 
Boga.
 
 Zwieńczeniem koncertu były słowa 
ostatniego czytania, które brzmiały:”Prawdzi-
wa światłość, która oświeca każdego człowieka, 
przyszła na świat. (…) A Słowo ciałem się sta-
ło i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę 
jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, peł-
ne łaski i prawdy”.

Chór Męski z Cieszyna

ChórHażlach-Zamarski

Wyższobramski Chór Kameralny
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obchody 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

 Święto Objawienia Pańskiego kończy uro-
czysty, wyjątkowy czas Bożego Narodzenia, ale  
ważnym jest, abyśmy mieli w sercach światłość 
przez cały rok. Aby towarzyszyła nam w naszej sza-
rej codzienności i abyśmy nie zapominali o Chry-
stusie, który jest takim światłem oświetlającym na-
sze drogi. Aby Betlejemska Gwiazda towarzyszyła 
nam zawsze w naszym życiu, w domu, w pracy,  
w śpiewaniu i we wszystkim, co robimy każdego 
dnia. Te piękne życzenia przekazał wszystkim na 
zakończenie ks. Marcin Brzóska i zanim rozeszli-
śmy się do swoich domów wykonaliśmy wspólnie  
kolędę „Cicha noc” zainicjowaną przez Wyższo-
bramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Si-
kory, a zaśpiewaną wspólnie przez wszystkich chó-
rzystów oraz zgromadzonych słuchaczy.
 Wychodząc, ubogaceni dobrym słowem, 
pieśnią i modlitwą, mogliśmy jeszcze posłuchać 
pięknego brzmienia naszych organów, za którymi 
jak zwykle zasiadł wspomniany już wcześniej Woj-
ciech Wantulok.

Tekst: Grażyna Mrowiec
Foto: ks. Łukasz Gaś

 Dnia 12 stycznia 2020 roku, w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie odbył się koncert inauguracyjny obchodów 
70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.  Pozwo-

Koncert 
inaugurujący

Chór Dziecięcy Hosanna
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lił on poczuć jeszcze świąteczną atmosferę, prezen-
tując kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski.
 Przygotowane utwory stanową część Wi-
dowiska Jasełkowego, łączącego w sobie nie tylko 
śpiew oraz znaną wszystkim historię narodzin Je-
zusa (tym razem jednak nie w odległym Betlejem, 
a w naszym Beskidzie Cieszyńskim), ale również 
taniec z aż jedenastu różnych regionów. 
 Uroczystość otworzył ks. prob. Marcin 
Brzóska, witając wszystkich ciepło i serdecznie. 
Następnie głos przejęła pani Burmistrz miasta Cie-
szyna – Gabriela Staszkiewicz oraz Starosta Cie-
szyński – Mieczysław Szczurek. Do zabrania głosu 
zaprosił ich kierownik muzyczny zespołu oraz dy-
rygent – Piotr Gruchel. 
 Koncert został otwarty kolędą „Nad Be-
tlejem”, w wykonaniu Chóru Jubileuszowego, ka-
peli oraz chóru dziecięcego (aniołów). Następnie 
można było usłyszeć kolędy i pastorałki, śpiewane 
przez pastuszków oraz anioły, które informowały 
ich o dobrej nowinie. „Noc Cicha” – w wykona-
niu solistów, wiązanka kolęd „Wśród nocnej ciszy” 
czy „Gdy się Chrystus rodzi”. Można było usłyszeć 
mniej oraz bardziej znane utwory świąteczne.
 Przez cały koncert prowadzili soliści, 
chórzyści oraz instrumentaliści. „Kołysanka Ma-
rii Panny”, „Lulajże Jezuniu”, „Cicha noc…” to 
tylko część znanych kolęd, które słuchacze mo-
gli usłyszeć tego wieczora. Nie zabrakło też ko-
lęd z różnych regionów Polski – „Hola, pasterze  
z pola”, „Płacze Jezus Mały” (z regionu Opolskie-
go), „Śliczna Panienka jako Jutrzenka” (z Łowicza), 

„Oj Maluśki Maluśki” (z Żywca), „Narodził się Je-
zus” (Kraków). Przy każdej kolędzie słuchacze mo-
gli dołączyć do artystów i śpiewać wspólnie.
 Na sam koniec Zespół wykonał Cieszyńską 
kolędę – „Śliczna Panienka, Jezusa zrodziła”, po-
loneza – „Przystąpmy do szopy” oraz na sam finał 
– „Podnieś rękę Boże dziecię”. 
 Na koniec kierowniczka zespołu – Karo-
lina Małysz-Tulec - podziękowała wszystkim za 
obecność, oraz zaprosiła na dalsze koncerty Jubi-
leuszowe, które zakończą się w styczniu 2021 ro-
ku,uroczystym Widowiskiem Jasełkowym w Cie-
szyńskim Teatrze. 
 W trakcie koncertu solo wykonali: Martyna 
Broda – sopran, Jerzy Fender – bas, Jerzy Kwicza-
ła – tenor, Zygmunt Wawrzyczek – tenor, Kornelia 
Dorighi – sopran. 
 Całość została zwieńczona wspólnym wy-
konaniem – „Podnieś rękę” – razem z wszystkimi 
obecnymi w kościele. Bo jak można zakończyć 
koncert kolędowy jak nie wspólnym śpiewem? 

Tekst: Kornelia Dorighi 
Foto: ks. Łukasz Gaś
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Młodzież i dzieci

 W piątek 20 grudnia, gdy świątecz-
na atmosfera wkraczała do naszych domów  
i serc, gdy w trakcie intensywnych przygoto-
wań do wyczekiwanego Bożego Narodzenia 
radośnie nuciliśmy słowa popularnych świą-
tecznych utworów muzycznych, w szkołach 
tradycyjnie odbywały się wigilijki, podczas 
których dzieliliśmy się opłatkiem z naszy-
mi kolegami i koleżankami, mogąc również 
poza gronem rodzinnym poczuć, jak bardzo 
łączy nas Boże Narodzenie. Taką wigilijkę 
zorganizowała sobie także cieszyńska grupa 
młodzieżowa. 
 Młodzież zadbała o to, by wigilijka 
rzeczywiście przypominała domową Wigilię. 
Połączyliśmy więc ławki, na które nałoży-
liśmy białe obrusy. Na długim dwuramien-
nym stole pojawiły się zapalone świece oraz 
oczywiście świąteczne przysmaki, jak na 
przykład sałatki wigilijne różnego rodzaju, 
drobne cieszyńskie ciasteczka, pierniczki, 
pomarańcze i mandarynki. 
 O część duchową spotkania zadbał 
proboszcz naszej parafii ks. Marcin Brzóska, 
który podzielił się z nami piękną refleksją, 
rozpoczynając temat od słów zapisanych  
w Ewangelii Jana: „Prawdziwa światłość, 
która oświeca każdego człowieka, przyszła 
na świat” (J 1,9). Werset ten jest kwintesen-
cją Bożego Narodzenia. Następnie ksiądz 
przedstawił nam kilka biblijnych przykła-
dów,  w których Bóg działał poprzez światło 
lub w metaforyczny sposób pokazywał jego 
siłę. O światłości nasz Stwórca wspomina 
już w pierwszym rozdziale Księgi Rodza-
ju, kiedy oddzielił światłość od ciemności, 
dzień od nocy, porządkując w ten sposób 
świat. Odtąd światłość oraz ciemność poja-
wia się nieustannie w naszym życiu i wpły-
wa na funkcjonowanie naszego organizmu 

