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Życzę, 
byś codzienną radością

 nasycona była
 od wieczora do rana

By myśli spokojne
 do snu Cię tuliły

 By dzień Zmartwychwstania 
 radosny był

że gniazdko i rodzina cała 
 W Tobie Panie rozkochana

Jerzy Hac
 Udostępniła: Grażyna  Cimała.

                          

	 Drodzy,	wierni	 czytelnicy	Wieści	Wyższobramskich.	Nadszedł	
dla	nas	wszystkich	bardzo	ciężki	okres,	który	niesie	ze	sobą	wiele	nie-
pokoju,	strachu	o	to,	co	będzie	z	nami	dalej.	Perspektywy,	które	nas	

zaczynają	niepokoić,	niejednego	mogą	przerastać,	a	nawet	załamywać.	Mam	na	myśli	problemy	zdrowotne,	które	
mogą	nas	spotkać	oraz	kryzys	gospodarczy.	

	 Tak,	perspektywa	na	przyszłość	jest	zatrważająca,	jednak	jeżeli	pójdziemy	dalej	przez	ten	trudny	dla	nas	
okres	z	Panem	Bogiem,	będzie	nam	lżej.	Będzie	nam	łatwiej	stawiać	czoło	tym	wszystkim	niepokojącym	infor-
macjom,	które	z	każdej	strony	nas	torpedują.	

	 Drodzy	Czytelnicy	przekazujemy	Wam	kolejny	numer	Wieści,	jednak	będzie	on	opublikowany	inaczej,	
niż	do	tej	pory	–	tylko	w	formie	elektronicznej.	Jest	to	związanie	z	ograniczeniami	w	sposobie	funkcjonowania	
nas	wszystkich	oraz	zakazami	w	poruszaniu	się.	Zatem	zachęcamy	do	przeczytania	i	reklamowania	naszego	pisma	
oraz	przekazywania	osobom	starszym	nieposiadającym	odpowiedniego	sprzętu	i	możliwości	odczytu,	w	formie	
wydruku	na	drukarce.	Tym	razem	kącik	dla	dzieci	wróci	do	formatu	gazety	ze	względu	na	brak	możliwości	wyry-
wania	kartek,	ale	oczywiście	z	możliwością	wydrukowania	stron,	aby	nasze	pociechy	mogły	skorzystać	z	cieka-
wych	prac	manualnych.	

	 Zapraszamy	do	 czytania	Wieści	Wyższobramskich,	Zwiastuna	Ewangelickiego	 oraz	 innej	 prasy	 chrze-
ścijańskiej.	Wspierajmy	się	nawzajem	w	tym	trudnym	dla	nas	wszystkich	okresie,	kiedy	to	będziemy	przeżywali	
okres	Świąt	Wielkanocnych,	który	będzie	również	nietypowy.	Brak	możliwości	wyjścia	do	kościoła,	przebywanie	
tylko	i	wyłącznie	w	domu...	To	niełatwe	doświadczenie,	ale	mamy	rodziny,	naszych	bliskich,	z	którymi	możemy	
po	prostu	być	-	być	razem,	cieszyć	się	sobą…

	 Obyśmy	mogli	przetrwać	ten	czas	pamiętając,	że	po	mroku	Wielkiego	Piątku	nadszedł	blask	Wielkanoc-
nego	poranka,	oby	i	tak	było	w	naszym	życiu,	niech	obawy,	które	nas	dotykają,	przemienią	się	z	Bożą	pomocą	
w	radość!

    W I E L K A N O C
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Wszystko inne

Boże przesłanie

	 Powyższe	 słowa	 stanowią	 bi-
blijne	 hasło	 miesiąca	 kwietnia.	 Jak	
wiemy,	w	tym	miesiącu	będziemy	ob-
chodzić	szczególny	czas	dla	nas	ewan-
gelików,	jakim	jest	Wielki	Tydzień	oraz	
Święta	 Zmartwychwstania	 Pańskiego.	
Wszyscy	 pamiętamy,	 że	 wydarzenia	
Wielkiego	 Tygodnia	 oraz	 Wielkano-
cy	 stanowią	 fundament	 naszej	 wiary,	
która	winna	się	przejawiać	w	naszym	
codziennym	 życiu	 oraz	 praktycznej	
pobożności.	 Nasze	 dotychczasowe	
doświadczenia	i	obserwacje	wskazują,	
że	w	tym	szczególnym	czasie	odżywa	
w	nas	zwyczaj,	 ale	mam	nadzieję,	 że	
jest	 to	 także	wewnętrzna	potrzeba	na-
szej	wiary	-	uczestniczenie	w	nabożeń-
stwach,	 które	 zawsze	 są	 nierozerwal-
nie	związane	z	sakramentem	Komunii		
świętej.		Jak	wiemy	już,	w	tym	roku	bę-
dzie	 to	niemożliwe.	Wszystko	będzie	
inne.	Przyznaję,	że	sam	mam	problem,	
aby	poradzić	sobie	z	taką	rzeczywisto-
ścią.	Nigdy	w	swoim	życiu	nie	byłem	
w	 takiej	 sytuacji,	 aby	 nie	 odprawiać	
nabożeństw,	ale	przede	wszystkim	nie	
móc	 w	 nich	 uczestniczyć.	 Myślę,	 że	
Pan	Bóg	chce	nam	przez	to	wszystko	
coś	powiedzieć	 i	 czegoś	nas	nauczyć.	
Obecnie	przeżywamy	czas	osobistych	

rekolekcji	 pasyjnych.	W	 tym	 czasie	musimy,	 chcąc	 nie	 chcąc,	 odpo-
wiedzieć	sobie	na	pytanie	–	czy	moja	wiara	sprawdzi	się,	gdy	nie	mam	
możliwości	uczestniczenia	w	tradycyjnych	formach	życia	religijnego?	
Na	pewno	Panu	Bogu	nie	chodzi	o	to,	aby	pokazać	nam,	że	możemy	
żyć	bez	Kościoła.	Nie	stracą	swej	aktualności	słowa	jednego	z	Ojców	
Kościoła,	który	powiedział:	„komu	Kościół	nie	jest	matką,	temu	Bóg	
nie	 jest	 ojcem.”	Wiemy	 z	 historii	Kościoła,	 jaką	 determinacją	wyka-
zali	 się	nasi	przodkowie	w	okresie	kontrreformacji,	kiedy	zostali	po-
zbawieni	możliwości	przeżywania	społeczności	z	Bogiem	w	murach	
umiłowanego	Domu	Bożego.	 Szukali	miejsc,	 aby	 pod	 osłoną	 lasów	
i	 nocy	 mieć	 choć	 namiastkę	 Przybytku	 Pańskiego.	 Obecnie	 mamy	
nasze	 kościoły	 i	 kaplice.	Nie	możemy	 jednak	 gromadzić	 się	w	 nich	
na	nabożeństwach.	Jakie	odczucia	 i	 refl	eksje	nam	towarzyszą	w	tym		
dziwnym	i	nienormalnym	czasie?	Czy	czujesz	dyskomfort	z	powodu	
tego,	że	nie	możesz	udać	się	do	kościoła,	a	może	ulgę	–	nie	mogę	iść	
do	kościoła	i	nikt	nie	może	mi	nic	zarzucić?	Ta	wymuszona	sytuacja	
jest	doskonałym	probierzem	naszej	wiary.	Cokolwiek	teraz	czujesz	jest	
wyrazem	tego,	jaki	masz	stosunek	do	Pana	Boga,	Pana	Jezusa	Chrystu-
sa,	do	Kościoła,	który	stworzył	Duch	Święty.	
	 Zbliżamy	się	do	Wielkiego	Tygodnia	i	Wielkiejnocy.	W	czasie	
tych	kilku	dni	w	sposób	jednoznaczny	do	głosu	dojdzie	temat	umiera-
nia,	śmierci,	a	nade	wszystko	zmartwychwstania.	W	tym	momencie	na	
nowo	identyfi	kujemy	się	z	apostołem	Pawłem,	który	napisał:	„co	sieje	
się	jako	skażone”,	a	więc	zmarło,	zostało	pochowane	w	grobie,	musi	
ulec	przeobrażeniu,	z	prochu	powstało	i	w	proch	się	obróci.	Jednak	to	
ciało	 będzie	wzbudzone	 jako	 nieskażone,	 to	 znaczy,	 że	 na	 nowo	 bę-
dziemy	żyć	z	naszym	Panem,	ale	w	innym,	nowym	ciele.	Nasze	obecne	
ciało	jest	skażone	grzechem,	to	nowe	będzie	czyste	i	święte.	Ale	by	to	
wszystko	mogło	się	stać,	trzeba	nam	wiarą	przyjąć	zbawczą	ofi	arę	na-
szego	Pana,	Jezusa	Chrystusa,	który	za	nas	oddał	życie	i	umarł	na	krzy-
żu	Golgoty.	Proszę	Pana	Boga,	aby	ten	czas	świąteczny,	który	niestety	
jest	obecnie	związany	z	okresem	epidemicznym,	był	dla	każdego	z	nas	
czasem	błogosławionej	refl	eksji	nad	naszą	doczesnością	i	wiecznością.	
Amen.

ks. Jan Sztwiertnia

„Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone.”
                                                                                         1 Kor 15,42,
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	 Czy	 pamiętacie,	 że	 rok	 2020	 przeżywamy	
w	 naszym	 Kościele	 w	 Polsce	 jako	 „Rok	 wolności”.	
W	ubiegłym	roku	przypominaliśmy	sobie	rok	1989,	kie-
dy	padał	komunizm	i	rok	2004,	kiedy	Polska	wchodzi-
ła	 do	Unii	Europejskiej.	 Jeszcze	 szerzej	 otwierały	 się	
granice,	 aż	w	 końcu	 zniknęły	 szlabany	 –	 także	 te	 na	
mostach	przerzuconych	nad	Olzą.	W	wielu	wymiarach	
naszego	życia	poczuliśmy	się	wolni.	Zaczęliśmy	w	peł-
ni	korzystać	z	wolności	wyboru,	poruszania	się,	wybo-
ru	„na	 tak”	 i	„na	nie”.	Jako	ewangelicy	w	szczególny	
sposób	podkreślamy	naszą	wolność.	Za	ks.	Marcinem	
Lutrem	powtarzamy,	że	„Chrześcijanin	jest	całkowicie	
wolnym	 panem	wszystkich	 rzeczy,	 nikomu	 nie	 podle-
głym.	Chrześcijanin	 jest	 najuleglejszym	 sługą	wszyst-
kich	rzeczy	i	wszystkim	podległy.”	To	znaczy,	że	chrze-
ścijanin,	 jako	Boży	człowiek	odrodzony	z	 łaski	Boga	
przez	 wiarę	 jest	 prawdziwie	 wolnym	 człowiekiem,	
Alec	jednocześnie	 jest	powołany	do	tego,	by	korzysta-
jąc	z	tej	wolności	działać	i	służyć	Bogu	i	ludziom.	Bo	
wolność	w	naszym	ewangelickim	 rozumieniu	nie	 jest	
tylko	wolnością	od,	stwierdzeniem,	że	czegoś	nie	mu-
szę,	ale	wręcz	przeciwnie:	wolność,	to	jest	moje	prawo	
do	działania,	do	czynienia	dobra,	do	życia	z	Bogiem,	do	
bycia	w	Kościele.	
	 Minął	krótki	czas	2020	roku	–	zaledwie	kilka	
tygodni.	 Był	 środek	 czasu	 pasyjnego,	 gdy	 nieomalże	
z	dnia	na	dzień	znaleźliśmy	się	w	zupełnie	nowej	rze-
czywistości.	Koronawirus,	a	wraz	z	nim	stopniowo	co-
raz	 to	 nowe	ograniczenia	 naszej	wolności:	 zamknięte	
szkoły,	praktycznie	zamknięte	kościoły,	zakaz	zgroma-
dzeń,	zamykana	stopniowa	coraz	szczelniej	granica.	
	 Nadzwyczajna	 lekcja	 wolności.	 To	 nie	 będą	
moje	 słowa	–	znalazłem	 je	w	 Internecie:	 „To	 jest	nie-
zwykła	lekcja	tego,	że	żyliśmy	w	wolności,	ale	jej	nie	
docenialiśmy.	
	 Nie	chcę	jednak	skupiać	się	na	ograniczeniach,	
bo	 te	wielkie	 rekolekcje,	 które	 przeżywamy	mają	 też	
drugą	–	pozytywną	stronę.	W	tym	czasie	tak	wiele	nam	
wolno!	Tak	wiele	możemy!	Możemy	czytać	Boże	Sło-
wo	 i	modlić	 się.	Możemy	poświęcać	czas	naszym	bli-
skim	–	tym,	z	którymi	mieszkamy	pod	jednym	dachem.	
Możemy	okazywać	sobie	wzajemnie	miłość,	przyjaźń,	
troskę.	Możemy	sobie	wzajemnie	pomagać.	Co	mi	wol-
no,	a	co	jest	dobre	dla	mnie	i	dla	innych?
	 Tak,	dzisiejszy	czas	niesie	ze	sobą	także	troski	
i	 problemy.	Myślę	 teraz	 o	 naszej	młodzieży,	 o	 ósmo-
klasistach	i	maturzystach.	Jak	będzie	wyglądał	koniec	
roku	szkolnego,	egzaminy,	rekrutacja	do	nowych	szkół	

Drogie Siostry i Bracia

i	na	studia?	Myślę	o	tych	wszystkich	osobach	pracują-
cych	w	handlu,	a	przede	wszystkim	w	usługach	i	prowa-
dzących	własną	działalność.	Myślę	o	 tych	wszystkich	
osobach,	które	z	powodu	zamknięcia	granicy	znalazły	
się	 z	 dnia	 na	 dzień	w	wyjątkowo	 trudnym	położeniu.	
Wszyscy	w	 tych	 niełatwych	 czasach	myślimy	 gorąco	
o	 lekarzach,	pielęgniarkach,	ratownikach	medycznych	
i	całym	personelu	medycznym.	Myślę	o	naszych	senio-
rach,	 którzy	 doświadczają	 lęku	 słysząc,	 że	 z	 powodu	
wieku	i	stanu	zdrowia	znajdują	się	w	szczególnej	grupie	
ryzyka.	
	 Ale	przede	wszystkim	chcę	 z	Wami	podzielić	
się	przesłaniem	o	nadziei.	Postanowiłem	w	tym	moim	
słowie	do	Was	nie	odwoływać	się	do	żadnego	fragmen-
tu	biblijnego,	 by	 zmotywować	Was	 samych	do	otwar-
cia	 Biblii	 i	 odnalezienia	 Bożego	 przesłania	 do	 Was.	
Biblia	 jest	 pełna	 niezwykłych	 świadectw	 o	 ludziach	
i	 świadectw	 ludzi,	 którym	 w	 nawet	 najtrudniejszym	
doświadczeniu	Bóg	objawił	swoją	miłość	i	 łaskę.	Jest	
pełna	 świadectw	 o	 wypełnionym	 oczekiwaniu	 i	 wy-
słuchanych	modlitwach,	a	przed	wszystkim	świadectw	
o	tym	że	bóg	daje	oparcie	dla	życia	człowieka.	Pragnę	
się	z	Wami	jedynie	podzielić	zwrotką	wiersza	–	pieśni	
ks.	Jerzego Trzanowskiego: 

Pan Bóg jest mą siłą i obroną miłą!
Stać bezpiecznie może, gdy ma Ciebie, Boże, 

ma dusza!
	 Prawdziwa	wolność,	to	jest	duchowa	wolność.	
Prawdziwa	radość,	to	jest	duchowa	radość.	Prawdziwy	
pokój,	to	pokój	serca	i	duszy.	
	 Tegoroczny	czas	Pasji	jest	inny,	niż	wszystkie,	
które	do	tej	pory	było	dane	nam	przeżyć.	Inna	będzie	
tegoroczna	 Wielkanoc.	 Inny,	 ale	 z	 pewnością	 objęty	
niezmienną	i	niezachwianą	Bożą	łaską.	