Wigilijka cieszyńskiej młodzieżówki
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oraz całej ziemskiej rzeczywistości. 
 W czasach Jezusa obchodzono uro-
czystość w świątyni, która przypadała 25. 
dnia miesiąca Kisle, czyli przekładając to 
na nasz kalendarz, około grudnia. Hanuka to 
młode święto nawiązujące do wydarzeń z II 
w. p.n.e., kiedy  Antioch IV zbezcześcił świą-
tynię w Jerozolimie (stawiając w niej posąg 
Zeusa). Po  trzech latach świątynia została 
odzyskana i na nowo poświęcona. Był jednak 
jeden haczyk – brakowało  oliwy do lamp, 
a znaleziona została tylko jedna butelka, na 
jeden dzień. Dzięki cudowi starczyło jej na 
osiem dni. Był to znak, że Bóg jest obecny  
w swoim narodzie, pozwala by ludzie odda-
wali mu cześć. Właśnie w czasie zimy, gdy 
jest dość nieprzyjemnie, świętujemy szcze-
gólny czas Bożej obecności. 
 Zgodnie ze słowami Ewangelii: „Ja 
jestem światłością świata; kto idzie za mną, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota" (J 8,12b) - Jezus przy-
chodzi, by nas rozświetlić, zagrzać, w kon-
sekwencji mówi, że my jesteśmy światłością 
świata. Mamy być tymi, którzy niosą dalej to 
światło, Jego światło.
 Potem nasz duszpasterz przypomniał 
nam o podstawowym skojarzeniu związanym 
ze światłem, czyli o prądzie. Prąd może pły-
nąć przez połączenia szeregowe - po kolei 
przez wszystkie elementy (tak jak w iskierce 
jeśli jeden nie działa prawidłowo, to sygnał 
nie pójdzie dalej). Źródłem naszego prądu, 
światła, jest Jezus, do Niego jesteśmy pod-
łączeni, a sami jesteśmy połączeni z innymi  
w naszej grupie młodzieżowej, parafii, Ko-
ściele. Czasami któreś ogniwo, jak lampka 
w łańcuchu choinkowym, nie świeci - wte-
dy spróbujmy naprawić; zatroszczmy się  
o tych, którzy się wypalili, zgubili swoje 
światło. Mamy motywować innych, pomagać 
w świeceniu, więc przekazujmy innym świa-
tło Jezusa.
 Prąd może płynąć też przez połącze-
nie równolegle - z jednego źródła odchodzi 
kilka gałęzi, które na końcu łączą się w jedno. 
Każdy z nas ma swoją gałąź, swoje zajęcia, 
życie, ale nas wszystkich łączy Jezus, źródło 
prądu. Każdy z nas jest inny, więc można 
powiedzieć, że każdego cechuje różna inten-
sywność światła, kolor, bo różne są nasze cha-
raktery, temperamenty. Ale czy do szczęścia 
potrzebujemy tylko połączenia - ja i Jezus? 
Nie, najczęściej spotykanym połączeniem jest 

połączenie sze-
regowo-równo-
ległe (zarówno 
metaforycznie, 
jak i dosłownie), 
co oznacza, że 
po t rzebu jemy 
zarówno Jezusa, 
jak i drugiego 
człowieka, żeby 
z nim się dzielić 
i od niego czer-
pać.
 P r z y -
chodzimy na nasze spotkania rozświeceni albo przygaszeni, 
czasem ledwo się w nas tli, ale jesteśmy tutaj razem i jest też 
Jezus, do którego możemy się podłączyć, żeby razem stworzyć 
łańcuch światła, który zachęci innych do dołączenia. 
 Na koniec tematu proboszcz złożył nam świąteczne ży-
czenia, w których również nawiązał do światłości. Aby świa-
tłość Jezusa świeciła w nas i poza nami, żebyśmy dzielili się 
naszym światłem, czerpali od innych i potrafili zauważyć gdy 
dogasają, żeby im pomóc.
 Po słowie przyszedł czas na składanie sobie życzeń 
oraz przede wszystkim na przekąszenie świątecznych smakoły-
ków.

Tekst:: Maria Chudecka, Krzysztof Londzin
Foto: ks. Łukasz Gaś
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Sola Scriptura

 Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” organizo-
wany od wielu lat przez Wydawnictwo Augustana wraz z General-
nym Wizytatorem Nauczania Kościelnego i w tym roku skupił na 
sobie uwagę wielu odważnych i bojowo nastawionych uczniów. Bi-
blijnym tekstem wyznaczonym do czytania w tegorocznej edycję 
jjest Ewangelia Św. Marka, a w finale  dodatkowo będzie 1 List Św. 
Piotra. 
Za nami już drugi etap (diecezjalny), który odbył się 11 stycznia 
2020 r. w Ustroniu. Miłe otoczenie oraz pogodni gospodarze na 
pewno przyczynili się do zminimalizowania stresu przed konkursem. 
Pojawiło się zaskakująco dużo uczestników, co myślę, że bardzo 
ucieszyło organizatorów. (Do półfinału w naszej diecezji, dostała się 
rekordowa liczba 160 uczniów).
 Mocno trzymam kciuki, i liczę, że w tym ostatnim etapie Pan 
Bóg będzie nas wszystkich błogosławił i dobry 
humor nas nie opuści. Do zobaczenia w Bielsku 
Białej już 21 marca.2020!
 Z naszej cieszyńśkiej parafii reprezen-
towali nas:
Z 1 grupy (klasy IV-V): Julia Broda, Magdale-
na Chrapek, Beniamin Kościuk, Natan Kościuk, 
którzy dostali się do finału. Ponadto: Noemi 
Cendrowska, Emilia Michalska. Do półfinału 
zakwalifikowały się również Karolina Boruta  
i Marianna Kiedroń.
Z 2 grupy ( klasy VI-VIII): Dominik Michalik, 
Łukasz Pilch, którzy przeszli do finału oraz Ry-
szard Rybczyńśki i Mateusz Witosz.
Z 3 grupy (szkoły ponadpodstawowe): Ma-
ria Chudecka, Cieszyn, Edyta Bolek, Krzysztof 
Londzin, Marek Chudecki, Aleksandra Rucka, 
Marta Chudecka, Zuzanna Juroszek, którzy zo-
stali lauratami i przeszli do dalszego etapu oraz  
Jakub Donocik, Martyna Dorda, Anna Sztefek, 
Joanna Brudny, Magdalena Macura, Oliwia Li-
powczan. Tekst: Zuzanna Juroszek

Foto: ks. Łuksza Gaś
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Brenna Zima 2020

 W pierwszym tygodniu ferii zimowych członkowie 
cieszyńskiej grupy młodzieżowej pojechali do Brennej na 
tygodniowy religijny wypoczynek w podgórskiej chatce. 
Wyjazd ten jest organizowany cyklicznie dwa razy do roku, 
w okresie wakacyjnym oraz w trakcie zimowej przerwy se-
mestralnej. Każdy kolejny pobyt ma swój temat przewodni, 
do którego dopasowane są wieczorne tematy, rozważania 
oraz rozmowy w grupkach. Tym razem omawialiśmy kwe-
stię poczucia własnej wartości.  Codziennie poruszaliśmy 
temat jednego z sześciu filarów poczucia własnej wartości, 
jakimi są: prawość, odpowiedzialność, życie celowe, samo-
świadomość, asertywność oraz samoakceptacja. Na tych za-
gadnieniach opierały się także przedpołudniowe rozmowy 
prowadzone w wyznaczonych kilkuosobowych grupkach.  
 Oprócz tego każdy dzień z Panem Bo-
giem rozpoczynał cichy czas trwający godzinę, 
którą zwykle przeznaczaliśmy na czytanie frag-
mentów z Listu Jakuba i modlitwę. Wieczorem 
zaś dzień zamykało spotkanie w trójkach modli-
tewnych, w których podsumowywaliśmy nabyte 
nauki i dzieliliśmy się spostrzeżeniami. Każde-
go dnia mieliśmy więc wiele okazji do tego, by 
wspólnie budować swoją wiarę. 
 Pobyt w Brennej uczy także samodziel-
ności, ponieważ o porządek w chatce, a przede 
wszystkim o przygotowanie posiłków muszą 
zadbać sami uczestnicy. Gotujemy więc zwykle 
proste, ale pożywne obiady, tak aby każda z ok. 
25 osób mogła się najeść. W tegorocznym  ja-
dłospisie pojawiły się: pierogi, bogracz, łazanki, 
spaghetti, chińszczyzna oraz ryż z jabłkami. Po 
potrzebne składniki i produkty niejednokrotnie 
musieliśmy udawać się pieszo do sklepu, co zwy-
kle wiązało się z pięciokilometrowym spacerem. 
Trochę ruchu na pewno nie zaszkodziło.
 W ciągu dnia czas spędzaliśmy na wiele 
sposobów, np. grając w gry planszowe lub wę-
drując po okolicznych górskich szczytach, ponie-
waż nasza baza znajduje się nieopodal szlaku tu-
rystycznego łączącego Brenną z Błatnią. W ruch 
szły także instrumenty. Wesołe melodie uwiel-
biających piosenek wypełniały chatkę pozytyw-
ną energią. Najlepszym zajęciem były jednak po 
prostu rozmowy, poważne lub mniej poważne, 
ale myślę, że z każdej z nich mogliśmy wyciągnąć coś dla 
siebie. Każdy czas spędzony z innymi buduje, dlatego jed-
nym z założeń wyjazdu było ograniczenie korzystania z tele-

fonów komórkowych.
 Obecny lider naszej grupy i współorga-
nizator wyjazdu, Mateusz Malina, w czwartek 
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postanowił przeprowadzić mały eksperyment, któ-
ry polegał na odcięciu chatki od dostępu do prądu, 
co wiązało się z brakiem możliwości korzystania  
z urządzeń telekomunikacyjnych i dostępu do cie-
płej wody. Kiedy zrobiło się ciemno i przyszedł czas 
na społeczność, zapaliliśmy świece i rozpoczęliśmy 
uwielbienie, czyli czas, w którym śpiewaliśmy pio-
senki, w których wielbiliśmy naszego Boga. Podczas 
społeczności Mateusz odpalił świeczkę z kominka, 
która natychmiast rozświetliła główne pomieszcze-
nie w naszej chatce. Symbolizowała ona przyjście 
Pana Jezusa na świat, zgodnie ze słowami naszego 
Zbawiciela, który mówił o sobie jako o światłości 
świata. Jezus przyszedł na świat od Boga, tak jak 
ogień zapalający świecę pochodził z rozpalonego ko-
minka. Następnie każdy mógł wziąć wkład i odpalić 
ogień ze świeczki, który symbolizował obecność Je-
zusa w jego sercu. Ta piękna uroczystość była bardzo 
poruszająca i na pewno zostanie w naszej pamięci 
na długo. 
 Myślę sobie, że właśnie takie niecodzienne 
momenty i eksperymenty przydają się czasem każ-
demu z nas. Może czasem warto wyłączyć telewizor, 
komputer i telefon, a może nawet światło, by móc 
skupić się na rozmowie z innymi, a nie rozpraszać 
się rzeczami, których w ciemności po prostu nie wi-
dzimy i poświęcić ten czas na przykład na wspólną 
modlitwę.

Krzysztof Londzin

Nasze świąteczne
wypieki

 W sobotnie dopołudnie 14 grudnia 2019 roku dzie-
ci szkółki niedzielnej z Cieszyna spotkały sie na wspólnym 
pieczeniu pierniczków. 
 Z deseczką, wałkiem, foremkami, fartuszkiem i lu-
krem do dekoracji spotkały się w sobotni poranek dzieci 
z rodzicami, babcią oraz opiekunami przy pieczeniu pier-
niczków.  Dzieci z zapałem wałkowały, wykrajały różne 
kształty, pilnowały pierniczków w piekarniku. W kuchni 
unosiły się świąteczne zapachy ciasteczek. Kiedy się po-
jawiły pierwsze pierniczki, każdy chciał spróbować. Ale 
smakowało! Najbardziej ulubioną częścią jest dekorowa-
nie pierniczków. Dzieci były bardzo twórcze i skupione.  
Każdy pierniczek był ozdobiony z wielkim sercem.  Czas 
szybko mijał  przy wspólnej pracy i wzajemnych rozmo-
wach. Poznaliśmy się lepiej i razem coś dobrego zrobili-
śmy. 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl40 Odwiedź naszą stronę:

 W trzecią sobotę grudnia 2019 r. opiekunowie szkółki nie-
dzielnej z Zamarsk zorganizowali GWIAZDKĘ, podczas której 
dzieci uczęszczające na CONIEDZIELNE SZKÓŁKI mogły za-
prezentować swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie i wokalne. 

 Występy dzieci były okazją do przybliżenia biblijnej histo-
rii o Herodzie i Mędrcach ze Wschodu. Dzięki samodzielnie wyko-
nanym strojom  i rekwizytom, przedstawienie to nabrało wyjątko-
wego charakteru. Występ dzieci w szczególny sposób wprowadził 
zgromadzonych gości w wyjątkowy nastrój nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia. 

Gwiazki dla dzieci w Parafii Cieszyńskiej

... w Zamarskach

Pierniczkami częstowaliśmy zborowników na-
stępnego dnia po nabożeństwie. Za wolne datki 
dziękujemy. Był to bardzo dobry, przyjemny i po-
żyteczny czas.

Tekst i foto: Pavla Chudecka



Informator Parafialny nr 2/2020(190)

luty 2020 41

 W spotkaniu uczestniczyli rodzicie, 
dziadkowie i znajomi naszych dzieci oraz 
opiekun naszego filiału ks. Marcin Podżorski. 
Dzieci w podziękowaniu za piękne występy 
i całoroczne zaangażowanie na szkółce nie-
dzielnej otrzymały świąteczne upominki. Na 
zakończenie tej miłej uroczystości wszyscy 
uczestnicy spotkali się w salce parafialnej 
przy kawie i tradycyjnych świątecznych słod-
kościach. 

Tekst: Iwona Wawrosz
Foto: Joanna Sojka  

i Magdalena Cendrowska

... w Hażlachu

 W niedzielę 22 grudnia w Hażlachu odbyła 

się gwiazdka dla dzieci. W pierwszej części w koście-

le dzieci zaprezentowały wiersze bożonarodzeniowe 

oraz scenkę o prawdziwym sensie przeżywania świąt. 