Gdziekolwiek przeżywać będziecie
Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020 roku,

życzymy Wam, by były czasem
doświadczenia bezgranicznej łaski i miłości Jezusa,

który, aby nas ratować, za nas umarł na krzyżu,
a przede wszystkim doznania działania

Jego potężnej, ożywiającej i dającej nową nadzieję 
mocy, którą niesie ze sobą 

Ewangelia o Jego zmartwychwstaniu.
Ks. Marcin Brzóska 

wraz z Rodziną 
oraz Współpracownikami
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	 Sytuacja,	w	 jakiej	 się	 znaleźliśmy	w	 związku	
z	pandemią	koronawirusa	i	środkami	zapobiegającymi	
jej	rozszerzaniu	sprawiła,	że	zarówno	nasza	parafi	a,	jak	
i	diecezja	i	cały	Kościół	musi	na	nowo	spojrzeć	na	swo-
je	funkcjonowanie,	a	także	plany	na	przyszłość.	
	 Wobec	sytuacji	pandemii	podjęta	została	decy-
zja	o	przesunięciu	na	jesień	wiosennego	diecezjalnego	
zjazdu	chórów.	Wiele	innych	zaplanowanych	na	wiosnę	
w	naszej	diecezji	i	naszym	Kościele	wydarzeń	zostało	
odwołanych	lub	przesuniętych	na	późniejsze	terminy.	
Najważniejszym	 jest,	 że	 podczas	 obrad	 ustalono,	 iż	
zgodnie	z	zaleceniami	Biskupa	Kościoła	 i	Prezesa	Sy-
nodu	 tegoroczne	konfi	rmacje	oraz	 jubileusze	 z	 okazji	
złotej	i	diamentowej	konfi	rmacji	zostały	przesunięte	na	
czas	po	ustąpieniu	epidemii	koronawirusa.
Oznacza	 to,	 iż	 tegoroczna	konfi	rmacja	 –	 jeśli	 Pan	po-
zwoli	–	odbędzie	się	w	naszej	Parafi	i	w	drugą	niedzielę,	
a	 więc	 13	 września	 2020	 roku.	 Jednocześnie	 uroczy-
stość	pamiątki	założenia	kościoła	w	Bażanowicach	od-
będzie	 się	w	 ostatnią	 niedzielę	 sierpnia	 –	 30.08.2020	
roku.	
	 Pragnę	serdecznie	podziękować	wszystkim	ro-
dzicom	 konfi	rmantek	 i	 konfi	rmantów	 za	 pełne	 zrozu-
mienia	i	miłe	słowa,	którymi	się	ze	mną	dzielili.	

Nie	został	 jeszcze	ustalony	nowy	 termin	złotej	konfi	r-
macji.	Zostanie	on	podany	w	terminie	późniejszym.	

***
	 W	czasie	pandemii	koronawirusa	 jako	parafi	a,	
a	 przede	 wszystkim	 duchowni	 stanęliśmy	 wobec	 zu-
pełnie	nowej	sytuacji,	wobec	nowych	zadań	i	wyzwań.	
Transmitujemy	 w	 Internecie	 niedzielne	 nabożeństwa,	
przygotowujemy	 codzienne	 rozważania	 biblijne,	 przy-
gotowujemy	 spotkania	 młodzieżowe	 online.	 Jako	 na-
uczyciele	 religii	 prowadzimy	 zdalne	 lekcje.	 Piszemy	
i	publikujemy	wiadomości	na	naszej	 stronie	 interneto-
wej	 i	 na	 facebooku.	Wraz	 z	pracownikami	 świeckimi,	
którzy	mimo	zamkniętych	drzwi	kancelarii	parafi	alnej	
pracują	zdalnie	i	na	miejscu,	wykonujemy	nasze	zada-
nia	administracyjne.	Współpracujemy	ze	specjalistami	
prowadzącymi	remont	Kościoła	Jezusowego.	
	 Dziękujemy	 Wam	 wszystkim,	 którzy	 w	 tym	
szczególnym	czasie	modlicie	się	o	nas	i	o	nasze	rodziny,	
wspieracie	nas	dobrym	słowem	i	jesteście	z	nami!	
My	zapewniamy	o	nieustającej	modlitwie	o	Was!	
A	niech	naszym	wspólnym	wołaniem	będą	słowa	Psal-
mu	91.	

Księża i Współpracownicy
Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

Z posiedzień Rady Parafialnej

	 Na	drugim	w	tym	roku	Rada	Parafi	alna	zebrała	
się	 10-go	marca.	Miało	 ono	miejsce	w	 sali	 zborowej	
w		Hażlachu.	Zanim	przystąpiono	do	obrad	radni		wraz		
z		lokalną		społecznością		uczestniczyli	w	nabożeństwie,	
które	w	Hażlachu	w	czasie	pasyjnym	odprawiane	 jest		
we		wtorek.
	 Zebraniu	 przewodniczył	 proboszcz	 ks.	 Mar-
cin	 	Brzóska.	Po	modlitwie	 zmówionej	 przez	księdza	
Tomasza	 Chudeckiego	 życie	 zborowe	 Filiału,	 w	 krót-
kim	wystąpieniu,	 	 przedstawił	 	 jego	 opiekun	ks.	Mar-
cin		Podżorski.		Porządek	obrad		jak	również	protokół	
z	poprzedniego	zebrania	 	przyjęte	zostały	bez	sprzeci-
wów.	Po	stwierdzeniu	kworum		przystąpiono	do		obrad.	
W	pierwszym	 	 rzędzie	 zajęto	 się	wypracowaniem	 sta-
nowiska	co	do	prowadzenia	przez	parafi	ę	działalności	
szeroko	pojętej.
	 W	 dynamicznie	 rozwijającej	 się	 sytuacji	 wy-
wołanej	koronawirusem	postanowiono		dostosowywać	
się	 do	doraźnie	wydawanych	 zarządzeń	przez	władze	
centralne.	W	sprawach		niejednoznacznych	do	podjęcia		
decyzji		upoważnione		zostało		prezydium	Rady.

Dalszą	 	 sprawą	 ,	mającą	 	m.in.	 na	 uwadze	 zaangażo-
wanie	 młodzieży,	 było	 wyposażenie	 parafi	i	 w	 sprzęt	
nagłaśniający.	 Sprawę	 postanowiono	 zrealizować	
w	trzech	etapach.	W	pierwszym	przewiduje	się	uspraw-
nienie	(uruchomienie)	sprzętu	już	istniejącego	i	na	ten	
cel	przeznaczono	2000,-	zł.
	 Drugą	 sprawą	przyszłościową	 związaną	 z	 pie-
niędzmi	 było	 fi	nansowanie	 kursu	 liderów	 	 młodzie-
żowych.	 Przewidziano	 dopłatę	 w	 wysokości	 po	 500	
zł	dla	 trzech	kursantów.	Nie	zapomniano	o	kończącej	
się	kadencji	obecnej		Rady	Parafi	alnej.	Wybory	nowej	
odbędą	się	 	 jesienią	 tego	roku.	Konkretne	 terminy	po-
dane	zostaną	później.	Listy	wyborców	udostępnione	są	
w	 kancelarii	 parafi	alnej.	 Każdy	 może	 sprawdzić	 czy	
znajduje	się	w	gronie	wyborców.	Sprawami	kończący-
mi	zebranie	były	sprawy	bieżące	wymagające	decyzji	
Rady.	 Posiedzenie	 zakończono	 wspólnie	 zmówioną	
Modlitwą	Pańską.															

                                                     Sekretarz Rady Parafi alnej
                                                               Marcin Mrózek
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Rozmowa z Bogiem; część 2

	 Coś	 szczególnego	 było	
w	 postaci	 Nehemiasza.	 Modlił	
się	 żarliwie	 i	 działał	 wytrwale.	
Dzięki	 wierze,	 zaufaniu	 i	 posłu-
szeństwu	 względem	 Boga	 do-
prowadził	do	szybkiej	odbudowy	
murów	obronnych	Jerozolimy.	
	 Nehemiasz	może	być	dla	
nas	 przykładem	 pełnego	 wiary	
modliciela	 i	 wytrwałego,	 pra-
cowitego	 przywódcy.	 Pracował	
jako	 podczaszy	 na	 dworze	 per-
skiego	króla,	ale	gdy	dowiedział	
się	 o	 trudnym	 położeniu	 judz-
kich	 repatriantów	w	Jerozolimie,	
zaczął	 się	 intensywnie	 modlić	
i	wyruszył	na	pomoc,	 co	zaowo-
cowało	szybką	poprawą	sytuacji.	
Wydarzyło	się	coś,	co	graniczyło	z	cudem	–	udało	się	
odbudować	mury	Jerozolimy	w	ciągu	52	dni!
	 Czy	 dzisiaj	możemy	być	 uczestnikami	 podob-
nych	wydarzeń?	O	tym	chcemy	myśleć	i	mówić	dzisiaj.	
Chcemy	 zastanowić	 się,	 co	może	 się	 dziać,	 kiedy	 za-
czynamy	się	modlić	z	wiarą	i	jesteśmy	gotowi	wytrwale	
działać	zgodnie	z	Bożą	wolą.	
	 Po	pierwsze	więc	–	modlitwa.	

 Nabieramy siły i mocy, 
	 jeśli	w	 naszym	 życiu	 zwracamy	 się	w	 każdej	
ważnej	 sprawie	 do	 Boga,	 gotowi	 na	 przyjęcie	 Jego	
wskazań.	Możemy	wtedy	mieć	wpływ	na	innych	ludzi,	
możemy	mierzyć	się	ze	wszystkimi	trudnościami.	Nie	
chodzi	tu	o	to,	by	kilka	razy	dziennie	padać	na	kolana.	
Wiktor	Hugo	mawiał,	że	nieważna	jest	pozycja	naszego	
ciała,	ważne	jest	to,	czy	przed	Bogiem	klęczy	nasza	du-
sza.	Ważna	jest	nasza	wewnętrzna	postawa	względem	
Boga.	Nie	postawa	fi	zyczna,	ale	postawa	naszego	serca	
jest	istotna	i	decydująca.	
	 Czy	modlimy	się	właściwie?	A	może	raczej	za-
gadujemy	Boga	i	nasza	modlitwa	trwa	i	trwa,	a	nie	do-
puszczamy	Boga	do	głosu,	nie	potrafi	my	się	wyciszyć,	
by	Bóg	do	nas	mógł	przemówić.	Czy	modlitwa	jest	dla	
nas	 ważna?	 Czy	 naprawdę	wierzymy,	 że	 Bóg	 zadzia-
ła?	 Jest	 duża	 różnica	 między	 „zagadywaniem”	 Boga,	
a	oczekiwaniem	na	Jego	głos,	 z	nadzieją	 i	 zaufaniem.	
Bóg	mówi,	że	możemy	mu	w	pełni	zaufać,	że	możemy	
wierzyć,	oczekiwać,	że	uczyni	to,	co	jest	dla	nas	najlep-
sze.	

	 Kiedy	 się	 modlimy,	 powinniśmy	 pamiętać	
o	tym,	że	
 
 Bóg jest władcą całego wszechświata. 
	 Ma	 wszystko	 pod	 kontrolą,	 możemy	 o	 tym	
przeczytać	w	Biblii	wiele	razy,	np.	w	Psalmie	103,	gdzie	
w	wierszu	19	czytamy:	„Pan	na	niebiosach	utwierdził	
swój	tron,	a	królestwo	jego	panuje	nad	wszystkim”.
	 Tak,	Bóg	panuje	nad	wszytkim,	zawsze	i	wszę-
dzie.	Jakże	bardzo	potrzebujemy	tej	pewności	dzisiaj!	
Sytuacja,	 w	 której	 się	 znaleźliśmy,	 jest	 bardzo	 trud-
na.	Zagrożone	jest	zdrowie,	a	nawet	życie	wielu	osób.	
To	 powinno	 nas	 skłonić	 do	wyciszenia	 się	 i	 refl	eksji,	
i	szczerego	zwrócenia	się	do	Boga	w	modlitwie.	
	 Wczoraj	 o	 20.00,	w	niedzielę	Oculi,	 nawiązu-
jącej	do	słów	psalmu	25:	„Oczy	moje	patrzą	na	Pana”,	
modliliśmy	 się	 z	 żoną	 przy	 zapalonych	 świecach.	
Z	wielką	radością	dostrzegliśmy	światło	świec	w	oknie	
jednego	z	mieszkań	w	sąsiednim	bloku.	

 Możemy modlić się wspólnie, 
	 nawet	 będąc	 w	 oddaleniu.	 Słyszy	 nas	 żywy	
Bóg,	 którego	 Słowo	 jest	 „pochodnią	 nogom	 naszym	
i	światłością	ścieżkom	naszym”.	Światło	świec	nie	jest	
mocne,	 ale	 światło	Bożego	 Słowa	 jest	 najmocniejsze,	
rozprasza	 każdą	 ciemność,	 wskazuje	 drogę.	 Słowo	
i	modlitwa	mogą	nas,	 jako	jedyne,	kształtować,	umac-
niać	i	przeprowadzać	przez	czas	największych	trudów.
Jedna	ze	znajomych,	bardzo	ceniona	i	mądra	pani	dok-
tor,	w	rozmowie	z	moją	żoną	powiedziała,	że	otrzyma-



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl6 Odwiedź naszą stronę:

Marek Cieślar

liśmy	w	darze	PRAWDZIWY	POST.	Może	 to,	 co	 się	
dzieje,	to	znak,	że	nasze	życie	powinno	się	zmienić,	że	
powinniśmy	z	czegoś	zrezygnować,	spojrzeć	na	nowo	
na	swoje	przyzwyczajenia,	przejrzeć	i	zweryfi	kować	li-
stę	naszych	priorytetów,	poglądów…
	 Gdy	 będziemy	 się	 modlić,	 nie	 myślmy	 tylko	
o	sobie.	Pomyślmy	jak	wiele	jest	osób	potrzebujących	

naszego	wsparcia.	W	tych	dniach	módlmy	się	wytrwale	
o	 lekarzy,	pielęgniarki,	 ratowników	medycznych,	całą	
służbę	zdrowia.	Tak	bardzo	są	obciążeni	wytężoną	pra-
cą.	Tak	wiele	od	nich	zależy.	Módlmy	się	o	siebie	na-
wzajem,	by	Bóg	przywrócił	nam	moc	wspólnoty.
	 Wierzę,	że	i	dziś	Bóg	może	w	ciągu	52	dni	zjed-
noczyć	nas	i	otoczyć	murem	swojej	łaski.		

 - Co nam zagraża? – zapytały dzieci.
- Wirus z koroną – powiedziałem, wskazując na świetlisty ekran. 

- Naprawdę jest taki wielki? – zapytały.
- Nie, to jest powiększenie. Naprawdę jest taki malutki, że go nie widać.

- A to prawdziwy człowiek, czy powiększony ludzik? – spytały dzieci, gdy na ekranie pojawiła 
się postać w cierniowej koronie.

- To prawdziwy człowiek – odparłem. – To znaczy, jest to jego podobizna, tak naprawdę jest o 
wiele, wiele większy.

- A dlaczego ma taką brzydką koronę? – dopytywały.  
- Bo to jest… to znaczy, to była… korona  – nie wiedziałem jak to dzieciom wyjaśnić 

- korona z cier…

Nie dokończyłem, bo ekran zgasł, a całą przestrzeń wypełnił Chrystus, w koronie chwały. 
Bijące od niego światło zachwyciło dzieci, które zaczęły śmiać się i tańczyć. O nic już nie 

pytały.

Budząc się, wyszeptałem: Jezu, dziękuję, że nie jesteś snem, a prawdą i życiem.    
  

A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem 

do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, 

Jam jest pierwszy i ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam 

klucze śmierci i piekła.
(Ap 1,16-18).

Z Nim i my jesteśmy ŻYJĄCY.
 

 

Żyjący

Marek Cieślar
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„Uważajcie, 
abyście się wzajemnie nie zjedli”

- o wolnosci chrześcijańskiej   

  

	 Słowa	przytoczone	w	tytule	pochodzą	z...listu	
Pawła	Apostoła	do	Galacjan	(Ga	5,15),	gdzie	Apostoł	
snuje	 swoje	 przemyślenia	 wokół	 wolności,	 którą	 ob-
darował	ludzi	Bóg	w	osobie	Jezusa	Chrystusa.	Gdyby	
na	wolność	spróbować	spojrzeć	w	szerszym	kontekście	
historii	kultury	i	cywilizacji	w	której	przyszło	nam	żyć,	
widać	czytelnie,	że	powstanie	i	rozwój	chrześcijaństwa	
przyniosło	przesłanie	o	wolności.	Jednak	refl	eksja	auto-
rów	Nowego	Testamentu,	szczególnie	Pawła	Apostoła,	
zwracała	uwagę	na	wolność	nie	 tylko	w	aspekcie	wy-
zwolenia	z	niewoli	okupanta,	tyrana,	prześladowcy,	ale	
i	 na	 przestrzeń	 wewnętrznej	 wolności	 człowieka.	 Co	
więcej,	na	związek	wolności	z	miłością	i	tym,	co	dzisiaj	
nazywamy	 odpowiedzialnością	 (o	 odpowiedzialności	
pisałem	w	„Informatorze”	nr	4/54).

	 W	 powszechnym	 odczuciu	 wolność	 stanowi	
najważniejszy	warunek	 bycia	 człowiekiem	 i	 szczegól-
nie,	gdy	bywa	zagrożona	 lub	 jej	brak,	pojawia	się	py-
tanie	o	jej	istotę	i	sens.	Historia	ludzkości	pokazuje,	że	
ludzie	potrafi	ą	na	jej	szali	położyć	wartość	największą,	
jaką	jest	życie.	I	że	można	doświadczać	bólu,	cierpienia,	
bezdomności,	nędzy,	a	jednak	mieć	w	sobie	wewnętrz-
ną	wolność.	Można	też	opływać	w	dostatki	i	tzw.	wol-
ności	 obywatelskie,	 a	 być	wewnętrznie	 zniewolonym.	
Historia	 pierwszych	 wieków	 chrześcijaństwa	 jest	 bar-
dzo	 czytelnym	 znakiem	 tych	 ludzkich	 zmagań	 o	wol-
ność.