Wystąpił też chórek Gloria, a na zakończenie wszy-
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scy zostali obdarowani prezentami.   

 Dodatkowo nagrodzono również 

tych, którzy mieli największą frekwencję na 

szkółkach niedzielnych. W drugiej części 

wszyscy wraz z rodzinami spotkali się w sali 

parafialnej przy kawie, herbacie i ciastku na 

wspólnych rozmowach.

Ela Podżorska

... w Gumnach

 „Na początku Bóg stworzył  niebo  
i ziemię, słońce i gwiazdy, góry i rzeki, sprawił, 
że pojawiło się życie, potem ukształtował lu-
dzi. Stworzył mężczyznę i kobietę na swój ob-
raz i podobieństwo. I dał nam ręce. Dał nam 
ręce... aby przytulały.  Dał 
nam ręce... aby budowały. 
Dał nam ręce... aby dawa-
ły. Dał nam ręce... aby po-
magały. ...”. Tymi słowami 
dzieci ze szkółki niedziel-
nej rozpoczęły swój występ 
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w czasie bożonarodzeniowego nabożeństwa. 
W ślad za słowami narratora dzieci gestami ob-
razowały przedstawianą historię, które zostały 
dodatkowo podkreślone doskonale dobranym 
podkładem muzycznym. Po scence Jasiu, je-
den z najmłodszych uczestników szkółki nie-
dzielnej, pięknie wyrecytował wiersz, a na-
stępnie, przy akompaniamencie gitary, dzieci 
zaśpiewały „Przyszedł bezbronny na świat”.  
W czasie śpiewu do dzieci dołączyli, zebrani na 
uroczystym nabożeństwie, zborownicy. Na za-
kończenie dzieci rozdały wszystkim zebranym 
wersety biblijne i słodycze. Wspólnie wysłu-
chaliśmy również pięknej kolędy zagranej na 
dwa flety, w wykonaniu Noemi i Marka Walicy.
 Tuż po występie nadszedł niecierpli-
wie wyczekiwany przez najmłodszych czas 
obdarowywania gwiazdkowymi prezentami. 
Po wspólnej modlitwie i życzeniach uczestni-
cy świątecznego nabożeństwa udali się do sal-
ki na słodki poczęstunek.
 Serdeczne podziękowania kieruję do 
Artura Frydy, który nie tylko był reżyserem 
przedstawienia, ale zorganizował całość od 
strony technicznej oraz do Marka Walicy, któ-
ry każdego roku wspiera dzieci swoim talen-
tem muzycznym i grą na gitarze.
 Należy wspomnieć, że w czasie Ad-
wentu, po nabożeństwach, odbywał się kier-
masz, na którym można było nabyć kartki 
świąteczne, haftowane bańki na choinkę, a tak-
że inne ozdoby bożonarodzeniowe. 

Tekst: Bożena Kawulok
Foto: Adam Bisok
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... w Bażanowicach
 
26 grudnia, w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia, odbyło 
się w Bażanowicach uroczyste nabożeństwo rodzinne, połączone  
z gwiazdką dla dzieci, które w minionym roku pilnie uczęszczały na 
szkółki niedzielne.
 Dzieci przygotowywały się do tego występu już od samego 
początku adwentu. Wszystko po to, żeby zaprezentować się jak naj-
piękniej.
 W tym roku zgromadzeni w kościele mogli zobaczyć dwie 
scenki. Pierwszą przygotowały szkółkowe starszaki. Przed ołtarzem 
pojawili się Mędrcy, którzy szukając drogi do Betlejem spotykali na 
swej drodze różnych mieszkańców tego miasteczka.
 Dzieci młodsze przygotowały tradycyjną scenkę Bożonaro-
dzeniową. Przed ołtarzem pojawiły się aniołki, pastuszki, Maria i Jó-
zef. Na zakończenie wszystkie dzieci spotkały się 
przy żłóbku i zaśpiewały kolędy przy akompania-
mencie organów, na których zagrała pani Aneta 
Marzec oraz skrzypiec, na których grała Ala Sza-
rzec.
 Po błogosławieństwie końcowym do ko-
ścioła wkroczył Mikołaj, który przyniósł dzie-
ciom prezenty.
 Dziękuję wszystkim rodzicom za zaanga-
żowanie, poświęcony czas oraz pomoc w organi-
zacji nabożeństwa. Dziękujemy również za wypo-
życzenie mikrofonów bezprzewodowych, które 
ułatwiły dzieciom występ.
Serdeczne podziękowania kierujemy również do 
pani Krystyny Gałuszki za piękną, bożonarodze-
niową, dekorację ołtarza.
 Na zakończenie zapraszamy wszystkie 
dzieci na szkółki do Bażanowic, odbywają się w każdą niedzielę, 
równolegle z nabożeństwem.

Tekst: Janina Szalbot
Foto: Sabina Polok
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... w Cieszynie

 Święta Bożego Narodzenia to taki niezwykły czas, 
wypełniony wieloma tradycjami, na przykład takimi jak 
gwiazdka na szkółce niedzielnej. Jest to wydarzenie prze-
znaczone dla najmłodszych członków kościoła, by mogli 
przeżyć i zrozumieć czym naprawdę są te cudowne święta, 
na które czeka się cały rok.
 W Cieszynie gwiazdka odbyła się 22 grudnia 
2019 roku. Na początku przywitała nas jedna z opiekunek, 
ciocia Klaudia Malina.  Następnie o kilka słów i modli-
twę został poproszony ksiądz proboszcz Marcin Brzóska. 
Oczywiście nie obyło się bez kilku kolęd zagranych przez 
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zespół (Laura Łośko, Julia Kwiecińska, Kuba 
Donocik oraz Adam Malina) przed rozpoczę-
ciem przedstawienia o plemieniu indiańskim. 
Cały spektakl opierał się na tym, że członko-
wie tej społeczności próbowali dowiedzieć się 
czym są święta Bożego Narodzenia. W czasie 
gdy młodsi członkowie plemienia rozeszli się 
po sali oraz pytali o szczegóły, tradycję tych 
wyjątkowych dni, Adam Malina zaczął ra-
pować piosenkę nawiązującą do całości. To 
przedstawienie pokazało naszym uczestnikom 
czym naprawdę są święta - radość z narodzenia 
małego Jezusa. Następnym punktem programu 
był spektakl o przedmiotach z pokoju. Do ta-
kich należały smartfon, komputer, ale również 
zabawki typu lalka czy samochodzik. Wszyst-
kie te rzeczy zaczęły się kłócić, które z nich bę-
dzie lepszym prezentem. Na koniec tego przed-
stawienia została pokazana stajenka z krzyżem. 
Taki obraz miał symbolizować to, że nieważne 
są rzeczy materialne, bo największym prezen-
tem jest przyjście małego Jezusa na świat, by 
dać nam zbawienie. W końcu przyszedł czas 
na rozdanie paczek, pani Pavla Chudecka za-
częła odczytywać po kolei wszystkie dzieci 
od najstarszych do najmłodszych. Każdy mały 
uczestnik po odebraniu swojego prezentu nie 
potrafił powstrzymac swojej ciekawości co 
znajduje się w środku. 
 Po części oficjalnej byłprzygotowany 
słodki poczęstunek, na ktorym można było po-
rozmawiać, zjeść pyszne ciasta, napić się kawy, 
herbaty lub soku. 
 Takim oto sposobem mogliśmy prze-
żyć kolejną gwiazdkę, która została przygoto-
wana przez wszystkich opiekunów szkółki nie-
dzielnej. Moim zdaniem należą 
im się ogromne brawa za świetne 
przygotowanie dzieci. 