	 Kiedy	 myślimy	 o	 wolności	 w	 kategoriach	
wspólnoty,	 narodu,	 ojczyzny,	 pojawia	 się	 najpierw	
słowo-rzeczywistość	 zwana	 NIEPODLEGŁOŚCIĄ.		
Pierwszy	i	podstawowy	warunek	bycia	wolnym,	to	by-
cie	niepodległym	czyli	bycie	podmiotem,	a	nie	przed-
miotem	w	 czyichś	 rękach.	Niepodległość	 to	 zdolność	
samostanowienia,	 posiadanie	 nikomu	 nie	 podległych	
warunków	istnienia,	myślenia	i	działania.	Taki	stan	nie	
oznacza	 jednak	 wolności	 w	 pełni.	 Trafnie	 określił	 to	
jeden	z	pisarzy	starochrześcijańskich	: „Nie wystarczy 
wyjść z Egiptu, trzeba jeszcze wejść do Ziemi Obieca-
nej”, a	współczesny	 nam	czeski	 teolog	 –	 ks.	Tomasz	
Halik	 dopowie:	 „Wyzwoleni lecz jeszcze nie wolni”. 
Nie	wystarczy	być	„wolnym	od”,	trzeba	być	„wolnym	
do”.	 Dwa	 oblicza	 wolności	 niczym	 awers	 i	 rewers.	

I		w	takiej	perspektywie	widać	geniusz	chrześcijańskiej	
wolności,	który	opiera	się	na	świadectwach	dwóch	wy-
bitnych	postaci	-	Pawła	Apostoła	i...dr.	Marcina	Lutra.	
Wskazywali	 oni	 na	 fakt,	 iż	 najgłębszym	 przesłaniem	
Ewangelii	 jest	 wolność,	 która	 nie	 jest	 swawolą,	 anar-
chią,	ale	budowaniem	pewnych	wartości.		Nie	istnieje	
też	prawdziwa	wolność	bez	odpowiedzialności.	Lutro-
we	 pytanie	 o	wolność	 zostało	 postawione	 inaczej	 niż	
w	fi	lozofi	i.	Nie	chodziło	bowiem	o	 to	„od	czego	czło-
wiek	 może	 być	 wolnym”,	 ale	 o	 to,	 „KTO	 CZYNI	
CZŁOWIEKA	 WOLNYM”.	 Warto	 zwrócić	 uwagę	
i	na	to,	że	chrześcijańskie	pojmowanie	wolności	zakła-
da	jedność	ludzkiej	egzystencji,	nie	dzieli	człowieka	na	
duszę	 i	 ciało	 czyli	 „wolność	duszy”	 i	 „wolność	 ciała”	
lub	wolność	woli.	Cały	człowiek	wierzy,	cały	człowiek	
jest	usprawiedliwiony,	cały	człowiek	wreszcie	kocha.

	 Dla	Marcina	Lutra	chrześcijańska	wolność	sta-
nowiła	sam	rdzeń	chrześcijaństwa.	Stąd	wcześnie	(	lata	
1519	 –	 1520)	 zrodziły	 się	 pisma	 programowe	 o	 wol-
ności:	O wolności chrześcijanina, O niewoli babiloń-
skiej Kościoła oraz Do szlachty chrześcijańskiej narodu 
niemieckiego.	Problematyka	chrześcijańskiej	wolności	
stała	się	jednym	z	pierwszych	wielkich	tematów	teolo-
gicznych	XVI	wieku	 niemal	w	 całej	 ówczesnej	 Euro-
pie.	Wolność	dla	Reformatora	była	przede	wszystkim	
wyzwoleniem	 od	 obciążenia	 grzechem	 i	 od	 ciężaru	
samego	 siebie:	 „Mówimy o wolności przed Bogiem; 
z Bogiem, który ogłasza nas wolnymi od grzechu, o wol-
ności, która przezwycięża”.

	 Najsłynniejszą	 i	 najczęściej	 chyba	 cytowaną	
tezę	dr	Lutra	o	wolności	stanowią	słowa:	„Chrześcija-
nin jest wolnym panem względem wszystkiego (wszyst-
kich spraw) i nikomu niepodległym. Chrześcijanin jest 
najbardziej uległym sługą wszystkich (spraw) i każde-
mu podległym”.	Luter	uważał,	że	chrześcijanin	jest	cał-
kowicie	wolny	od	wszelkich	zewnętrznych	przykazań,	
obyczajów,	 pobożności,	 kościelnych	 przepisów	 czy	
ludzkich	 roszczeń...	 Taka	 postawa	wyrasta	 z	 tego,	 że	
człowiek	jest	Bożym	dzieckiem,	które	ma	wolność	do	
aktywnego	działania	na	rzecz	drugiego	człowieka.		Stąd	
słowa	o	uległości,	podległości	innym,	służebnością	wo-
bec	wszystkich,	 które	 to	 postawy	nie	mają	 głębszego	
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sensu	i	podstawy	bez	miłości.	Paweł	Apostoł	w	liście	
do	Galacjan	napisał,	że	„wiara	działa	przez	miłość”	(Ga	
5,6).	 Chrześcijanin	 to	 człowiek	 wolny,	 aktywny,	 po-
dejmujący	 problemy	 i	 wyzwania	 otaczającego	 świata	
w	 myśl	 Lutrowej	 formuły:	 „wiara jest czynna w mi-
łości” (fi des per charitatem effi cax).	Luter	w	pewnym	
miejscu	 zauważył,	 że	 wolność	 jest	 pewnego	 rodzaju	
solidarnością	z	drugim	człowiekiem	(a	wydaje	się	nam	
często,	 że	 słowo	 'solidarność'	 to	 dopiero	XX	wiek..!),	
nawiązując	 nieustannie	 do	 Pawła	 Apostoła	 „Jedni 
drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo 
Chrystusa”(Ga	6,2).	Na	marginesie	warto	zauważyć,	że	
powyższe	słowa	Apostoła	Pawła	stały	się	pierwotną	za-
sadą	„Etyki	Solidarności”	księdza	Józefa	Tischnera,	zaś	
Dietrich	Bonhoeffer	w	swoich	listach	z	więzienia	pisał:	

„Być chrześcijaninem to być człowiekiem solidarnie”.
	 Bycie	 człowiekiem	 wolnym,	 szczególnie	 po	
latach	doświadczeń	 totalitarnego	zniewolenia,	nie	 jest	
w	 tym	 kontekście	 czymś	 łatwym,	 stąd	 stwierdzenie	
o	 „nieszczęsnym	 darze	 wolności”.	 Począwszy	 od	 sy-
tuacji	 nagłego	 znalezienia	 się	 na	 życiowym	 straganie,	
gdzie	do	wyboru	pojawiło	się	mnóstwo	dóbr	i	niełatwo	
podjąć	właściwy	wybór.	Dochodzi	do	tego	świadomość,	
że	 każdy	 wybór	 jednej	 drogi	 kładzie	 się	 cieniem	 na	
inną	 nie	wybraną...	 Jeśli	 jednak	 nie	 zapomnimy	o	 ka-
tegorii	miłości,	ów	dar	może	być	twórczym	i	pięknym,	
a	 człowiecze	drogi	–	drogami	wolności. Chrześcijań-
ska wolność, aktywna, czynna w miłości, nie jest jed-
nak abstrakcyjnym pojęciem, nie mającym odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości.	Już	Paweł	Apostoł	wskazał	
na	konkretne	ludzkie	postawy,	jako	dobre	lub	złe	owo-
ce	 wolności.	 	 Złe	 owoce,	 które	 mają	 swoje	 źródło	
„w	 ciele”	 to:	 „cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, roz-
pusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, 
zawiść, gniew, spory, kłótnie, zazdrość, zabójstwa, pi-
jaństwo” (Ga	5,19-21).	Owoce	dobre,	mające	swe	źró-
dło	„w	duchu”	to:	„Miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość” 
(Ga	 5	 22-23).	 Bardzo	 konkretny	 „katalog”	 wartości	
i	antywartości.	By	rodzić	dobre	owoce		nie	wystarczy	
być	niepodległym,	niezależnym.	By	rodzić	dobre	owo-
ce	 trzeba	 być	 aktywnym	w	miłości,	 która	 „cierpliwa	
i	łaskawa	jest”.	Wolny	chrześcijanin	dobrze	wie,	że	to	nie	
tylko	pozytywne	emocje,	wyuczone	zachowania	i	gesty,	
najpiękniejsza	nawet	życiowa	oprawa,	ale	uznanie	tych	
wartości	za	swoje	może	dać	dobre	owoce.	Jest	jeszcze	
jeden	istotny	wymiar	–	dobrych	owoców	których	nikt		
i	nic	nie	może	człowiekowi	odebrać	czy	zakazać.	Nawet	
najwięksi	tyrani	i	prześladowcy	nie	mają	mocy,	by	wol-
nemu	 człowiekowi	 odebrać	miłość,	 cierpliwość,	 życz-
liwość,	 dobroć,	wiarę,	 łagodność	 czy	powściągliwość.	
Mogą	odebrać	nawet	życie,	ale	jego	dobre	owoce	nie	są	
w	ich	zasięgu.	Ktoś	powiedział,	że	w	doświadczeniach	
tyranii	 jest	 jeszcze	 jedna	wartość,	która	 jest	absolutną	
siłą	człowieka	i	jego	zwycięstwem.	To	wierność.	Sobie,	
Drugiemu,	Bogu,	jakkolwiek	się	do	Niego	zwracamy.
	 I	w	tym	kontekście	pytania	o	wolność	tu	i	teraz	
Anno	Domini	 2020,	 w	 Roku	Wolności	 przeżywanym	
w	naszym	Kościele,	warto	pamiętać,	że	Apostoł	Paweł	
swoje	 słowa	 kierował	 do	 ówczesnych	 zborów.	 Skie-
rowane	 są	 i	 one	do	nas...	Czy	 są	w	nas	dobre	owoce	
wolności:	pokój,	cierpliwość,	dobroć,	łagodność,	życz-
liwość?	Czy	może	widzimy,	czujemy	w	sobie	i	wokół	
siebie:	nienawiść,	niezgodę,	zawiść,	gniew,	kłótnie,	za-
zdrość...?
	 Zobaczmy	 uczciwie	 jakie	 są	 nasze	 owoce,	
a	 zobaczymy	 -	 jaka	 i	 czy	 jest	 -	 	nasza	chrześcijańska	
wolność.	I	jeszcze	ważne,	choć	na	końcu		-	w	imię	wol-
ności	 niekiedy	 trzeba	 być	 człowiekiem	 odmowy.	 Od-
mowy	i	nieuczestniczenia	w	rodzeniu	zła,	intryg,	niedo-
powiedzeń.	Wzorem	dr	Marcina	Lutra,	bacząc,	byśmy	
wzajemnie	się	nie	zjedli...

Paweł Łukasz Nowakowski

               
„ Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą 

w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.” 
List do Rzymian 8,18

	 Nie	zdajemy	sobie	naturalnie	sprawy	z	tego,	jak	potężny	związek	istnieje	między	chwilowym	cierpieniem	
a	chwałą,	która	nas	oczekuje	w	wieczności.	Ponieważ	o	tym	nie	wiemy,	dlatego	tak	często	załamujemy	się	pod	
brzemieniem	codziennych	trudności	i	przykrości	spotykanych	na	drodze	życia.
	 Związek	między	 cierpieniem	 i	 chwałą	 jest	 tajemnicą,	 którą	 dopiero	wieczność	objawi.	Życie	 i	 śmierć	
Jezusa,	a	potem	Jego	wywyższenie	do	chwały	Ojcowskiej	jest	może	takim	najjaśniejszym	przykładem,	jak	ma	się	
cierpienie	do	chwały	wieczystej.	Niechaj	myśl	o	tym	pomoże	nam	przynajmniej	w	jakimś	stopniu	przyjmować	
cierpienia	teraźniejszego	czasu	z	większą	cierpliwością	i	nadzieją.																																																																		

                                                                             Matka Ewa - „Myśli wybrane”

                                                    

  Cierpienie zadatkiem chwały 
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Ludzie i wydarzenia
Odcinek 265

W³adys³aw 
Sosna

Historia

  03.04.1995:	w	Warszawie	 zmarł	 prof.	
dr	hab.	 inż.	Stefan Tworkowski,	architekt	i	
urbanista.	Urodził	się	w	Humaniu	17.07.1907	
r.	Niestety	o	jego	młodych	latach	brak	mate-
riałów.	Wiadomo	jedynie,	że	w	1933	r.	ukoń-
czył	 studia	 na	 Wydziale	 Architektury	 Poli-
techniki	 Warszawskiej.	 Rok	 później	 został	
członkiem	 Stowarzyszenia	Architektów	 Pol-
skich	i	Stowarzyszenia	Urbanistów	Polskich	
(od	1979	jego	członek	honorowy).	W	1929	r.	
zdobył	 III	nagrodę	w	konkursie	na	projekty	
mieszkań	w	blokach	4	–	kondygnacyjnych	w	
kilku	budowanych	w	Warszawie	dzielnicach.	
Był	 także	 jednym	 z	 projektantów	 gmachu	
Oddziału	 PKO	 (1934)	 oraz	 gmachu	 Banku	

Gospodarstwa	Krajowego	w	Poznaniu	 (1937	 -	 II	 nagroda).	W	 latach	
1935	–	1936	był	współautorem	 realizacji	projektu	na	Dom	Zdrojowy,	
Park	Kopczyńskiego	i	basen	kąpielowy	w	Wiśle,	w	latach	1938	–	1939	
według	jego	projektu	wzniesiono	kamienicę	przy	ul.	Dynasy	6	w	War-
szawie.	Losy	architekta	w	czasie	wojny	nie	są	znane.	Po	wojnie	włączył	
się		aktywnie	do	prac	projektowych	szeregu	gmachów		w	zniszczonej	
Warszawie,	m.in.	budynków	Spółdzielni	Mieszkaniowej	na	Mokotowie	
(1947	 –	 1952),	 budynków	 przyszłej	 Szkoły	 Głównej	 Gospodarstwa	
Wiejskiego	 (1949	 –	 1956),	 uczestniczył	 w	 konkursach	 projektowych	
gmachów	SGGW	na	Ursynowie	(1960),	Biblioteki	Narodowej	(1962),	
gmachów	Sądu	Najwyższego	 (1970).	 Pełnił	w	 tym	 czasie	 obowiązki	

dyrektora	Centralnego	Biura	Projektów		Bu-
downictwa	Wiejskiego	(1948	–	1951),	dyrek-
tora		Biura	Studiów	i	Projektów	Wzorcowych	
Budownictwa	 Wiejskiego	 (1957	 –	 1961),	
wreszcie	 dyrektora	 Instytutu	 Architektury	
i	Planowania	Wsi	(1972	–	1975).		
	 Zaangażował	 się	 także	 w	 działalność	
pedagogiczną.	 Jako	 dr	 nauk	 technicznych,	
w	 1955	 r.	 uzyskał	 tytuł	 docenta,	 później	
profesora	 nadzwyczajnego.	 	 Był	 kierowni-
kiem	 Zakładu	 w	 Katedrze	 Projektowania	

i	 Kompozycji	Architektury	 a	 później	
w	 Katedrze	 Projektowania	 Ogólnego	
i	 Architektury	 Krajobrazu	 -	 Politech-
niki	 Warszawskiej.	 	 Kierował	 także	
Pracownią	 Architektoniczno	 –	 Rzeź-
biarską	 i	 pełnił	 obowiązki	 zastępcy	
profesora	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	
w	Warszawie	(1950	–	1956).	
Jest	 także	 autorem	 wielu	 publikacji,	
m.in	:	„Architektura	w	krajobrazie	Be-
skidów”,	„Słońce	w	architekturze”.	
W	 roku	 akademickim	 1964/65	 był	
dziekanem	Wydziału	Architektury	Po-
litechniki	Warszawskiej.	 Przytoczone	
dane	wymagają	 uzupełnień	 i	 uściśleń	
zarówno	co	do	czasu,	jak	i	pełnionych	
obowiązków	 i	 efektów	 prac	 projekto-
wych.	

-	oOo	-
 5.04.1920:	w	Nydku	(ob.	CzR)	
urodziła	 się	
Aniela Ku-
piec,	 cór-
ka	 hutnika	
trzynieckiej	
Huty	 Żela-
za	 Jerzego	
Milerskie-
go	 i	 Zuzan-
ny	 z	 domu	
Kantor.	W	latach	młodości	wyróżniała	
się	 subtelnym	 rozumieniem	 swojego	
otoczenia.	 Gdy	 tylko	 nabyła	 umiejęt-
ność	 czytania,	 korzystała	 z	 bogatej	
biblioteczki	 domowej,	 ale	miała	 czas	
na	 czytanie	 tylko	 w	 czasie	 pasienia	
krów.	Była	uczennicą	szkoły	 ludowej	
w	 Nydku	 i	 już	 wówczas	 próbowała	
pisać	 swoje	 rymowanki.	 W	 Szko-
le	 Wydziałowej	 Macierzy	 Szkolnej	
w	 sąsiedniej	 Bystrzycy	 związała	 się	
z	 harcerstwem,	 aktywnie	 udzielała	
się	 w	 Bratniej	 Pomocy,	 dojrzewała	
w	 przywiązaniu	 do	 polskości,	 swoje	
wiersze	zamieszczała	w	gazetce	szkol-
nej.	I	tu	miał	miejsce	szokujący	dla	niej	
epizod:	napisała	wiersz	na	jeden	z	po-
ranków	szkolnych	prosząc	z	zachowa-
nie	anonimowości.		Po	wyrecytowaniu	
wiersza	 dyrektor	 zażądał	 ujawnienia	
autora	 wiersza.	 Gdy	 speszona	 poka-
zała	 się	 na	 podium,	 odebrała	 pierw-
sze	 rzęsiste	 oklaski	 w	 swoim	 życiu!	
W	1937	r.	ukończyła	Szkołę	Gospodyń	
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Wiejskich	w	Końskiej.	Pierwszą	pracę	podjęła	w	1938	
r.	w	 administracji	Huty	Trzynieckiej;	w	 czasie	wojny	
zmuszona	 została	 do	 pracy	 w	 lesie.	 Ledwo	 powrócił	
z	kampanii	wrześniowej	 jej	bliski	 szkolny	kolega	 Jan	
Kupiec,	 wnet	 został	 wysłany	 na	 przymusowe	 roboty	
do	Otmuchowa;	 	 ale	 gdy	 tylko	mógł,	 przyjeżdżał	 do	
Nydku,	choćby	na	parę	chwil.	Wreszcie,	podczas	ewa-
kuacji	 zakładu	 udało	mu	 się	 zbiec	w	 rodzinne	 strony	
i	poślubić	 stęsknioną	Anielę.	 	3	maja	1945	 r.	ostatnie	
zagony	wojsk	 niemieckiego	 okupanta	 opuszczały	Zie-
mię	 Cieszyńską.	Ważyły	 się	 losy	 przynależności	 pań-
stwowej	Zaolzia.	Na	polecenie	Moskwy	Polska	musiała	
uznać	granice	sprzed	1938	r.	Zaolzie	znalazło	się	znów	
w	granicach	Czechosłowacji.	Na	młodą	rodzinę	spadły	
nieoczekiwane	 represje,	 do	 domu	 zakradła	 się	 bieda.	
Dopiero	 po	 przyjęciu	 przez	 męża	 legitymacji	 KPCz	
uzyskał	pracę	jako	nauczyciel	w	szkole		podstawowej	
w	 Nydku.	 Aniela	 zajęła	 się	 prowadzeniem	 gospodar-
ki	 domowej,	wychowaniem	dzieci	 (Ewa	 i	Bronisław),	
a	wolne	chwile	poświęciła	pracy	społecznej	w	Polskim	
Związku	 	Kulturalno	 –	Oświatowym.	W	Kole	Nydec-
kim	PZKO	śpiewała	w	chórze,	reżyserowała	sztuki	wy-
stawiane	przez	teatrzyk	ludowy,	weszła	także	w	skład	
Sekcji	Folklorystycznej	i	Literacko	–	Artystycznej	przy	
Zarządzie	Głównym	PZKO,	 została	 członkinią	Grupy	
Literackiej	 63’	w	Trzyńcu.	 	W	wolnych	 chwilach	 się-
gała	po	pióro.	Początkowo	pisała	tylko	do	szufl	ady.	Za	
namową	poetki	ludowej	Ewy	Milerskiej	pokazała	folk-
loryście	prof.	Danielowi	Kadłubcowi	zawartość	swojej	
szufl	ady.	 Dla	 profesora	 najważniejszym	 walorem	 jej	
utworów	była	 gwarowość,	 pokazywanie	 jej	 bogactwa	
sięgającego	korzeni	tej	ziemi,		z	niej	wyrosłej	i	zacho-
wanej	wśród	 ludu.	Zachęcił	profesor	onieśmieloną	po-
etkę	do	udziału	w	konkursach	literackich;	jej	pierwszy	
wiersz	„Karkoszka”	został	nie	tylko	życzliwie	przyjęty,	
ale	wyróżniony	pierwszą	nagrodą.	Potem	przyszły	inne	
nagrody.	Odtąd	 jej	gwarowe	 teksty	 i	wiersze	zamiesz-
czane	były	w	„Głosie	Ludu”,	„Zwrocie”,	„Głosie	Zie-
mi	Cieszyńskiej”,	w	pisemkach	dla	dzieci	i	młodzieży,	
także	na	 łamach	zaolziańskich	„Kalendarzy	Śląskich”.	
Wreszcie	przyszła	kolej	na	wydania	książkowe:	w	1987	
r.	 znalazły	 się	 jej	wiersze	we	wspólnym	 tomiku	Ewy	
Milerskiej	i	Anny	Filipek	„Korzenie”.	Rok	później	po-
kazał	 się	 jej	 tom	poetycki	„Malinowy	świat”,	w	1997	
zbiór	prozy	„Połotane	żywobyci”,	wreszcie	w	2005	ko-
lejny	tom	opowiadań	i	wierszy	„Po	naszymu	pieszo	i	na	
skrzidłach”.	
	 Do	 końca	 swoich	 dni	 pozostawała	 nad	wyraz	
skromną.	Cieszyła	się	uznaniem	coraz	większego	grona	
czytelników.	Jej	utwory	pisane	prostą	czerstwą	gwarą	
cieszyńską	 tchnęły	 wielką	 miłością	 do	 Ziemi	 Ojczy-
stej,	wydobywały	wszystkie	tajniki	jej	urody,	czerpały	
z	tradycji	rodu	Milerskich,	których	ślady	sięgają	aż	po	
1677	r.	Mieszkała	w	drzewionce	„Na	farce”	z	1812	r.,	

przesyconej	wonią	ziół,	w	zakamarkach	której	odzywał	
się	głos	babcinych	i	matczynych	bajd	i	pogwarek.	Pil-
nie	przenosiła	je	na	papier,	albo	odtwarzała	z	pamięci	
na	różnych	spotkaniach.	Gdy	miała	99	lat,	szykowano	
się	do	godnego	uczczenia	seniorki	zaolziańskich	ludzi	
pióra.	 Nikt	 się	 tego	 nie	 spodziewał.	 Odeszła	 w	 nocy	
z	10/11.09.2019.	Po	uroczystości	pogrzebowej	w	ewan-
gelickim	kościele	w	Bystrzycy,	 spoczęła	 na	wiejskim	
cmentarzu	w	rodzinnym	Nydku.	

-	oOo	-
 08.04.1945:	 w	 obozie	 koncentracyjnym	 we	
Flossenburgu	 zginął	 Zygmunt Łoboda,	 jeden	 z	 czo-
łowych	 architektów	 polskich	 okresu	 międzywojenne-
go.	 Także	 o	 nim	mamy	 skąpe	 wiadomości.	 Z	 począt-
kowych	lat	 jego	życia	wiemy	zaledwie,	że	urodził	się	
w	1895	r.	 i	że	w	1927	r.	ukończył	studia	z	zakresu	ar-
chitektury	 na	 Politechnice	Warszawskiej.	 Już	w	 1926	
r.	 związał	 się	 z	 architektką	 tej	
samej	 uczelni	 Jadwigą Do-
brzyńską	 (1898	 –	 1940).	 Od	
tego	 momentu	 tworzyli	 zgrany	
duet	 twórców	 uczestniczących	
w	 konkursach	 architektonicz-
nych	 i	 projektujących	 wiele	
interesujących	 budowli.	 Obo-
je	 byli	 członkami	 Stowarzy-
szenia	 Architektów	 Polskich.	
Wśród	realizacji	wymieniane	są	
m.in.:	 kolonia	mieszkaniowa	 na	 Żoliborzu	w	Warsza-
wie	(1929	–	1930),	Sanatorium	Dziecięce	na	Kubalon-
ce	w	Istebnej	(1929	–	1936),	gmach	Śląskich	Zakładów	
Naukowych	Technicznych	w	Katowicach	(1931),	dom	
własny	na	Saskiej	Kępie	w	Warszawie	(1933),	gmach	
PKO	 w	 Poznaniu	 (1934).	Wśród	 nagrodzonych	 prac	
konkursowych	 wymieńmy	 chociaż	 	 projekty:	 Domu	
Ludowego	w	Łodzi	(1926),	kościoła	Opatrzności	Bożej	
w	Białymstoku	(1927),	kolonii	mieszkaniowej	na	Roki-
ciu	w	Łodzi	(1928),	gmachu	Centralnego	Instytutu	Wy-
chowania	Fizycznego	na	Bielanach	w	Warszawie,	blo-
ku	administracyjnego	Hut	Żelaza	w	Katowicach	(1928),	
Kasy	 Chorych	 w	 Sosnowcu	 (1930),	 Urzędu	 Celnego	
w	Gdyni	(1934),	Miejskiego	Sanatorium	Chorób	Płuc-
nych	w	Skotnikach	(1936),	Szpitala	Wojskowego	w	Ło-
dzi	(1937),	Ubezpieczalni	Społecznej	w	Wilnie	(1937),	
stalowego	szkieletu	gmachu	PKO	w	Poznaniu	 (1937),	
Domu	Polonii	Zagranicznej	w	Warszawie	(1938).	Trze-
ba	 w	 tym	 miejscu	 wymienić	 także	 uczestnictwo	 w	
międzynarodowym	konkursie	 na	 Pałac	 Ligi	Narodów	
w	Genewie	(1927).		
	 1.02.1940	r.	zmarła	żona	Jadwiga	Dobrzyńska.	
Zygmunt	Łoboda	został	aresztowany	w	1944	r.	w	czasie	
Powstania	Warszawskiego	i	wywieziony	do	obozu	kon-
centracyjnego	we	Flossenburgu,	skąd	już	nie	powrócił.	

-	oOo	-
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W Sandomie-
rzu obradował 
Synod General-
ny Kościołów 
Ewangelickich 
w Polsce. Nie	
bez	 perturbacji	
przy	 jednym	 sto-
le	 zasiedli	 świec-
cy	 i	 duchowni	
przedstawiciele	
trzech	 Kościo-
łów	 Ewangelic-
kich:	 luteranie,	

kalwini	 i	 Bracia	
Czescy.	 Był	 po	 temu	 najwyższy	 czas.	 Sytuacja	 poli-
tyczna	w	Polsce	zmieniała	się	z	dnia	na	dzień..	Oto	na	
Zygmuncie	Auguście	(1572)	wymarła	panująca	w	Pol-
sce	 od	 1386	 r.	 dynastia	 Jagiellonów.	Nastał	 czas	 kró-
lów	 	 elekcyjnych:	 efemerycznego	Henryka	Walezego,	
Stefana	 Batorego,	 trzech	Wazów:	 Zygmunta	 III,	Wła-
dysława	 IV,	 Jana	Kazimierza...,	w	 sumie	11	władców,	
których	 poczet	 zamknął	 w	 1795	 r.	 Stanisław	August	
Poniatowski.	Już	za	panowania	przedostatniego	Jagiel-
lona	Zygmunta	Starego	przeniknęła	do	Polski	z	Witten-
bergii	Reformacja	Luterańska,	która	znalazła	oddźwięk	
przede	wszystkim	wśród		mieszczan,	ale	także	szlachty	
i	ludzi	wykształconych	w	Małopolsce,	Pomorzu	Gdań-
skim,	Wielkopolsce,	poza	granicami	Rzeczypospolitej	
Obojga	Narodów	na	Śląsku.	Już	w	1525	r.	miały	miej-
sce	dwa	wydarzenia:	hołd	pruski	na	krakowskim	rynku	
złożony	przez	byłego	mistrza	krzyżackiego	Albrechta	
Hohenzollerna,	 jego	przejście	na	 luteranizm	i	uznanie	
tego	wyznania	za	 religię	panującą	na	 terenie	utworzo-
nych	Prus	Książęcych.	Był	to	ewenement	na	skalę	eu-
ropejską,	gdyż	na	wskroś	katolicki	kraj	zgodził	się	na	
przyjęcie	pod	swoje	skrzydła	ewangelickie	lenno.	Nie-
bawem,	 niezależnie	 od	 „przecieków”	 nauki	 Marcina	
Lutra	z	Wittenbergi,	również	z	Królewca,	zwłaszcza	po	
utworzeniu	 uniwersytetu	 (1544)	 i	 założeniu	 drukarni,	
zaczęły	rozchodzić	się	pisma	reformacyjne	także	w	ję-
zyku	polskim	po	całym	kraju.	
	 Przeciwstawnym	 głośnym	 wydarzeniem	 był	
incydent	w	Gdańsku.	Miasto	zostało	opanowane	przez	
plebs	i	mieszczaństwo,	które	przyswoiło	już	sobie	nauki	
Lutra.	Uczestnicy	 tumultu	 	 pozbawili	 urzędów	burmi-
strza	i	rajców	miejskich,	opanowali	kościoły	i	skasowa-
li	klasztory,	domagali	się	wolności	głoszenia	Ewangelii,	
wprowadzili	 rządy	 demokratyczne	 i	 domagali	 się	wy-
jęcia	miasta	 spod	 jurysdykcji	 biskupa,	 ale	 –	 co	warte	
podkreślenia	-	nie	wypowiedzieli	posłuszeństwa	królo-
wi	i	zapewnili	przekazywanie	mu	należnych	podatków.	

Odpowiedzią	króla	Zygmunta	Starego	była		pacyfikacja	
miasta	 przy	 pomocy	 wojska,	 ścięcie	 14	 przywódców	
rewolty	 przed	 dworem	Artusa	 i	 przywrócenie	 rządów	
katolickiego	 patrycjatu	 (17.04.1526).	 Coraz	 częściej	
jednak	wydawane	 edykty	 króla	 przeciw	 szerzeniu	 się	
nauki	Lutra	nie	miały	prawie	 żadnej	mocy	 sprawczej,	
gdyż	nie	miał	ich	kto	egzekwować,	a	ogłaszane	przez	
Kościół	wyroki	 zwłaszcza	 przez	 szlachtę	 były	 ignoro-
wane.	Nie	oznacza	to,	że	tu	i	ówdzie	nie	doszło	do	przy-
krych	incydentów.	Szlachta	coraz	śmielej	domagała	się	
ukrócenia	 jurysdykcji	 kościelnej,	 redukcji	 godności	
senatorskich	 wyższego	 duchowieństwa	 w	 sejmie,	 se-
kularyzacji	 części	 dóbr	 kościelnych,	 nałożenia	 podat-
ków	na	duchowieństwo.	Gdy	do	Polski	 dotarły	nauki	
drugiego	wielkiego	reformatora	Jana	Kalwina,	szlachta	
w	 Małopolsce,	Wielkopolsce	 i	 na	 Litwie	 skorzystała	 
z	 niezależności	 kościoła	 	 helweckiego	 od	władz	 poli-
tycznych,	przyjęła	na	swoje	barki	jego	rozwój	w	swoich	
włościach,	 była	 też	 pewną	 formą	podkreślenia	 swojej	
godności	narodowej.	
	 Trzecią	 grupą	 wyznawców	 Reformacji	 byli	
Bracia	 Czescy.	 Pierwsza	 fala	 husyckich	 emigrantów,	
uciekająca	z	Czech	z	powodu	prześladowań	religijnych	
(1548),	znalazła	azyl	zwłaszcza	w	południowej	Wielko-
polsce	i	na	terenie	Prus.	
	 Każda	z	 tych	grup	propagowała	swoje	wyzna-
nie,	zwłaszcza	po	sformułowaniu	swoich	konfesji	 (au-
gsburskie	 1530,	 helweckie	 1563),	 celebrowała	 swoje	
nabożeństwa	według	własnych	porządków	kościelnych,	
wydawała	podstawowe	druki	wyznaniowe,	jak:	postyl-
le,	kancjononały,	katechizmy,	wreszcie	tłumaczenia	na	
język	polski	 fragmentów	Pisma	Świętego	 i	 całych	Bi-
blii	(pierwszą	polską	ewangelicką	była	Biblia	brzeska	
wydana	w	1563	r.,	potem	gdańska	–	w	1632	r.),	a	tak-
że	pisma	polemiczne.	W	tym	miejscu	trzeba	wymienić	
monumentalne	dzieło	Andrzeja	Frycza	Modrzewskiego	
„O	naprawie	Rzeczypospolitej”	(„Commentariorum	de	
Republica	 emendanda	 libri	 quinque”)	 napisane	 po	 ła-
cinie,	w	całości	wydrukowane	w	Bazylei	1554	r.	Piąta	
księga	 traktowała	 „O	Kościele”	 i	 	 była	 przedmiotem	
ostrej	krytyki	i	wycięć	cenzury	kościelnej.	Obok	pism	
o	 charakterze	 religijnym	 zaczęły	 się	 także	 	 pojawiać	
pierwsze	 tytuły	 polskiej	 literatury	 pięknej,	 której	 oj-
cem	uznano	Mikołaja	Reja,	głoszącego	wszem	i	wobec	 
„A	niechaj	narodowie	wżdy	postronni	znają,	 iż	Polacy	
nie	 gęsi,	 iż	 swój	 język	mają”.	Niemałe	 znaczenie	 dla	
podniesienia	oświaty	i	wykształcenia	młodego	pokole-
nia	miały	Gimnazja	Akademickie	w	Gdańsku	(od	1558),	
w	Toruniu	(od	1568),	a	także	Akademia	Braci	Polskich	
w	Rakowie	(od	1602).	
	 Po	 zawarciu	 pokoju	 religijnego	w	Augsburgu	
w	1555	r.,	szlachta	polska	jeszcze	odważniej	wystąpiła	
do	króla	z	nowymi	postulatami:	przejęcia	przez	niego	
spraw	wyznaniowych,	 zniesienia	 celibatu,	wyboru	du-