Tekst i foto: Magdalena Macura
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LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

 Stary rok zakończył się tradycyjnym Koncertem Kolęd „Dzieci śpie-
wają kolędy” w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W niedzielę, 29 grud-
nia gospodarzem koncertu było LOTE, a wystąpiły chórki dziecięce z parafii  
z Dzięgielowa, Skoczowa, Hażlacha/Zamarsk, Pruchnej i Cieszyna oraz Zespół 
Młodzieżowy i Zespół LOTE. Dodatkową atrakcję stanowiła loteria fantowa 
oraz bogato zaopatrzony bufet. Jak co roku cały dochód z koncertu przezna-
czony jest na potrzeby szkół. Obok wymiernych korzyści dobrze jest poczuć 
dobrą atmosferę świątecznego, dziecięcego kolędowania. Wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację koncertu, bardzo serdecznie dziękuję.
 Koniec roku to również koniec I semestru w LOTE – czas podsumowa-
nia osiągnięć uczniów:
1. Średnie klas:
1a – 4,08; 1b – 4,09; 1c – 3,90; 1d – 4,07;1e – 
4,19; 2a – 4,18; 2b – 4,25; 3a – 4,12; 3b – 4,22; 
3c – 4,15. Średnia szkoły – 4,13.
2. Uczniowie ze średnią co najmniej 4,75:
1a – Michał Chybiorz, Kamil Kliś, Monika 
Szlajss; 1b – Joel Kojma, Agnieszka Kulik, Nina 
Talik; 1c - Ewa Kulik; 1d - Julia Hanzel, Saman-
tha Pinkas, Maciej Zgondek. Paulina Panek; 1e 

- Karolina Gomola, Tomasz Iwanek, Oliwia Łoś-
ko; 2a - Mikołaj Kisiała; 2b  - Nikodem Swakoń; 
3a - Krzysztof Gołębiowski, Patryk Wójtowicz; 
3b - Marie Chudecka, Matylda Forszpaniak, Ka-
rolina Hernik, Julia Krzenek, Marianna Kusy; 
3c - Jan Kulec, Aleksandra Czudek, Agnieszka Krupa, Nina Woźniak.
3. Średnia frekwencja wyniosła 90,2 %
 
 Wszystkim uczniom, nie tylko tym wyróżnionym, gratuluję osiągnię-
tego wyniku i zachęcam do dalszej pracy oraz angażowania się w różnorodne 
przedsięwzięcia. 
 10 stycznia z uczniami naszej szkoły spotkał się Rzecznik Praw Oby-
watelskich dr hab. Adam Bodnar. Spotkanie poprowadzili uczniowie: Marta 
Gajda oraz Gustaw Wowrzeczka. Rozmowa dotyczyła pracy biura RPO, spraw 
jakie są jego codziennością oraz prawom człowieka i ich przestrzeganiu w Pol-

sce. Rzecznik wyjaśniał oma-
wiając konkretne przypadki. 
W prezencie otrzymaliśmy  
egzemplarze Konstytucji RP, 
które z pewnością zostaną 
wykorzystane na lekcjach 
wos-u. 
 11 stycznia 2020 r.  
w Krakowie odbyło się Spo-
tkanie Platformy Szkół Ewan-
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gelickich w Polsce.
 Pierwsze spotkanie Platformy Szkół 
Ewangelickich w Polsce zostało zorganizowane 
dzięki przyjęciu przez Synod Kościoła uchwały  
z dnia 13 października 2019 r. w której czyta-
my m. in.: ”…ma służyć wspieraniu działalno-
ści inicjatyw oświatowych oraz wypracowywa-
niu wspólnego stanowiska szkół ewangelickich  
w Polsce.” 11 stycznia w sobotę, dzięki gościn-
ności Parafii w Krakowie przedstawiciele To-
warzystwa Ewangelickiego im. ks. F. Michejdy  
z Cieszyna, Fundacji Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe z Warszawy, Towarzystwa Szkolnego 
im. M. Reja z Bielska Białej, Fundacji Edukacyjnej 
im. J.S. Bandtkiego z Krakowa, Ewangelickiego 
Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach, Fun-
dacji Ewangelickie Centrum Diakonii I Edukacji 
im. ks. M. Lutra z Wrocławia mogli się spotkać  
i porozmawiać. Platforma powstała jako twór 
nieformalny, a jej powołanie wynikało z potrzeby 
współpracy placówek i szkół odwołujących się 
do wartości ewangelickich. Jej zadaniem będzie 
wymiana dobrych praktyk i wzajemne wsparcie, 
współpraca na rzecz tworzenia otwartego, wielo-
kulturowego i obywatelskiego środowiska. Pod-
czas dyskusji uczestnicy sformułowali wnioski. 
Jednym z najważniejszych jest między innymi 
budowanie wsparcia dla szkół we współpracy 
z parafiami, diecezjami Kościoła EA w Polsce. 
Stworzenie funduszu stypendialnego dla szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów wyznania ewange-
lickiego oraz kolejne spotkania i wzajemna wy-
miana doświadczeń. Spotkaniu przedstawicieli 
szkół i placówek towarzyszyli także profesoro-
wie związani z działalnością Forum Ewangelic-
kiego. Oprócz wzajemnych prezentacji uczest-
nicy mogli wysłuchać bardzo ciekawej dyskusji  
w ramach panelu dyskusyjnego nt.: Wartości 
reformacyjnych w edukacji i życiu publicznym 

– państwo, prawo, oświata, społeczeństwo oby-

watelskie. Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec zakończył spo-
tkanie modlitwą.

Aleksandra Trybuś - Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

 Grudzień zakończyliśmy wieczorem 
kolęd w Teatrze Adama Mickiewicza. Było 
świątecznie i nastrojowo. W tym roku słucha-
liśmy kolęd w wykonaniu chórów: z Goleszo-
wa,  Brennej, Górek, Wisły – Jawornika, Wi-
sły Centrum, Cisownicy oraz uczniów SPTE 
i przedszkolaków z PTE. 
 Styczeń to czas na podsumowanie 
działań, które zaplanowane były na początku 
roku szkolnego, to czas konferencji i spotkań 
z rodzicami. Z uwagi na czas ferii klasyfika-
cja śródroczna odbyła się na początku stycznia,  
a wyniki przedstawiają się następująco:
średnia ocen śródrocznych w klasach 4 – 8 wy-
niosła 4,51.                                                                                                
 Najwyższa uzyskana średnia to 5,58 
(Magdalena Chrapek i Milena Zawada z klasy 
4a).
 Najwyższe średnie ocen (co najmniej 
4,75) uzyskali:
4a: Fabian Brandys, Zuzanna Buszydlik, Mag-
dalena Chrapek, Maciej Kowalczyk, Natalia 
Madzia, Nikodem Rybarski, Paulina Sznajder, 
Martyna Szot, Noemi Walica, Milena Zawada 
4b: Czyż Kalina, Iga Kawulok, Beniamin Ko-
ściuk, Natan Kościuk, Faustyna Kożdoń, Re-
migiusz Przybyło, Julia Słobodzian, Milena 
Swakoń, Hanna Sydorak, Filip Tyrna, Emilia 
Winkowska 
5a: Aleksandra Bogaczyk, Kajetan Glajcar, Ni-
kola Górniak, Maja Grusiecka, Wiktor Kieł-
kowski, Zuzanna Korcz, Emilia Michalska, 
Martyna Raczek, Martyna Słowiok
5b: Wiktor Gawlikowski, Adam Jaroszek, Piotr 
Klukowski, Milena Kozieł, Sara Madzia, Maria 
Mól, Anastazja Ożga, Natalia Stefka, Jan Woje-
wodzic, Maja Wójcik, Julia Zawada
6a: Julia Fuchs, Adam Madzia, Lena Pustówka, 
Paweł  Teper
6b: Emilia Dorda, Jan Górniak, Katarzyna 
Kaczmarek
7a : Emilia Czauderna, Zuzanna Jackowska, 
Wiktoria Krystek, Adrian Łyżbicki, Estera Wa-
lica, Marcin Wisełka

7b: Kinga Fedrizzi, Oliwia Gabryś, Marta Górnik, Michalina 
Ondrzejek, Marta Pasterny, Justyna Pelar, Filip Radziszew-
ski, Matylda Sikora, Kinga Weber, Antonina Woźniak, Filip 
Zasada
8a: Wiktoria Gerula, Agata Jaroszek, Amelia Koło, Wiktoria 
Majchrowska, Martyna Rozum, Wojciech Szwed, Anna Wąs, 
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Zuzanna Żydek
8b: Krzysztof Barcz, Krzysztof Biedrawa, Tola Glajcar, Nela Krajewska, Mi-
chał Król, Leon Młynek, Maja Sikora, Marianna Sowa, Weronika Stasica, Wik-
toria Urbanek, Paweł Wojacki.
 Przed nami II semestr nauki bogaty w różne wydarzenia, ale o tym 
będziemy informować naszych CZYTELNIKÓW w bieżących artykułach.  
W najbliższym czasie przed nami DZIEŃ OTWARTY - 21 lutego o godz. 
16.00. Zapraszamy rodziców oraz uczniów, którzy chcą dołączyć do naszej 
szkolnej społeczności.

                                                                 Joanna Gibiec
Dyrektor SPTE

Przedszkole TE

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielka ra-
dość, która będzie udziałem całego ludu.”

Ewangelia Łukasza 2,10

 W przedszkolu czas Adwentu i Bożego Naro-
dzenia jest bardzo intensywny. Nasze przedszkolaki 
oprócz tego, że codziennie mają zajęcia dydaktyczne  

i wiele innych dodatkowych aktywności, z wielką ra-
dością przygotowały programy świąteczne dla swo-
ich bliskich. Gdy już wszystko było gotowe, nadszedł 
moment kulminacyjny... dzień przedstawienia. W tym 
roku dwie najmłodsze grupy „ Motylki” i „ Biedron-
ki” recytowały wiersze, które były przeplatane kolęda-
mi, utworami świątecznymi i tańcem, wprowadzając 
słuchaczy w magiczny czas oczekiwania na urodziny 
Pana Jezusa. Trzy najstarsze grupy przypomniały nam 
na nowo historię Bożego Narodzenia. Dzieci, wcielając 
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się w postacie Józefa, Marii, aniołów, pasterzy 
i królów, przeniosły wszystkich obecnych do 
Betlejem, gdzie na świat przyszła „Maleńka 
Miłość”. Wszystkie występy sprawiły naszym 
gościom mnóstwo radości i wzruszeń.
 Nasze przedszkole bardzo chętnie in-
tegruje się ze środowiskiem lokalnym. Gru-
pa „Żabek” miała możliwość zaprezentowa-
nia swojego występu chórowi kościelnemu  
z Cieszyna. Natomiast dzieci z grupy „ Sówek” 
zostały zaproszone ze swoim programem do 

„Dziennego Ośrodka Wsparcia” prowadzone-
go przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochro-
ny zdrowia Psychicznego „WIĘŹ”, a także 
do Ewangelickich Domów Opieki Emaus I  
i Emaus II. Wszystkie te występy dostarczyły 
wielu emocji oraz stworzyły jedyną w swoim 
rodzaju, wyjątkową bożonarodzeniową atmos-
ferę. Spotkanie dzieci ze starszymi osobami 
było niezapomnianym przeżyciem. Takie spo-
tkania uczą wrażliwości na drugiego człowie-
ka, szacunku, współczucia, wyrozumiałości. 
Przede wszystkim są miłą odskocznią dla star-
szych osób w ich niejednokrotnie samotność, 
ból, smutek związany z brakiem więzi z naj-
bliższymi, których często już nie mają.
 Jako przedszkolaki i pracownicy 
Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego  
w Cieszynie życzymy wszystkim czytelnikom 
Wieści Wyższobramskich, aby Nowy 2020 Rok 
był rokiem miłości, zrozumienia i wdzięczno-
ści. Niech ta „Maleńka Miłość”, która przyszła 
na świat w Betlejem, napełnia nasze serca po-
kojem i nadzieją na cudowne jutro. 

Kariny Nowak
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ŚWIATEŁKO DO NIEBA

 W naszym przedszkolu przed Świętami  Bożego Naro-
dzenia pojawili się goście z ważną misją. 
 To byli harcerze z Hufca Ziemi Cieszyńskiej, którzy 
przyszli nam opowiedzieć o Betlejemskim Świetle Pokoju. Do-
wiedzieliśmy się trochę o historii tego Światełka, oraz o drodze 
jaką  musi przebyć, aby do nas dotrzeć. Wykonaliśmy wspól-
nie z harcerzami świeczki z papieru, na które przykleiliśmy kar-
teczkę z dniem i datą przekazania Betlejemskiego Światełka na 
Cieszyńskim Rynku, aby nikt nie zapomniał o tej ważnej dacie. 
Harcerze nauczyli nas także piosenki o zuchu, który dzielnie ma-

szeruje i niczym się nie przejmuje. Kto wie, może ktoś z nas już niedługo zostanie takim dzielnym zuchem?.... 
Agnieszki Stępień
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Ruszyła rekrutacja do Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego

Ogłoszenie

 Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza dzieci urodzone w 2017 roku  

i pierwszej połowy 2018 roku wraz z rodzicami na dzień otwarty, który odbędzie się 9 marca 

o godzinie 16.30. Dla dzieci prosimy zabrać obuwie zamienne. W ramach naszego spotkania 

proponujemy: zwiedzanie przedszkola, zabawy integracyjne dla dzieci, słodki poczęstunek.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

Plac Kościelny 1

43-400 Cieszyn

tel.33 8521141 lub  508 432 909

 Wprawdzie rok szkolny dopiero na półmetku 
ale startują zapisy do przedszkola TE
 Jeżeli wybierając przedszkole dla swojego 
dziecka pragniecie aby zapewniało wysoki poziom 
kształcenia i bezpieczeństwo, ale też kształtowało świa-
domość artystyczną i wrażliwość estetyczną, a ponadto 
zachęcało do działania i osiągania sukcesu, ułatwiało 
poznanie siebie, własnych uczuć i emocji, zapraszamy 
do Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego.
 W naszym przedszkolu  Twoje dziecko będzie 
spędzać  czas w  spokojnej i cichej okolicy, w budyn-
ku  z dwoma placami zabaw i nowym, ogromnym 
ogrodem, z domową kuchnią ze smacznymi i zdrowy-
mi posiłkami, uwzględniającą wszystkie diety dziecka. 
Przedszkole zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę 
nauczycielską – ale co równie ważne - z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ponadto do dys-
pozycji Twojego dziecka jest pedagog - terapeuta, lo-
gopeda, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, psycholog,  
a nawet rehabilitant.
 Oferujemy wiele zajęć dodatkowych w ramach 
realizowanego projektu unijnego „Przedszkolaki zdo-
bywają świat” – terapię przez sztukę (wszystko zwią-
zane z muzyką i tańcem), aktywne dzieciaki (różnorod-
ne ćwiczenia gimnastyczne), świat emocji (poznanie 
własnych uczuć), terapia psychologiczna i sensoryczna, 
poprawnie mówimy. Nowością w naszym przedszkolu 
są zajęcia z hortiterapii. Jesteśmy jedynym przedszko-
lem w okolicy oferującym takie zajęcia. Co to takiego? 