Ugoda Sandomierska 1570
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chownych	 przez	 szlachtę,	 usunięcia	 biskupów	 z	 sena-
tu,	 uznania	 Komunii	 Świętej	 pod	 oboma	 postaciami,		
utworzenia	kościoła	narodowego	na	wzór	Anglii,	i	inne.	
Miasta	na	Pomorzu	uzyskały	pełnię	swobód	wyznanio-
wych	dla	luteran.	
	 Z	drugiej	strony	Kościół	Katolicki	widząc,	że	
w	walce	z	nowymi	ruchami	religijnymi	na	współpracy	
z	władzą	świecką	niewiele	skorzystał,	wziął	sprawy	w	
swoje	 ręce,	 przeprowadził	 szereg	 reform	wewnątrzko-
ścielnych,	 zdyscyplinował	duchowieństwo,	 stopniowo	
redukował	 wpływy	 koncyliarystów,	 a	 co	 najważniej-
sze,	 po	 pokonaniu	wielu	 przeszkód	 i	 po	wielu	 latach	
doprowadził	 do	 końca	 obrady	 Soboru	 Trydenckiego	
(4.12.1563).	Wydana	przez	Piusa	IV	bulla	posoborowa	
dała	początek	kontrreformacji.		Już	w	1540	papież	Pa-
weł	III	zatwierdził	powstanie	Towarzystwa	Jezusowego,	
wykształconej	 i	 karnej	 formacji	 zakoników	 wypełnia-
jących	bezwzględnie	polecenia	papieskie,	 z	 zadaniem	
przejmowania	 inicjatyw	we	 wszelkich	 formach	 życia	
społecznego,	 szkolnictwie,	 a	 szczególnie	 przygotowa-
nych	do	 zwalczania	herezji	 reformacyjnej.	Za	 sprawą	
kardynała	 Stanisława	 Hozjusza,	 pierwsze	 kolegium	
jezuickie	 na	 terenie	 Polski	 powstało	 w	 Braniewie	 w	
1564	 r.	 i	 stopniowo	 poszerzało	 sieć	 swoich	 placówek	
w:	Wilnie	 (1570),	Poznaniu	 (1573),	Krakowie	 (1579),	
Toruniu	(1596).	Jednym	z	najaktywniejszych	jezuitów		
działających	w	Polsce	był	Piotr	Skarga,	 autor	 „Żywo-
tów	Świętych”	i	„Kazań	Sejmowych”,	pierwszy	rektor	
założonego	 przez	 Stefana	 Batorego	 w	Wilnie	 uniwer-
sytetu	(1567),	wszechobecny	na	dworze	Zygmunta	III	
Wazy.	Wszelkie	starania	o	ustanowienie	kościoła	naro-
dowego,	w	których	wielki	udział	miał	znany	w	Europie	
działacz	 reformacyjny	 Jan	 Łaski,	 spełzły	 na	 niczym.	
Przybyły	do	Polski	nuncjusz	Giovanii	Francesco	Com-
mendone	 skutecznie	 te	 starania	 sparaliżował	 (1564),	 
w	senacie	 dalej	 zasiadali	 tylko	biskupi	 katoliccy,	 a	 ci	
dołożyli	 wszelkich	 starań,	 aby	 króla	 zniechęcić	 do	
ustępstw	na	rzecz	rozpanoszonej	szlachty	i	magnaterii.	
Polemika	 w	 sprawach	 religijnych	 nie	 osłabła,	 wręcz		
przeciwnie,	 po	 przybyciu	 do	 Polski	 Jezuitów	 nabrała	
impetu.	 Bolesnym	w	 tym	wszystkim	 był	 fakt,	 że	 nie	
tyle	Kościoły	Reformacji	występowały	przeciw	wspól-
nemu	 wrogowi,	 co	 także	 zażarcie	 wzajemnie	 oskar-
żały	 się	 między	 sobą	 o	 takie	 czy	 inne	 rozbieżności	 
w	interpretacji	tekstu	biblijnego.	Na	domiar	w	Kościele	
Kalwińskim	doszło	do	rozłamu	i	utworzenia	tzw.	zboru	
mniejszego	–	Braci	Polskich,	którzy	do	polemiki	wpro-
wadzili	 poglądy	 antytrynitarskie	 (1563).	 Gdy	 3	 lata	
później	 podjęto	 pierwszą	 próbę	 wydalenia	 Braci	 Pol-
skich	(arian)	z	Królestwa,	Hozjusz	sprzeciwił	się	temu	
stwierdzając,	 że	 trwające	 w	 sporach	 dogmatycznych	
Kościoły	Reformacji	same	się	wykończą.	
	 Narastające	 niebezpieczeństwo	 ze	 strony	 Ko-
ścioła	Katolickiego	w	różnych	kręgach	protestanckich	

wzbudzały	 poważny	 niepokój,	 myśl	 o	 konieczności		
zjednoczenia	 sił,	 próby	 pojednania	 stały	 się	 potrzebą	
chwili.	Pierwszy	krok	w	tym	kierunku	został	podjęty	już	
w	1555	r.	w	Wielkopolsce.	Na	synodzie	w	Koźminku	
doszło	 do	 unii	Kościoła	Reformowanego	 (kalwińskie-
go)	 z	 husyckim	Kościołem	Braci	Czeskich.	Gdy	osta-
tecznie	 idea	 Kościoła	 Narodowego	 upadła	 i	 zabrakło	
pojednawczego	 Jana	 Łaskiego,	 w	 gronie	 ludzi	 świec-
kich	i	duchownych	tym	razem	w	Małopolsce	dojrzewa-
ła	myśl	o	podjęciu	kolejnego	wysiłku	poszerzenia	unii	
Kościołów	 Reformacji.	 Dużo	 zależało	 od	 stanowiska	
wielkopolskiego	 superintendenta	 Kościoła	 Ewangelic-
ko	–	Augsburskiego	Erazma	Glicznera	–	Skrzetuskiego,	
reprezentującego	 ortodoksyjny	 luteranizm.	Determina-
cja	wojewody	krakowskiego	Stanisława	Myszkowskie-
go	i	sandomierskiego	Piotra	Zborowskiego	sprawiła,	że	
w	końcu	9.04.1570	r.	stawili	się	na	soborze	generalnym	
przedstawiciele	Kościołów:	augsburskiego,	helweckie-
go	i	Braci	Czeskich.	Wykluczono	z	obrad	Braci	Polskich.		
Z	niemałym	trudem	udało	się	wyjednać	ustępstwo	braci	
Erazma	 i	Mikołaja	 Glicznerów.	 14.04	 doszło	 do	 pod-
pisania	aktu	połączenia	w	sprawach	religii	Kościołów	
Ewangelickich	Wielkopolski,	Małopolski,	Litwy,	Żmu-
dzi	i	Rusi.	Pod	aktem	złożyli	swoje	podpisy:	wspomnia-
ni	 wojewodowie	 Stanisław	 Myszkowski,	 Piotr	 Zbo-
rowski,	 w	 imieniu	 wojewody	 poznańskiego	 Łukasza	
Górki	–	Stanisław	Bniński	i	kasztelan	gnieźnieński	Jan	
Tomicki,	 a	 także	 uczestniczący	 w	 synodzie	 przedsta-
wiciele	 duchowieństwa	 wszystkich	 trzech	 Kościołów.	
Dla	 potwierdzenia	 i	 rozwinięcia	 podjętej	 uchwały	 sy-
nod	zebrany	18.05.1570	 r.	w	Poznaniu	uzgodnił	 treść	
uzupełniającej	uchwały	ujętej	w	dwudziestu	punktach.	 
Z	najważniejszych		wymieńmy:	„Zatwierdza	się	uchwa-
ły	ugody	sandomierskiej.	Duchowni	obu	wyznań	mają	
udzielać	sakramentów,	kazać,	odprawiać	nabożeństwa	
podług	porządku	i	zwyczajów	swoich	Kościołów.	(...)	
Komunię	należy	pojmować	według	orzeczenia	synodu	
sandomierskiego	 stosownie	 do	 artykułu	 saskiego	 wy-
znania,	posłanego	na	sobór	trydencki	w	r.	1551;	unikać	
zaś	wszelkich	wyrażeń,	słów	i	objaśnień,	różniących	się	
od	owego	wyznania.	(...)	Należy	unikać	wszelkich	spo-
rów	między	 duchowieństwem	 obu	wyznań	 lub	 człon-
kami	ich	zborów	w	sprawach	zaprowadzenia	w	jednym	
kościele	zmian	w	nauce,	karności,	obrzędach,	itp”.	
	 Sandomierski	akt	pojednania	był	wielkim	kro-
kiem	naprzód,	chwilowo	przynajmniej	 	umocnił	pozy-
cję	Kościołów	Protestanckich	w	Polsce.	Akt	był	jedno-
cześnie	 zapowiedzią	 kolejnego	 ważnego	 wydarzenia,	
jakim	 było	 ogłoszenie	 Konfederacji	 Warszawskiej	 
w	1573	r.	Z	podziwem	i	zazdrością	spoglądały	na	Pol-
skę	 inne	kraje	 europejskie,	gdzie	wolność	wyznania	 i	
tolerancja	były	pojęciami	nieznanymi.	Niestety	Polska	
już	niedługo	później	poszła	ich	śladem.	Losy	Reforma-
cji	w	Polsce	zostały	przesądzone.	
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	 Oczywiście	dokument	sandomierski	spotkał	się	
z	potępieniem	ze	strony	Kościoła	Katolickiego.	Głębo-
kim	echem	odbiły	się	w	Polsce	przerażające	wieści	o	
wydarzeniach	 nocy	 św.	 Bartłomieja	 (23/24.08	 1572),	
gdzie	w	Paryżu	i	innych	miastach	Francji	wymordowa-
no	ok.	30000	hugenotów.	Niebawem	i	w	Polsce	„złoty	
wiek”	na	długi	czas	został	wymazany	z	kart	historii.		

-	oOo	-
 11.04.1895:	 w	 Jabłon-
kowie	(ob.	CzR)	w	rodzinie	
garncarza	 Wacława	 i	 Ewy	
z	 domu	 Baselides	 urodził	
się	 Józef Alojzy Kopecki.	
Z	 jego	 młodych	 lat	 wiemy	
tylko,	 że	 był	 uczniem	 Se-
minarium	Nauczycielskiego	
i	 być	 może	 przez	 rok	 był	
nauczycielem	 w	 Karwinie.	
Latem	 1914	 r.	 został	 wcie-
lony	 do	 wojska	 austriackie-

go.	Po	krótkim	przeszkoleniu	został	wysłany	na	 front	
wschodni,	gdzie	odniósł	rany.	Wzięty	do	niewoli	rosyj-
skiej,	po	półrocznym	leczeniu	w	Danii	powrócił	do	ma-
cierzystego	 pułku	w	Cieszynie.	 Jeszcze	 z	 początkiem	
1918	r.	brał	udział	w	walkach	na	froncie	włoskim,	już	
w	stopniu	podporucznika.	W	październiku	1918	już	w	
służbie	Wojska	 Polskiego	 uczestniczył	 w	 rozbrajaniu	
żołnierzy	 austriackich	 w	 Boguminie,	 skierowany	 do	
Jabłonkowa,	 organizował	 baon	 piechoty	 mający	 zasi-
lić	pułk	stacjonujący	w	Cieszynie.	W	styczniu	1919	r.	
dowodził	 baonem	w	wojnie	 polsko	–	 czeskiej	w	 rejo-
nie	 Jabłonkowa,	 rok	 później	 jako	 dowódca	 kompanii	
IV	PSP	uczestniczył	w	wojnie	polsko	–	bolszewickiej,	
w	 stopniu	 porucznika.	 Po	 ustaniu	 działań	 wojennych	
zweryfikowany	jako	kapitan,	dalej	służył	w	IV	PSP	w	
Cieszynie.	Po	ukończeniu	kursu	dla	oficerów	Przyspo-
sobienia	Wojskowego	i	Wychowania	Fizycznego	(1926	
–	 1930)	 został	 komendantem	 obwodowego	 Przysposo-
bienia	Wojskowego	przy	IV	PSP,	w	1928	r.	awansowa-
ny	do	stopnia	majora.	W	1930	r.	uzyskał	przeniesienie	
do	 II	 PP	Legionów	w	Sandomierzu,	 skąd	 skierowany	
został	 na	kurs	 dla	dowódców	batalionu	 i	 kurs	 kwater-
mistrzowski	 w	Centrum	 Szkolenia	 	 Piechoty	w	Rem-
bertowie.	W	1934	 r.	 zaliczył	kolejny	kurs	 taktyczno	–	
strzelecki,	także	w	Rembertowie.	Przeniesiony	w	1936	
r.	do	Staszowa,	objął	stanowisko	dowódcy	I	batalionu	
2	 pułku	 piechoty	 Legionów.	 W	 1939	 r.	 pułk	 podpo-
rządkowany	dowództwu	Armii	Łódź	przemieścił	się	w	
rejon	Bełchatowa,	włączony	do	walk	frontowych,	brał	
udział	 w	 działaniach	 odwrotowych	 pod	 Piotrkowem	
Trybunalskim	i	Tomaszowem	Mazowieckim,	a	następ-
nie	w	walkach	obronnych	twierdzy	Modlin.	Po	kapitu-
lacji	twierdzy	(29.09.1939)	mjr	Kopecki	został	wzięty	
do	niewoli,	przekazany	do	oflagu	w	Działdowie.	Zwol-

niony	(25.20.1939),	udał	się	do	Staszowa,	a	następnie	
do	Krakowa,	 gdzie	 pod	 nazwiskiem	 Jana	Gali	 zasilił	
szeregi	 Organizacji	 Orła	 Białego.	 Poza	 funkcją	 szefa	
oddziału	 organizacyjnego	 zajmował	 się	 tworzeniem	
Rejonu	 Krakowsko	 –	 Miechowskiego	 OOB	 i	 nadzo-
rem	nad	trasami	przerzutowymi	dla	osób	„spalonych”.	 
Z	chwilą	powstania	ZWZ	–	AK	objął	kierownictwo	prze-
rzutów	kurierskich	i	pocztowych	Obszaru	Południowe-
go	ZWZ.	W	1940	r.	został	komendantem	Obwodu	ZWZ	
Kraków	 -	Miasto,	 a	 następnie	 samodzielnej	 placówki	
wywiadowczej	Inspektoratu	Rejonowego	ZWZ	–	AK	w	
Miechowie.	W	połowie	lipca	1944	r.	aresztowany	przez	
gestapo	w	swoim	mieszkaniu	w	Miechowie,	nierozpo-
znany,	osadzony	został	w	więzieniu	w	Rzeszowie,	a	po-
tem	w	Pustkowie,	skąd	wywieziony		do	obozu	koncen-
tracyjnego	w	Sachsenhausen,	a	następnie	Mauthausen	
-	Gusen.	Tam,	jako	Jan	Gala,	zmarł	z	wycieńczenia	na	
7	 dni	 przed	 uwolnieniem	 obozu	 przez	 wojska	 amery-
kańskie	(25.04.1945).	Miejsce	pochówku	jest	nieznane.	
Pośmiertnie	został	awansowany	do	stopnia	podpułkow-
nika	przez	Rząd	Emigracyjny.	Był	kawalerem	najwyż-
szych	 odznaczeń	 wojskowych	 w	 tym	Virtuti	 Militari	
V	klasy.	Żonaty	był	z	Anną	z	Bujaków	(1901	–	1992),	
miał	 syna	Wiesława	 (*1930)	 i	 córkę	Barbarę	 (*1932),	
oboje	 z	 tytułem	 inżyniera	 (odpowiednio	–	mechanika	 
i	architekta).	

-	oOo	-
 
16.04.1570:	
zmarł	 Stani-
sław Mysz-
kowski z Mi-
rowa, herbu 
Jastrzębiec, 
s t a r o s t a	
g e n e r a l n y	 
i	 wojewoda	
k rakowsk i ,	
n a j b l i ż s z y	
królowi	 Zyg-
muntowi	 II	
Augus towi		
dworzanin,		orędownik	Reformacji,	najpierwszy	przed-
stawiciel	Kościoła	Reformowanego	w	Małopolsce.	Był	
synem	Marcina	i	Zuzanny	Łaskiej.	Niestety	nie	znamy	
daty	 jego	urodzenia,	 ani	 	 żadnych	 szczegółów	z	okre-
su	 dorastania.	Wiemy	 zaledwie,	 że	w	 1538	 r.	 zaliczo-
ny	 był	 do	 pełnoletnich	 i	 że	 jakiś	 czas	 przebywał	 na	
dworze	Ferdynanda		I,	wówczas	króla	Czech	i	Węgier.	
W	1546	r.	stawił	się	w	Wilnie	na	dworze	Zygmunta	II	
Augusta,	 w	 krótkim	 czasie	 został	 przyjęty	 do	 	 ścisłe-
go	 grona	 dworzan	 królewskich,	 zyskał	 jego	 zupełne	
zaufanie,	 używany	 do	 szczególnych	 poruczeń,	 hojnie	
wynagradzany	 nadaniami	 i	 awansami:	 w	 1549	 został	
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wojskim	 krakowskim,	w	 1550	 –	 krajczym	 koronnym.	
W	1550	r.	uzyskał	zgodę	na	wykupienie	królewskiego	
miasta	Słomniki	od	wdowy	Seweryna	Bonera	–	Jadwigi	
Kościeliskiej.	 Prawdopodobnie	w	 tym	 czasie	 dokonał	
konwersji	na	kalwinizm.	Mimo	to	w	1554	r.	został	sta-
rostą	malborskim.	To	 także	 rok,	w	którym	był	organi-
zatorem	wielkiego	 synodu	małopolskich	 innowierców	
w	Słomnikach.	Dla	wzmocnienia	pozycji	innowierców	
rok	później		ściągnął	do	Polski	swojego	wuja	Jana	Ła-
skiego,	 którego	 w	 następnych	 latach	 był	 wytrwałym	
obrońcą,	stał	się	wyraźnym	zwolennikiem	Reformacji	
helweckiej.	
	 Brał	udział	w	wyprawie	na	 Infl	anty;	 jemu	 też	
król	powierzył	przygotowanie	sejmu	w	Piotrkowie,	ma-
jącym	wypowiedzieć	się	w	sprawie		Infl	ant	(1562).	Rok	
później	otrzymał	kasztelanię	sandomierską	i	urząd	sta-
rostwa	generalnego	w	Krakowie,	mimo	ponownej	inge-
rencji	kardynała	Hozjusza.	Na	tym	stanowisku	starał	się	
o		zachowanie		spokoju	w	mieście,	wspierał	radę	miej-
ską	 w	 poskramianiu	 wybryków	 krakowskich	 żaków	
i	rewizji	przywilejów	Uniwersytetu.	Domagał	się	kon-
sekwentnego	przeprowadzenia	egzekucji	dóbr,	a	także	
rewizji	skuteczności	pospolitego	ruszenia	 i	powołanie	
wojska	 kwarcianego.	Uzyskał	wówczas	 	mandat	 dele-
gata,	który	wraz	z	królem	miał	w	Wilnie	przeprowadzić	
rozmowy	 w	 sprawie	 unii	 polsko	 –	 litewskiej.	 Zawar-
cie	1.07.1569		Unię	Lubelską	Myszkowski	potwierdził	
swoją	pieczęcią.	
	 Rozliczne	obowiązki	nie	pozwalały	mu	uczest-
niczyć	we	wszystkich	przejawach	życia	Kościoła,	 jed-
nak	 w	 ważnych	 momentach	 to	 on	 właśnie	 wysuwał	
się	 na	 czoło	 działaczy	 reformacyjnych	 Małopolski.	
Dołożył	wiele	starań,	aby	zachęcić	Braci	Czeskich	do	
przyjęcia	 uchwalonej	 konfesji	Małopolan,	 argumentu-
jąc	 taką	 konieczność	 względami	 utworzenia	 jednego	
frontu	 wobec	 ciągle	 niezdecydowanej	 postawy	 króla.	
Na	sejmie	w	Koźminku	w	1555	r.	doszło	do	zawarcia	
unii	 pomiędzy	 Kościołem	 Helweckim	 a	 Braćmi	 Cze-
skimi.	 Zdecydowanie	 natomiast	 odcinał	 się	 od	 Braci	
Polskich,	 wyjednał	 nawet	 edykt	 królewski	 o	 ich	 wy-
daleniu	 z	 Polski,	 wycofany	 pod	 naciskiem	 nuncjusza	
Commnendoniegi	 i	 Hozjusza,	 którym	 bardzo	 zależa-
ło	 na	 podtrzymaniu	 sporów	 teologicznych	 pomiędzy	
protestantami.	Te	i	inne	pociągnięcia	nie	przysporzyły	
mu	popularności,	 bowiem	znaczna	 część	 bardziej	wy-
kształconych	kalwinów	przechodziła	do	Braci	Polskich.	
W	 takich	 okolicznościach	 zrodziła	 się	 idea	 połącze-
nia	wszystkich	protestantów	w	Polsce.	Skoro	ostatnie	
rozmowy	pojednawcze	 z	 arianami	 ograniczyły	 się	 do	
jałowych	wywodów	teologicznych,	 rozpoczął	staranie	
o	 uzyskanie	 	 przywileju	 równouprawnienia	 dla	 człon-
ków	pozostałych	trzech	Kościołów:	luteran,	kalwinów	
i	 Braci	 Czeskich	 i	 utworzenia	 Kościoła	 Narodowego	
opartego	na	„Confessio	helvetica	posterior”	pióra	Hen-

ryka	 Bullingera.	 Przy	 udziale	 Piotra	 Zborowskiego	
rzecz	została	przeniesiona	pod	obrady	sejmowe	w	Lu-
blinie,	ale	zasadnicza	walka	odbywała	się	w	kuluarach.	
Z	tego	wszystkiego	Myszkowski	uzyskał	przywilej	na	
założenie	 cmentarza	 ewangelickiego	 oraz	 pozwolenie	
na	 budowę	 szkoły	 i	 szpitala	 w	 Krakowie.	 Przyrzekł	
też	król	zająć	się	 sprawą	 religii	w	najbliższym	czasie.	
Niestety	Myszkowski	zachorował.	Nie	jest	pewne	czy	
w	zwołanym	(1569)	do	Krakowa	synodzie	generalnym	
wziął	udział.	Dołożył	jednak	wszelkich	starań	do	zwo-
łania	 synodu	 generalnego	 wszystkich	 trzech	 wyznań	
ewangelickich	w	Sandomierzu.	Mimo,	 iż	 czuł	 się	 źle,	
on	 właśnie	 obok	 wspomnianego	 Zborowskiego	 ukie-
runkował	 przebieg	 obrad.	 Przygotowane	 polskie	 tłu-
maczenie	konfesji	Bullingera	nie	zostało	uznane	głów-
nie	 z	 powodu	 oporu	 przedstawicieli	 wielkopolskiego	
Kościoła	Augsburskiego,	 uzyskano	 jednak	 konsensus	
potwierdzający	 wzajemne	 poszanowanie	 wszystkich	
trzech	wyznań.	Wydrukowana	przed	synodem	konfesja	
poprzedzona	 przedmową	 króla	 została	 konfesją	 tylko	
dla	kalwinów,	przez	co	straciła	wartość	wspólnego	do-
kumentu	trzech	Kościołów,	który	miał	być	przedstawio-
ny	na	sejmie.	Staraniem	Myszkowskiego	opracowano	
projekt	 konstytucji	 sejmowej,	 gwarantującej	 równo-
uprawnienie	do	połączonych	Kościołów.	Myszkowski,	
bardzo	chory	nie	doczekał	przedstawienia	projektu	na	
sejmie;	 przedłożono	 go	 jedynie	 królowi	 w	 prywatnej	
audiencji.	
	 Myszkowski	był	opiekunem	i	hojnym	mecena-
sem	innowierców	w	Krakowie	i	w	posiadanych	dobrach	
(m.in.	w	Księstwie	Oświęcimskim	w:		Bestwinie,	Jawi-
szowicach,	Żebraczy,	Komorowicach,	części	Biertułto-
wic),		wspierał	rozwój	kalwinizmu,	zadbał	o	wykształ-
cenie	swoich	krewniaków	na	uczelniach	w	Szwajcarii	
i	w	Heidelbergu.	
	 Poślubił	w	1562	r.	Jadwigę	Tęczyńską,	wdowę	
po	wojewodzie	brzeskim	Bartłomieju	Zebrzydowskim	
,a	córkę	kasztelana	krakowskiego	Andrzeja.	Potomstwa	
nie	doczekał.	Jego	grób	został	zniszczony	w	czasie	tu-
multów	cmentarnych	w	1575	r.	

-	oOo	-
 18.04.1920:	 nieoczekiwa-
nie	 w	 czasie	 wycieczki	 w	 Jabłon-
kowie	 zmarł	 Wojciech Marek, 
zasłużony	 nauczyciel	 i	 animator	
ruchu	 muzycznego.	 Pochodził	
z	 Zabrzeża,	 wioski	 położonej	
u	 wylotu	 Doliny	 Kamienicy	 Gor-
czańskiej	 do	 Doliny	 Dunajca.	 Po	
ukończeniu	 Seminarium	 Nauczycielskiego	 w	 Rzeszo-
wie,	od	1893	r.	pracował	jako	nauczyciel	i	organizator	
ruchu	śpiewaczego	kolejno	w:	Raniżowie,	Maruszynie,	
Ochotnicy,	 Pieniążkowicach,	 Starej	 Bystrej,	 Czarnym	
Dunajcu,	Skawinie.	Zawodową	wędrówkę	nauczyciela	
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zakończył	w	1907	r.	w	Cieszynie,	przyjmując	posadę	w	
prywatnej	 szkole	Macierzy	Szkolnej	 otwartej	w	1900	
r.,	 kilka	 lat	 później	 został	 jej	 pierwszym	 dyrektorem.	
W	czasie	I	wojny	światowej	szkoła	znalazła	się	w	bardzo	
trudnej	sytuacji	materialnej,	pensje	nauczycieli	zostały	
zawieszone.	Jako	tymczasowy	kierownik	szkoły	zebrał	
grono	nauczycieli	 społeczników,	dzięki	którym	nauka	
nie	została	przerwana,	a	szkoła	nie	uległa	zamknięciu.	
Z	 początkiem	 1920	 r.	 powierzono	 mu	 kierownictwo	
Dokształcającej	Szkoły	Zawodowej	w	Cieszynie.	Nie-
stety	na	krótko.	
	 Uczestniczyl	także	7.12.1908	r.	w	zebraniu	za-
łożycielskim	 Towarzystwa	 Śpiewaczego	 „Harmonia”,	
na	którym	wybrano	go	na	dyrygenta.	Zarówno	począt-
kowe	 lata	 działalności	 chóru,	 jak	 i	 po	 reaktywacji	 po	
zakończeniu	I	wojny	światowej	nie	były	rozpieszczają-
ce.	„Jeśli	mimo	wszystko	przetrwało	ono	ten	pierwszy	
okres	niemowlęctwa,	 to	zawdzięczać	 to	 trzeba	przede	
wszystkim	niestrudzonej	energii	i	pracy	jego	dyrygenta	
Wojciecha	Marka”	 [Kazimierz	 Fober].	W	 czasie	 jego	
dyrygentury	w	latach	1908	–	1918,	osiągnął	nie	tylko	
wysoki	poziom	artystyczny,	wydatnie	wzbogacił	reper-
tuar	chóru,	ale	nade	wszystko	 	wzbudził	wielki	szacu-
nek	do	polskiej	 	pieśni,	 jej	bogactwa	i	 jej	nie	do	prze-
cenienia	walory	wychowawcze,	 umacniające	 godność	
narodową	i	więzi	kulturalne	z	Polską.	Jaka	szkoda,	że	
dziś	się	o	tym	wszystkim	nie	pamięta,		a	nazwiska	ofi	ar-
nych	nauczycieli	stały	się	pustym	dźwiękiem.	

-	oOo	-
 23.04.1420:	 w	 Podie-
bradach	 (CzR)	 urodził	 się		
Jerzy z Podiebradów,	 syn	
możnowładcy	 i	 zwolennika	
nauk	 Jana	 Husa	 -	Wiktoryna	
z	Podiebradów	 i	Anny	z	War-
tenbergu.	
	 W	historii	Czech,	wiek	
XV	 to	 czas	 przesileń	 i	 walk	

o	utrzymanie	korony	praskiej.	6.07.1415	zginął	na	sto-
sie	w	Konstancji	Jan	Hus.	Głoszone	przez	niego	nauki	
spotkały	 się	 z	 głębokim	 odzewem	 zwłaszcza	 wśród	
uboższych	warstw	społeczeństwa	czeskiego.	W	oparciu	
o	Biblię	wystąpił	Hus	ostro	przeciw	powszechnemu	ze-
psuciu	życia	religijnego	i	stosunkom	panującym	w	Ko-
ściele,	opanowanym	przez	niemiecką		hierarchię	dbają-
cą	wyłącznie	o	własne	bogactwa	 i	poszerzanie	swojej	
władzy	świeckiej.	Głoszone	kazania	i	pisma	Jan	Husa,	
drukowane	 w	 języku	 czeskim,	 były	 dodatkową	 pod-
nietą	 do	 podkreślenia	 odrębności	 etnicznej	 Czechów	
i	 przeciwstawienia	 się	 panoszącej	 niemczyźnie.	O	 ile	
początkowo	 hasła	 zwolenników	 Jana	 Husa	 spotykały	
się	z	cichą	aprobatą	króla	Czech	Wacława	IV,	z	chwilą,	
gdy	 wystąpili	 oni	 także	 przeciw	 sprzedaży	 odpustów,	
w	których	król	miał	swój	udział,	względy	monarchy	się	

skończyły.	Targany	niepewnością	utrzymania	się	na	tro-
nie	zmarł	w	1419	r.	
	 Z	 racji	 powinowactwa	 po	 tron	 praski	 sięgnął	
król	 Węgier	 Zygmunt	 Luksemburczyk.	 Zademonstro-
wał	 on	 swoją	 siłę	 we	Wrocławiu	 (w	 1420	 ścięto	 23	
przywódców	 powstania	 miejskiego),	 a	 w	 podejmo-
wanych	 	 krucjatach	 próbował	 podporządkować	 sobie	
Czechy,	 nie	 spodziewając	 się,	 że	 powstające	 zbrojne	
ramię	 „ludowych”	 taborytów	 skutecznie	 będzie	 rozbi-
jać	kolejne	 jego	najazdy	 i	wymuszą	 jego	detronizację	
(1421).	 Mimo	 wszystko	 wpływy	 husytów	 i	 ich	 zwy-
cięstwa	na	polach	bitewnych	na	 tyle	umocniły	 zdeter-
minowane	 wojska	 taboryckie,	 że	 w	 1428	 r.	 przeszły	
z	 działań	 obronnych	 do	 ofensywnych.	 Pierwsze	 ude-
rzenie	skierowano	na	Słowację	i	jeszcze	w	tym	samym	
roku	na	Śląsk,	 tu	 z	 niemałym	udziałem	ochotniczych	
oddziałów	 z	 Polski	 i	 Litwy	 pod	 wodzą	 m.in.	 księcia	
litewskiego	 	Zygmunta	Korybutowicza,	bratanka	Wła-
dysława	Jagiełły	mimo,	iż	ten	ostatni	ugiął	się	pod	na-
ciskiem	 biskupa	 krakowskiego	 Zbigniewa	Oleśnickie-
go	 i	 odmówił	 przyjęcia	 korony	 czeskiej	 z	 rąk	 stanów	
czeskich.	 W	 wyniku	 ostatniej	 „wspaniałej	 wyprawy”	
wojska	husyckie	dotarły	do	Saksonii	i	Bawarii,	zajmu-
jąc	40	miast	niemieckich.	Trzeba	tu	dodać,	że	wojskom	
towarzyszyły	 zastępy	 misjonarzy,	 rozpowszechniają-
cych	manifesty	 husyckie	 i	 propagujące	 religijne	 prze-
słania		Jana	Husa.	Rozszerzanie	się	wpływów		herezji	
husyckiej	poza	granicami	Czech	spotęgowało	niepokój	
papieża,	 który	 zmobilizował	 Zygmunta	 do	 zorgani-
zowania	 decydującej	 rozprawy.	 Zebrana	 armia	w	 sile	
100000	wojska	przystąpiła	do	zajmowania	i	bezkarnego	
plądrowania	Czech,	ufna	w	swoją	siłę.	Gdy	jednak	pod	
Domażlicami	naprzeciw	stanął	obóz	husytów,	zadziałał	
strach	przed	nieustraszonymi	taborytami	(14.08.1431).	
Bitwa	ograniczyła	się	do	pościgu	uciekających	wojów	
i	przejęcia	całego	obozu	przeciwnika.	Było	to	ostatnie	
zwycięstwo	 zjednoczonych	 sił	 husyckich.	 Dodajmy,	
że	 jeszcze	w	 1433	 r.	 sprzymierzone	wojska	 husyckie	
z	udziałem	Wielkopolan	dotarły	aż	na	Pomorze	Gdań-
skie.	Skoro	okazało	się,	że	wojska	husyckie	 (taboryci	
i	pozostałe	po	pierwszym	wspaniałym	wodzu	Janie	Żiż-
ce	sierotki)	są	nie	do	pokonania	w	polu,	postanowiono	
je	zniszczyć	„od	środka”.	Ale	zmienił	 się	 także	układ	
sił	w	kraju.	Zarówno	patrycjaty	miast,	jak	i	szlachecka	
oligarchia,	dzięki	ludowemu	skrzydłu	husytów	zdobyła	
co	 chciała,	 zagarniając	 majątki	 kasowanych	 dóbr	 ko-
ścielnych	i	nie	była	zainteresowana	dalszym	prowadze-
niem	wyniszczających	kraj	walk.	Ugodowe	szlacheckie	
skrzydło	husytów	–	kalikstyni,	 przy	wsparciu	fi	nanso-
wym	soboru	 i	katolickich	wojsk	czeskich	postanowili	
przystąpić	zbrojnie	do	bratobójczej	walki	z	ludowymi	
wojskami	taborytów.	Błąd	taktyczny	tych	ostatnich	pod	
Lipanami	(30.05.1434)		przyczynił	się	do	ich	klęski.	Na	
polu	walki	zostało	ponad	10000	żołnierzy	–	taborytów	