Hortiterapia to zajęcia dzięki którym poznają przyrodę, 
same zakładają rabaty, sadzą krzewy i drzewka oraz 
prowadzą ich pielęgnację. Do tego celu Zarząd To-
warzystwa postanowił przystosować duży ogród koło 
przedszkola. Jesienią w ogrodzie wykarczowano stare 
krzewy i zostały przycięte drzewa. Wiosną  zostaną 
założone inspekty, w których dzieci będą sadzić sałaty, 
rzodkiewki. Atrakcją w naszym ogrodzie pewno będzie 
szklarnia do prowadzenia małej hodowli papryk i pomi-
dorów. To nie koniec atrakcji, w ogrodzie będzie posta-
wiony domek dla dzieci, w którym będą przechowywać 
narzędzia do ogrodu i zabawki badawcze. Aby przy-
jemnie spędzać czas w ogrodzie musi być także miejsce 
na relaks, będą do tego służyły stoliki z ławeczkami. 
U nas żadna pociecha się nie nudzi. Przede wszystkim 
zapewniamy miłą i troskliwą atmosferę. Oprócz tego 
organizujemy wiele ciekawych warsztatów i imprez dla 
dzieci i ich rodziców.
 Przedszkole TE choć ma opracowaną koncep-
cję pracy w oparciu o Podstawę programową i nowa-
torskie programy edukacyjne, zapewnia dziecku dobre 
przygotowanie oraz  spokojny i bezpieczny start w edu-
kację.
W tym roku szkolnym otwieramy dwa oddziały - jeden 
dla dzieci urodzonych w 2017 - 3-latki i drugi dla dzieci 
z 2018 które ukończyły 2,5 roku.
 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na 
fb  i stronie przedszkola. 

Grażyna Podżorska
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Informacje, ogłoszenia, reklamy

Serdecznie zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne

	 Zgodnie	z	zapisami	§	15	Regulaminu	Parafialnego	Kościoła	Ewangelicko-Augsbur-
skiego	w	RP,	w	sobotę,	15 lutego 2020 roku odbędzie się sprawozdawczo-budżetowe Zgro-
madzenie Parafialne	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie.	
	 Zgromadzenie	 rozpocznie	 się	o godz. 9.00 nabożeństwem w Kościele Jezusowym,	
po	którym	obrady	będą	kontynuowane	w	sali	parafialnej,	w	budynku	Parafii	przy	Pl.	Ko-
ścielnym	6	(II	piętro).
	 W	czasie	obrad	przedstawione	zostaną	sprawozdania	z	różnych	zakresów	życia	pa-
rafialnego,	preliminarz	budżetowy	wraz	z	wnioskiem	o	jego	przyjęcie	i	omówione	zostaną	
plany	działania	na	rok	2020.	
	 Przypominamy,	że	zgodnie	z	zapisami	Regulaminu	Parafialnego	Kościoła	Ewange-
licko-Augsburskiego	w	RP	(§	8):	Prawo	głosu	i	czynne	prawo	wyborcze	w	Parafii	przysłu-
guje	tym	członkom	Parafii,	którzy	zostali	konfirmowani	albo	wstąpili	do	Kościoła,	ukoń-
czyli	18	lat,	uczęszczają	na	nabożeństwa	i	opłacili	w	przepisanym	terminie	przypadającą	
na	nich	składkę	za	rok	ubiegły	lub	zostali	z	niej	zwolnieni	przez	Radę	Parafialną.	Prawo	
udziału	w	Zgromadzeniu	Parafialnym	wraz	z	prawem	do	zabierania	na	nim	głosu	przy-
sługuje	także	konfirmowanym	członkom	Parafii,	którzy	nie	ukończyli	18	lat.
	 Serdecznie	 zapraszamy	wszystkich	 do	wzięcia	 udziału	w	Zgromadzeniu	Parafial-
nym.		

Ks.	Marcin	Brzóska
Proboszcz	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie
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Opis projektu

 Projekt zakłada rewitalizację parku trzech dziedzinach: popra-
wę bezpieczeństwa, wyposażenie w elementy, które będą służyć i przy-
ciągać wszystkich mieszkańców Cieszyna: dzieci, młodzież, dorosłych, 
seniorów oraz poprawę estetyki, 
1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie parku

Trwa głosowanie (do 10 lutego) w ramach PROJEKTU 
OBYWATELSKIEGO. Serdecznie prosimy o Wasze  
wsparcie i głosy oraz upowszechnianie zgłoszonego  

przez nas projektu.  A. Wprowadzenie instalacji 
oświetleniowej Zostanie zainstalo-
wanych ok. 15 punktów świetlnych. 
Będą to latarnie stylizowane, ledo-
we z ekologicznym oświetleniem 
nadążającym (światło idzie z nami). 
Świeci niepełną mocą, ale w chwili 
wejścia osoby w zasięg światła, roz-
jaśnia się i prowadzi. Instalacja za-
proponowanych lamp stylizowanych 
zapobiega zanieczyszczeniu nieba 
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światłem (załączniki). 
Projekt zakłada 300 mb 
linii kablowej, 15 latarni, 
inteligentny system ste-
rowania oświetleniem. 
Obejmuje również koszt 
dokumentacji projek-
towej, pozwolenia na 
budowę oraz uzgodnień 
konserwatorskich. Sza-
cunkowy koszt przedsię-

wziecia: 120 000,00 zł . 
 B. Instalacja monitoringu. Zakładam założenie 4-5 kamer w 
kwocie 10 000,00 zł. 
2. Modernizacja wyposażenia
 A. Modernizacja placu zabaw dla dzieci
Aktualny plac zabaw odwiedza bardzo dużo dzieci (szczególnie przed-
szkola). Mało jest jednak elementów sprawnościowych, z których 
dzieci chętnie obecnie korzystają, które mogłyby uzupełnić lub zastą-
pić obecny plac zabaw (załaczniki). Szacowany koszt to 30 000,00 zł.
 B. Siłownia plenerowa dla dorosłych i młodzieży
Proponuję zainstalować siłownię plenenową składającą się z ok. sze-
ściu modułów. Siłownia umieszczona byłaby we wschodniej części 
parku od strony ul. Stalmacha, w niedalekim sąsiedztwie placu zabaw 
dla dzieci. Siłownia podobnie jak plac zabaw nie powinny zbytnio na-
ruszać zabytkowej przestrzeni parku, a być jego uzupełnieniem. Koszt 
6. modułów wraz zainstalowaniem stanowiłby kwotę 22 000,00 zł. 
(wg oferty producenta).
 C. Proponuję w jednej z bocznych alejek postawić betonowy 
stolik do gry w szachy (załącznik). Koszt ok. 3 000,00 zł
3. Porawa dostępności i estetyki parku
Ten cel wymaga wielu działań. Proponuję przeznaczyć na ten cel 15 
000,00 zł:
 A. Wykonanie remontu schodów (wejście od strony ul. Pl. 
Kościelny) – remont schodów istniejących lub wykonanie nowych 
stopni kamiennych. Umieszczenie informacji, że istnieje drugie ła-
godniejsze wejście, dostępne dla osób starszych, niepełnosprawnych, 
rodziców małych dzieci z wózkami. 
 B. Poprawa dostępności parku dla osób starszych, niepeł-
nosprawnych oraz rodziców z dziećmi - wejścia do parku od stro-