skończyły.	Targany	niepewnością	utrzymania	się	na	tro-
nie	zmarł	w	1419	r.	
	 Z	 racji	 powinowactwa	 po	 tron	 praski	 sięgnął	
król	 Węgier	 Zygmunt	 Luksemburczyk.	 Zademonstro-
wał	 on	 swoją	 siłę	 we	Wrocławiu	 (w	 1420	 ścięto	 23	
przywódców	 powstania	 miejskiego),	 a	 w	 podejmo-
wanych	 	 krucjatach	 próbował	 podporządkować	 sobie	
Czechy,	 nie	 spodziewając	 się,	 że	 powstające	 zbrojne	
ramię	 „ludowych”	 taborytów	 skutecznie	 będzie	 rozbi-
jać	kolejne	 jego	najazdy	 i	wymuszą	 jego	detronizację	
(1421).	 Mimo	 wszystko	 wpływy	 husytów	 i	 ich	 zwy-
cięstwa	na	polach	bitewnych	na	 tyle	umocniły	 zdeter-
minowane	 wojska	 taboryckie,	 że	 w	 1428	 r.	 przeszły	
z	 działań	 obronnych	 do	 ofensywnych.	 Pierwsze	 ude-
rzenie	skierowano	na	Słowację	i	jeszcze	w	tym	samym	
roku	na	Śląsk,	 tu	 z	 niemałym	udziałem	ochotniczych	
oddziałów	 z	 Polski	 i	 Litwy	 pod	 wodzą	 m.in.	 księcia	
litewskiego	 	Zygmunta	Korybutowicza,	bratanka	Wła-
dysława	Jagiełły	mimo,	iż	ten	ostatni	ugiął	się	pod	na-
ciskiem	 biskupa	 krakowskiego	 Zbigniewa	Oleśnickie-
go	 i	 odmówił	 przyjęcia	 korony	 czeskiej	 z	 rąk	 stanów	
czeskich.	 W	 wyniku	 ostatniej	 „wspaniałej	 wyprawy”	
wojska	husyckie	dotarły	do	Saksonii	i	Bawarii,	zajmu-
jąc	40	miast	niemieckich.	Trzeba	tu	dodać,	że	wojskom	
towarzyszyły	 zastępy	 misjonarzy,	 rozpowszechniają-
cych	manifesty	 husyckie	 i	 propagujące	 religijne	 prze-
słania		Jana	Husa.	Rozszerzanie	się	wpływów		herezji	
husyckiej	poza	granicami	Czech	spotęgowało	niepokój	
papieża,	 który	 zmobilizował	 Zygmunta	 do	 zorgani-
zowania	 decydującej	 rozprawy.	 Zebrana	 armia	w	 sile	
100000	wojska	przystąpiła	do	zajmowania	i	bezkarnego	
plądrowania	Czech,	ufna	w	swoją	siłę.	Gdy	jednak	pod	
Domażlicami	naprzeciw	stanął	obóz	husytów,	zadziałał	
strach	przed	nieustraszonymi	taborytami	(14.08.1431).	
Bitwa	ograniczyła	się	do	pościgu	uciekających	wojów	
i	przejęcia	całego	obozu	przeciwnika.	Było	to	ostatnie	
zwycięstwo	 zjednoczonych	 sił	 husyckich.	 Dodajmy,	
że	 jeszcze	w	 1433	 r.	 sprzymierzone	wojska	 husyckie	
z	udziałem	Wielkopolan	dotarły	aż	na	Pomorze	Gdań-
skie.	Skoro	okazało	się,	że	wojska	husyckie	 (taboryci	
i	pozostałe	po	pierwszym	wspaniałym	wodzu	Janie	Żiż-
ce	sierotki)	są	nie	do	pokonania	w	polu,	postanowiono	
je	zniszczyć	„od	środka”.	Ale	zmienił	 się	 także	układ	
sił	w	kraju.	Zarówno	patrycjaty	miast,	jak	i	szlachecka	
oligarchia,	dzięki	ludowemu	skrzydłu	husytów	zdobyła	
co	 chciała,	 zagarniając	 majątki	 kasowanych	 dóbr	 ko-
ścielnych	i	nie	była	zainteresowana	dalszym	prowadze-
niem	wyniszczających	kraj	walk.	Ugodowe	szlacheckie	
skrzydło	husytów	–	kalikstyni,	 przy	wsparciu	fi	nanso-
wym	soboru	 i	katolickich	wojsk	czeskich	postanowili	
przystąpić	zbrojnie	do	bratobójczej	walki	z	ludowymi	
wojskami	taborytów.	Błąd	taktyczny	tych	ostatnich	pod	
Lipanami	(30.05.1434)		przyczynił	się	do	ich	klęski.	Na	
polu	walki	zostało	ponad	10000	żołnierzy	–	taborytów	
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i	 sierotek.	 Wziętych	 jeńców	 spalono	 w	 zamkniętych	
stodołach.	Zginął	 także	ich	owiany	legendą	wódz	Pro-
kop	Wielki.	W	bitwie	 tej	 po	 stronie	 kalikstynów	brał	
także	udział	czternastoletni	Jirzi	z	Podiebradu.	
	 Aktualną	stała	się	teraz	kwestia	następstwa	tro-
nu	w	Pradze.	Do	 szranków	 stanęli	 zięć	Zygmunta	Al-
brecht	II	Habsburg	i	młodszy	brat	Władysława	Warneń-
czyka	–	Kazimierz	Jagiellończyk,	pierwszy	popierany	
przez	obóz	katolicki,	drugi	przez	czeskich	kalikstynów.	
Ostatecznie	 tron	 zdobył	Albrecht,	mimo	dużych	 ocze-
kiwań	 panów	 czeskich	 popierających	 	 Jagiellończyka.	
Przy	okazji	niestety	Polska	zaprzepaściła	szansę	odzy-
skania	Śląska.	Do	walki	zaangażowane	zostały	stosun-
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zabiegi	 ze	 strony	 biskupa	 Oleśnickiego.	 Niebawem	
Albrecht	 II	 zmarł	 (27.10.1439).	Nastąpił	 długi	 trudny	
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stronnictwa	taboryckiego	o	osadzenie	na	tronie	Włady-
sława	Warneńczyka	nie	powiodły	się.	Walki	o	tron	wę-
gierski	i	wojna	z	Turkami	nie	pozwoliły	mu	równocze-
śnie	angażować	się	w	Czechach.		W	atmosferze	anarchii,	
mimo	 wszystko	 pewne	 sympatie	 zaczęło	 sobie	 zyski-
wać	szlacheckie	stronnictwo	czeskich	kalikstynów.	Do	
znaczenia	dochodzili	także	panowie	i	rycerze,	tworzący	
związki	 krajowe	 zwane	 landfrydami.	Hetmanem	połą-
czonych	 czterech	 landfrydów	 w	 północno	 –	 wschod-
nich	Czechach	został	Hynko	Ptaczek	z	Pirksztejnu,	a	po	
jego	śmierci	Jirzi	z	Podiebradów.	Kalikstyni	dążąc	do	
skupienia	w	 swoich	 rękach	wszystkich	 ludzi	 o	 husyc-
kich	przekonaniach,	doprowadzili	w	końcu	do	dysputy	
religijnej	 w	 Kutnej	 Horze	 (1443),	 po	 której	 konfesja	
taborska	została	potępiona	i	uznana	za	herezję.	To	po-
zwoliło	Jirzimu	z	Podiebradów	na	utworzenie	w	1448	
r.	 ogólnokrajowego	 związku	 politycznego	 –	 Jednoty	
Podiebradzkiej,	 a	 rok	 później	 na	 zajęcie	 Pragi	 trzy-
manej	 dotąd	 przez	 katolicką	 opozycję	 z	 Oldrzichem	
z	 Rożmberka	 na	 czele.	 Do	 Pragi	 wrócił	 również	 Jan	
Rokycana,	 obejmując	 zwierzchnictwo	 nad	 husyckim	
kościołem	„pod	oboma	postaciami”.	Umacniała	się	po-
zycja	Jirzigo	z	Podiebradów	jako	zarządcy	kraju	mimo	
strakonickiej	 opozycji	 katolickiej	 i	 walk	 toczonych	
z	 resztkami	 taborytów	 pod	 Taborem.	 Zdobyty	 przez	
wojska	Jirzigo	Tabor	wyrzekł	się	w	końcu	odrębności	
wyznaniowej,	 a	księża	 taboryccy	zginęli	marnie	w	 lo-
chach	Podiebradu	(1452).	Nie	bez	oporu	cesarza	Fryde-
ryka	III	pogrobowiec	Alberta	II	–	Władysław	-	przy	po-
parciu	Jirzigo	objął	pusty	tron	czeski	zaledwie	na	4	lata	
(1453	–	1457).	Młody	król	cieszył	się	poparciem	kato-
lickich	Moraw,	Śląska	i	Łużyc,	dążył	do	skonsolidowa-
nia	wszystkich	ziem	korony	czeskiej,	dzięki	działaniom	
militarnym	Jirzigo	odzyskał	saskie	 lenna	w	Czechach,	
przeprowadził	 też	 rewizję	 dawnych	 dóbr	 królewskich	
i	kościelnych,	oczywiście	na	swoją	korzyść.		Ale	przy	
okazji	 także	 Jirzi	 poszerzył	 swoje	 ziemie	 o	 nowe	 na-

bytki	we	wschodnich	Czechach	 oraz	Ziemię	Kłodzką	
i	Księstwo	Ziębickie.	Król	tymczasem	umacniał	swoje	
wpływy,	 otaczał	 się	 niemieckim	 dworem,	 hołubił	 du-
chowieństwo	katolickie	w	Pradze,	co	wzbudzało	niepo-
kój	Jirzigo.	Poczynania	króla	przerwała	jednak	śmierć	
(23.11.1457).	Na	nowo	stanęła	sprawa	wyboru	nowego	
władcy.	Mimo	czterech	 rywali,	dzięki	 zręcznym	posu-
nięciom	Jirzi	sięgnął	po	koronę,	wybrany	królem	Czech	
2.03.1458	 r.,	 koronowany	 na	 własne	 życzenie	 przez	
dwóch	katolickich	biskupów	z	Węgier.	Wcześniej	miał	
im	(podobno)	obiecać	posłuszeństwo	papieżowi	i	zwal-
czać	 herezję	w	Czechach.	Odmówiły	 uznania	 go	 kró-
lem	Morawy	i	Śląsk,	zwłaszcza	Wrocław,	nie	mówiąc	
o	stanowisku	papieża	Piusa	II,	dla	którego	dwuznaczna	
postawa	Jirzego	była	nie	do	przyjęcia.	Wśród	wielu	pla-
nów	 ratowania	 swojej	 pozycji	 	 pojawiła	 się	 niezmier-
nie	śmiała	 inicjatywa	króla	zmierzająca	do	powołania	
pokojowej	 organizacji	 władców	 europejskich,	 której	
celem	 byłoby	 zapobieżenie	 wojnom	 między	 krajami	
chrześcijańskimi	 i	wspólna	walka	z	Turcją,	zajmującą	
coraz	większą	część	Europy	południowo	–	wschodniej.	
Godnym	uwagi	jest	fakt,	że	na	czele	tej	organizacji	miał	
stać	międzynarodowy	organ	wykonawczy,	 a	więc	 nie	
uznane	wówczas	potęgi	 i	autorytety	–	papież	 i	cesarz	
rzymski	narodu	niemieckiego.	Tajne	rokowania	prowa-
dzone	w	 latach	1462	–	1464	 	prowadzone	były	z	Pol-
ską,	Francją,	Węgrami	i	Wenecją.	Niestety	Europa	była	
wówczas	zbyt	podzielona,	a	pozycja	papieża	i	po	części	
także	cesarza	była	przemożna,	aby	tego	rodzaju	inicja-
tywy,	 wyprzedzające	 epokę,	 mogły	 doczekać	 realiza-
cji.	Gdy	dla	 króla	 stało	 się	 jasne,	 że	 nie	 będzie	mógł	
uznać	 swojego	 następcy	 spośród	 licznego	 potomstwa	
(łącznie	miał	dziesięcioro	z	dwóch	małżeństw)	i	działać	
w	przedłużającej	się	izolacji	Czech,	podjął	jeszcze	jed-
ną	inicjatywę.	W	maju	1462	r.	na	zjeździe	w	Głogowie	
Jirzi	z	Podiebradów	zawarł	przymierze	z	królem	Polski	
i	 Litwy	 Kazimierzem	 Jagiellończykiem.	 Celem	 przy-
mierza	było	zapewnienie	wzajemnej	pomocy	militarnej	
przeciw	Turkom,	a	także	osłabienie	ingerencji	Rzymu,	
zapobieżenie	 ciągle	 realnej	 wojny	 Polski	 z	 Krzyża-
kami	i	krucjatom	w	Czechach.	Przy	okazji	Jirzi	uznał	
poddanie	 Księstw	Oświęcimskiego	 i	 Zatorskiego	 Pol-
sce,	a	także	osiągnął	pozytywne	przyjęcie	wyżej	wspo-
mnianych	rokowań.	Jak	się	okazało,	sojusz	głogowski	
był	 na	 czasie,	 gdyż	 po	 wizycie	 poselstwa	 czeskiego	
w	 Watykanie,	 potwierdzającego	 wierność	 papieżo-
wi,	 ale	 nie	 wyrzeczenia	 się	 husytyzmu,	 natychmiast	
wybuchł	kolejny	konfl	ikt	Wrocławia	z	królem,	doszło	
do	walk	 	 zmierzających	do	obalenia	króla	–	heretyka,	
zmuszenie	go	do	stawienia	się	w	Rzymie	i	pociągniecie	
do	 odpowiedzialności	 za	 jawne	 popieranie	 kacerstwa	
i	krzywoprzysięstwo.	Następnym	krokiem	było	pozba-
wienie	Jirzego	prawa	do	tronu,	zwolnienie	poddanych	
od	posłuszeństwa,	nałożenie	klątwy	na	króla	i	jego	ro-
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dzinę	(23.12.1466).	Wewnątrz	kraju	w	1465	r.	powstała	
jednota	 zielonogórska	 skupiająca	 16	 wielkich	 katolic-
kich	 panów	 czeskich	 i	 kilka	miast,	 zwłaszcza	moraw-
skich	i	Wrocław.	Papież	ogłosił	krucjatę	i	wezwał	kraje	
do	 blokady	 gospodarczej	 Czech.	 Skoro	 wszystkie	 te	
zabiegi	 zawiodły,	 papież	 wezwał	 Kazimierza	 Jagiel-
lończyka	do	zerwania	rokowań	głogowskich	i	zgody	na	
przyjęcie	korony	czeskiej		pod	groźbą	niezatwierdzenia	
pokoju	 toruńskiego	 z	 Krzyżakami	 (z	 1466	 r.).	 Skoro	
Kazimierz	Jagiellończyk	ośmielił	się	oprzeć	wszelkim	
naciskom,	a	 jedynie	pośredniczyć	w	rokowaniach	 ligi	
katolickiej	z		Jirzim	z	Podiebradu.	W	tej	sytuacji		kato-
lickie	stany	czeskie	przy	poparciu	kurii	zwróciły	się	do	
króla	węgierskiego	Macieja	Korwina,	który	w	1468	 r.	
wypowiedział	wojnę	Czechom.	Po	początkowych	suk-
cesach,	w	lutym	1469	r.	wojska	węgierskie	zostały	zmu-
szone	 do	 kapitulacji;	 Maciej	 Korwin,	 chcąc	 uniknąć	
niewoli,	zaprzysiągł	zaprzestanie	walk.	Ale	–	zgodnie	z	
ówczesną	etyką	katolicką,	przysięga	złożona	heretyko-
wi	była	nieważna.	Walki	rozpoczęły	się	na	nowo.	Opo-
zycyjne	stany	czeskie	wybrały	3.05.1469	r.	na		zjeździe	
w	Ołomuńcu	Macieja	Korwina	królem	Czech.	Wybór	
poparł	 Śląsk	 i	 Łużyce.	 Zagrożony	 Jirzi,	 pragnąc	 po-
zyskać	opinię	zagranicy,	ponownie	wyciągnął	rękę	do	
Kazimierza	Jagiellończyka.	Zgodnie	z	postanowieniem	
Jirzego,	podległe	mu	stany	ogłosiły	w	czerwcu	przeka-
zanie	 tronu	praskiego	synowi	Kazimierza	–	Władysła-
wowi	Jagiellończykowi.		Tymczasem	na	froncie	ważyły	
się	podległości	„heretyckich”	Czech.	W	1468	r.	dostał	
się	do	niewoli	syn	Jirzego	–	Wiktoryn,	dwa	lata	później	
drugi	syn	Henryk.	Ten	fakt	skutecznie	zmniejszył	wpły-
wy	opozycji	 na	Śląsku	 i	w	Łużycach,	wojska	 Jirzego	
zebrały	siły	i	przystąpiły	do	kontrataku	na	Węgrów	w	
Morawach,	zbliżyły	 się	do	Węgier,	ostatecznie	zmięk-
czając	zadziorność	Korwina,	godzącego	się	na	rokowa-
nia.	Nie	wiemy,	 czy	 ta	wiadomość	 dotarła	 do	 Jirzigo	
Podiebrada.		23.03.1471	r.	zmarł.	
	 Nastąpił	 teraz	 okres	 dwuwładzy	 na	 ziemiach	
czeskich:	na	Morwach,	Śląsku	i	Łużycach	przez	19	lat	
utrzymał	się	Maciej	Korwin,	w	Czechach,	nie	bez	walk	
i		różnych	perturbacji	niezbyt	chwalebny	okres	panowa-
nia	Jagiellonów	w	Pradze	otworzył	Władysław	Jagiel-
lończyk,	 dzięki	 swojej	 ugodowej	 postawie	 obdarzony	
przydomkiem	 „króla	 dobrze”.	 Kalikstyni	 pozbawieni	
przywódcy	 wraz	 z	 resztkami	 braci	 czeskich	 przestali		
odgrywać	jakąkolwiek	rolę	polityczną.	Pozostało	jedy-
nie	 wspomnienie	 męczeńskiej	 śmierci	 Jana	 Husa,	 pa-
mięć	o	sławnych	wodzach	taborytów:	Jana	Żiżki	i	Pro-
kopa	Wielkiego	oraz		wielkiej	niespełnionej	idei	króla	
heretyka.		

-	oOo	-
 30.04.1945:	 zginął	 Jan Drozd, jedna	 z	 ostat-
nich	ofi	ar	terroru	hitlerowskiego	w	Cieszynie.	
Jan	Drozd	urodził	się	18.05.1882	r.	w	kolonii	pracow-

ników	 Huty	 Żelaza	 w	 Wę-
gierskiej	 Górce,	 znajdującej	
się	 wówczas	 na	 terenie	 są-
siedniej	 wioski	 Cięcina.	 Był	
synem	 osiadłego	 nad	 Sołą	
hutnika	 Pawła	 i	 Marii	 	 z	 Ci-
chych,	 rodziny	 ewangelickiej	
pochodzącej	 ze	 Śląska	 Cie-
szyńskiego.	 Pierwsze	 kroki	
szkolne	stawiał	prawdopodobnie	
w	przyzakładowej	szkółce,	potem	uczęszczał	do	Szkoły	
Wydziałowej	 w	 Żywcu.	 Dalsze	 wykształcenie	 gimna-
zjalne	 i	muzyczne	zdobywał	w	Krakowie.	 Informacja,	
że	maturę	zdał	w	1906	(a	raczej		wcześniej)	i	to	w	czasie	
służby	wojskowej,	wprowadza	szereg	niejasności,	wy-
magających	zweryfi	kowania.		Swoją	edukację	muzycz-
ną	w	zakresie	gry	na	skrzypcach	doskonalił	w	Akade-
mii	Muzycznej	w	Wiedniu	(1908	–	1912).	W	tym	czasie	
(1910)	poślubił	córkę	krakowskiego	fabrykanta	Fryde-
rykę	Emilię	Gollner;	niestety	żona	zmarła	po	dwóch	la-
tach	małżeństwa.	Gdy	wybuchła	I	wojna	światowa,	już	
z	początkiem	sierpnia	1914	r.	został	zmobilizowany	do	
armii	 austriackiej	 i	 skierowany	 jako	 podporucznik	 na	
różne	 odcinki	 frontu.	 30.11.1918	 r.	 dobrowolnie	 zgło-
sił	 do	 służby	w	Wojsku	 	Polskim	w	Krakowie,	 gdzie	
w	 Szkole	 Inwalidów	Wojennych	 przy	 Szpitalu	 Zapa-
sowym	 był	 naczelnikiem	 kancelarii	 rachunkowości.	
Zwolniony	 do	 cywila,	 w	 1920	 r.,	 wrócił	 do	 Cięciny.	
Niestety	jako	muzyk	nie	miał	tu	szans	na	jakiekolwiek	
zatrudnienie,	zdecydował	się	więc	w	1921	r.	wyjechać	
do	Stanów	Zjednoczonych.	Początkowo	pracował	jako	
instruktor	 skrzypiec	 i	 fortepianu	w	 szkole	muzycznej	
w	 Nowym	 Jorku.	 Dzięki	 wsparciu	 światowej	 sławy	
pianisty	 Jana	 Ignacego	 Paderewskiego	 założył	 nieba-
wem	własną	szkołę	muzyczną,	wspieraną	autorytetem	
mistrza.	Tęsknił	jednak	za	powrotem	do	kraju.	Spełnie-
niem	pragnień	okazało	się	zaproszenie	rektora	Śląskie-
go	Konserwatorium	Muzycznego,	prof.	Józefa	Cetnera.	
W	1934	r.	wrócił		do	kraju	wraz	z	zakupionym	ze	swo-
ich	oszczędności	sprzętem	muzycznym.	Osiadł	w	Cie-
szynie.	Jeszcze	w	tym	samym	roku	przy	współudziale	
muzyków	m.in.	Aleksandra	 	 Brachockiego,	 Tadeusza	
Preiznera	i	Bolesława	Szabelskiego	przekształcił	istnie-
jący	tu	fi	liał	katowickiego	Konserwatorium	prowadzo-
ny	od	czterech	lat	przez	Jana	Gawlasa	w	samodzielną	
Szkołę	 Muzyczną	 im.	 Jana	 Ignacego	 Paderewskiego	
i	 został	 jej	 pierwszym	 dyrektorem.	 Pierwotnie	 szkoła	
mieściła	 się	 na	 piętrze	 kamienicy	 przy	 ul.	Menniczej	
1.	 Działką	 dyrektora	 była	 nauka	 gry	 na	 skrzypcach.	
Zorganizował	 także	 orkiestrę	 szkolną	 i	 chór	 szkolny,	
organizował	koncerty	w	Cieszynie	i	w	domu	rodziców	
w	Cięcinie.		Dzięki	energii,	poświęceniu	i	talentowi	dy-
rektora,	szkoła	cieszyła	się	wielkim	uznaniem,	stała	się	
kolebką	 znakomitych	 cieszyńskich	 muzyków:	 Karola	

ników	 Huty	 Żelaza	 w	 Wę-
gierskiej	 Górce,	 znajdującej	
się	 wówczas	 na	 terenie	 są-
siedniej	 wioski	 Cięcina.	 Był	
synem	 osiadłego	 nad	 Sołą	
hutnika	 Pawła	 i	 Marii	 	 z	 Ci-
chych,	 rodziny	 ewangelickiej	
pochodzącej	 ze	 Śląska	 Cie-
szyńskiego.	 Pierwsze	 kroki	
szkolne	stawiał	prawdopodobnie	
w	przyzakładowej	szkółce,	potem	uczęszczał	do	Szkoły	
Wydziałowej	 w	 Żywcu.	 Dalsze	 wykształcenie	 gimna-
zjalne	 i	muzyczne	zdobywał	w	Krakowie.	 Informacja,	
że	maturę	zdał	w	1906	(a	raczej		wcześniej)	i	to	w	czasie	
służby	wojskowej,	wprowadza	szereg	niejasności,	wy-
magających	zweryfi	kowania.		Swoją	edukację	muzycz-
ną	w	zakresie	gry	na	skrzypcach	doskonalił	w	Akade-
mii	Muzycznej	w	Wiedniu	(1908	–	1912).	W	tym	czasie	
(1910)	poślubił	córkę	krakowskiego	fabrykanta	Fryde-
rykę	Emilię	Gollner;	niestety	żona	zmarła	po	dwóch	la-
tach	małżeństwa.	Gdy	wybuchła	I	wojna	światowa,	już	
z	początkiem	sierpnia	1914	r.	został	zmobilizowany	do	
armii	 austriackiej	 i	 skierowany	 jako	 podporucznik	 na	
różne	 odcinki	 frontu.	 30.11.1918	 r.	 dobrowolnie	 zgło-
sił	 do	 służby	w	Wojsku	 	Polskim	w	Krakowie,	 gdzie	
w	 Szkole	 Inwalidów	Wojennych	 przy	 Szpitalu	 Zapa-
sowym	 był	 naczelnikiem	 kancelarii	 rachunkowości.	
Zwolniony	 do	 cywila,	 w	 1920	 r.,	 wrócił	 do	 Cięciny.	
Niestety	jako	muzyk	nie	miał	tu	szans	na	jakiekolwiek	
zatrudnienie,	zdecydował	się	więc	w	1921	r.	wyjechać	
do	Stanów	Zjednoczonych.	Początkowo	pracował	jako	
instruktor	 skrzypiec	 i	 fortepianu	w	 szkole	muzycznej	
w	 Nowym	 Jorku.	 Dzięki	 wsparciu	 światowej	 sławy	
pianisty	 Jana	 Ignacego	 Paderewskiego	 założył	 nieba-
wem	własną	szkołę	muzyczną,	wspieraną	autorytetem	
mistrza.	Tęsknił	jednak	za	powrotem	do	kraju.	Spełnie-
niem	pragnień	okazało	się	zaproszenie	rektora	Śląskie-
go	Konserwatorium	Muzycznego,	prof.	Józefa	Cetnera.	
W	1934	r.	wrócił		do	kraju	wraz	z	zakupionym	ze	swo-
ich	oszczędności	sprzętem	muzycznym.	Osiadł	w	Cie-
szynie.	Jeszcze	w	tym	samym	roku	przy	współudziale	
muzyków	m.in.	Aleksandra	 	 Brachockiego,	 Tadeusza	
Preiznera	i	Bolesława	Szabelskiego	przekształcił	istnie-
jący	tu	fi	liał	katowickiego	Konserwatorium	prowadzo-
ny	od	czterech	lat	przez	Jana	Gawlasa	w	samodzielną	
Szkołę	 Muzyczną	 im.	 Jana	 Ignacego	 Paderewskiego	
i	 został	 jej	 pierwszym	 dyrektorem.	 Pierwotnie	 szkoła	
mieściła	 się	 na	 piętrze	 kamienicy	 przy	 ul.	Menniczej	
1.	 Działką	 dyrektora	 była	 nauka	 gry	 na	 skrzypcach.	
Zorganizował	 także	 orkiestrę	 szkolną	 i	 chór	 szkolny,	
organizował	koncerty	w	Cieszynie	i	w	domu	rodziców	
w	Cięcinie.		Dzięki	energii,	poświęceniu	i	talentowi	dy-
rektora,	szkoła	cieszyła	się	wielkim	uznaniem,	stała	się	
kolebką	 znakomitych	 cieszyńskich	 muzyków:	 Karola	
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Stryji,	Stanisława	Hadyny,	Jana	Sztwiertni,	Antoniego	
Poćwierza,	 Pawła	 Puczka	 i	 in.	 	 Niestety	wybuchła	 II	
wojna	 światowa.	 Po	 wkroczeniu	 wojsk	 hitlerowskich	
do	 Cieszyna,	 już	 w	 1940	 r.	 musiał	 szkołę	 rozwiązać	
i	 opuścić	 zajmowane	 	 mieszkanie.	 Na	 chleb	 zarabiał	
udzielaniem	prywatnych	lekcji	gry	na	skrzypcach	i	 ję-
zyka	angielskiego.	Nie	odmówił	także	swojego	udziału	
w	działalności	konspiracyjnej	ZWZ	–	AK.	Zdradzony,	
na	 trzy	 dni	 przed	wejściem	Armii	 Czerwonej	 do	Cie-
szyna,	 wraz	 z	 Sonią	 Koppową	 i	 Hanką	 Kropaczową	
zginął	z	rąk	siepaczy	gestapowskich		na	starym		cmen-
tarzu	żydowskim	w	Cieszynie.	Już	po	uwolnieniu	spod	
okupacji	hitlerowskiej,	kilka	tygodni	później	odbyła	się	
ekshumacja	 81	 Ofi	ar	 rozstrzeliwań	 na	 cmentarzu	 ży-
dowskim;	w	dniu	17.06.1946	r.	odbył	się	uroczysty	po-
grzeb	we	wspólnej	mogile	na	Cmentarzu	Komunalnym	
w	Cieszynie.	Obecny	na	tej	smutnej	uroczystości	były	
więzień	obozów	koncentracyjnych	ks.	Oskar	Michejda	
w	końcowym	fragmencie	kazania	wołał:	„wielki	Boże	
ojców	 naszych,	 udziel	 nam	 ducha	 swego,	 byśmy	 nie	
sprzeniewierzali	się	[naszemu]	powołaniu,	lecz	stali	się	
godnymi	ofi	ary	 tych,	co	życiem	swym	i	swą	śmiercią	
błagali	Cię	o	wolność	i	wolność	tę	wybłagali.”	

-	oOo	-

Ponadto wspomnijmy: 

Wspomnienie 
Heleny Rachel Foster cz.1

 04.04.1845: * ks. Jerzy Badura,	 założyciel	
„Jedności”,	działacz	narodowy,	służył	w	Krakowie,	My-
słowicach,	 Sycowie,	 Laskach,	 Międzyborzu,	 wybitny	
kaznodzieja,	publicysta,	obrońca	polskich	ewangelików,	
wydawca	i	redaktor	„Nowin	Szląskich”,	współpracow-
nik	wielu	pism.	Patrz:	odc.	162,	„Wieści	Wyższobram-
skie”		2011/09,	s.	9	–	11.	
 09.04.1945: † ks. Dietrich Bonhoeffer,	wybit-
ny	duchowny	ewangelicki,	publicysta,	wikariusz	w	Bar-
celonie,	duszpasterz	akademicki	w	Londynie,	inicjator	
i	główny	działacz	Kościoła	Wyznającego	w	Niemczech,	
kierownik	seminarium	kaznodziejskiego	w	Finkenwal-
de	 pod	 Szczecinem,	 więzień	 obozów	 hitlerowskich,	
stracony	 w	 Flosenburgu.	 Patrz:	 odc.	 95,	 „Informator	
Parafi	alny”	2006/02,	s.	8.	
 16.04.1895: * Rudolf Szturc,	 działacz	 ple-
biscytowy	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim,	 ofi	cer	 w	 służbie	
w	 Cieszynie,	 uczestnik	 walk	 o	 granice	 na	 Kresach	
Wschodnich,	 komendant	 policji	 w	 	 Cieszynie,	 nadko-
misarz,	żołnierz	września,	uczestnik	kampanii	afrykań-
skiej	i	włoskiej,	działacz	Koła	Ślązaków	Cieszyńskich	
w	Zrzeszeniu	Polaków	Ewangelików	w	Wielkiej	Bryta-
nii.	Patrz:	odc.	179,	„Wieści	Wyższobramskie”	2013/2	,	
s.	14	–	15.	

Od redakcji:
 Redakcja naszego miesięcznika postanowiła 
prezentować Czytelnikom wspomnienia lub wywiady 
z intersującymi ludźmi, często związanymi z Cieszynem. 
W bieżącym numerze rozpoczynany od wspomnień pani 
Heleny Rachel Foster – cieszyńskiej Żydówki, która 
uratowała się cudem z Holokaustu. Wspomnienie to 
udostępnił an Marek Cieślar. Nagrał je w wersji audio 
podczas wizyty pani Heleny w  Cieszynie, natomiast 
przekształcenia  na wersję tekstową dokonali Beata 
Macura i Jan Król. Pani Helena