ny ul. Stalmacha poprzez wyrównanie 
nawierzchni, wykonanie bezprogowego 
przejścia pomiędzy nawierzchnią asfal-
tową a chodnikiem.
 C. Wyrównanie nawierzchni 
chodników
 D. Poprawienie estetyki parku 
(zdjęcia w załącznikach) :

• oczyszczenie kamiennego muru od stro-
ny ul. Plac Kościelny z napisów i grafitti, 
wykonanie zabezpieczenia anty-grafiti

• uzupełnienie brakujących elementów 
kamiennych - pokryw słupków wejścia 

• malowanie metalowych poręczy i barie-
rek

• poprawa estetyki istniejących ławek – 
malowanie i wyrównanie miejsc posa-
dowienia ławek celem ich bezpiecznego 
i estetycznego usytuowania 

• wyrównanie brzegu chodników – uzu-
pełnienie brakujących krawężników, 
usunięcie wrastającej zieleni 

• wykonanie obejść nawierzchni w prze-
strzeni korzeni drzew

• likwidacja pęknięć muru oporowego  
i oczyszczenie z mchu 

• uzupełnienie brakujących metalowych 
elementów płotu od ul. Stalmacha
E. Zamocowanie stylizowanej tabliczki 
informującej o historii tego parku wraz 
ze wskazaniem źródła finansowania  
z Budżetu Obywatelskiego
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Opis lokalizacji:
Projekt dotyczy parku zlokalizowanego na działce nr 
37, obręb 45, w Cieszynie. Właścicielem terenu jest 
Gmina Cieszyn. Jest to Park Kościelny położony po-
między ulicami Plac Kościelny i ul. Stalmacha. Jego 
powierzchnia wynosi 4811 m2. Park zlokalizowany jest 
w śródmieściu, w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego i 
sąsiaduje z zabytkowym przykościelnym cmentarzem. 
W okolicy Parku znajduje się pięć szkół: w najbliż-
szym sąsiedztwie - Liceum ewangelickie LOTE oraz 
SPTE, w niewielkiej odległości II Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Kopernika, I Liceum im. An-
toniego Osuchowskiego oraz Zespół Szkół im. Wła-
dysława Szybińskiego. W tym samym rejonie mają 
siedzibę 3 przedszkola: Przedszkole Towarzystwa 
Ewangelickiego – naprzeciwko Parku Kościelnego,  
w niedalekim sąsiedztwie – Przedszkole nr 4 przy ul  
K. Miarki oraz Bajlandia przy ul. Ks. Świeżego. W par-
ku znajduje się zabytkowa grupa starych drzew, o czym 
informuje tabliczka z informacją, że jest grupa drzew 
stanowiąca pomnik przyrody –prawem chroniony. Sta-
rodrzew to głównie kasztany. Dają dużo cienia latem 
i stanowią o ogromnych walorach rekreacyjnych tego 
miejsca. Powierzchnia parku jest wzniesiona ponad 
poziom otaczających go ulic. Od ulicy Plac Kościelny 
znajduje się wysoki mur oporowy i schody prowadzące 
do parku. Schody są niestety mocno zniszczone, a mur 
w okolicy schodów pomalowany grafitti. Niekomplet-
ne są elementy kamiennych słupów przy schodach oraz 
odrapane barierki i poręcze. Od ul. Stalmacha znajduje 
się drugie wejście. Niestety nie jest dostępne dla osób 
na wózkach. Chodniki też nie są w najlepszym stanie, 
co utrudnia poruszanie się osobom niepełnospraw-
nym oraz matkom z wózkami. Największym jednak 
mankamentem parku jest całkowity brak oświetlenia.  
W sąsiedztwie parku od ul. Stalmacha znajdują się dwie 
lampy zainstalowane wysoko na budynkach. Natomiast 
wzdłuż ul. Plac Kościelny na wysokości parku znajdują 
się trzy zabytkowe niewysokie lampy, nieoświetlające 
parku znajdującego się powyżej na wzniesieniu. Kli-
matyczne, zacienione zakątki parku są często miejscem 
przesiadywania osób nietrzeźwych. Rodzice uczniów 
sąsiadujących szkół obawiają się, że może to być miej-
sce niebezpieczne, zagrożone handlem narkotykami. Od 
strony wschodniej park sąsiaduje z drogą dojazdową do 
garaży pobliskich posesji. W tej części parku znajduje 
się niewielki plac zabaw dla dzieci, niestety mocno wy-
eksploatowany, podniszczony, nieestetyczny. Za dwa 
lata zakończy się wielki remont Kościołą Jezusowego. 
Zostanie odnowiony sąsiadujacy z nim zabytkowy frag-
ment cmentarza. Rewitalizacja Parku Kościelnego po-
zwoliłaby stworzyć duży, piękny kompleks w miejscu, 
które w 1709 roku podarowano na budowę "kościoła, 
szkoły i innych potrzebnych zabudowań" (zał). Miejsce 

to nazwano wtedy Ogrodem Ducha Świętego .
 Zasady korzystania z efektu projektu przez 
ogół mieszkańców
Park jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Cie-
szyna oraz turystów. Będą z niego korzystać dzieci  
z okolicznych trzech przedszkoli oraz młodzież z oko-
licznych szkół średnich. Szkolna młodzież może wyko-
rzystywać plenerową siłownię nawet podczas aktywno-
sci pozalekcyjnej. Z siłowni często korzystają dorośli. 
Wiem, że często jednak krepują się jeśli umieszczona 
jest ona w zbyt widocznym miejscu. Park daje wiele 
możliwości jej lokalizacji. Stolik szachowy będzie cie-
szyć się nie tylko popularnością wśród uczestników 
sekcji szachowej UTW, ale i wśród młodzieży i wielu 
dorosłych mieszkańców. Rewitalizacja wraz z poprawą 
dostępności spowoduje, że park będą mogły odwiedzać 
osoby starsze, niepełnosprawne oraz rodzice z dziećmi. 
Piękny i zadbany park, z gęstą koroną drzew, gwaran-
tujący bezpieczeństwo, będzie przyciągał wszystkich 
chcących odpocząć w cieniu zabytkowych drzew w po-
rze letnich upałów.
Szacunkowy koszt projektu
Instalacja Oświetlenia 120 000 zł Monitoring 10 000 
zł Plac zabaw 30 000 zł Siłownia plenerowa 22 000 zł 
Ławeczka szachowa 3 000 zł Dostepność i estetyka 15 
000 zł RAZEM 200 000 zł


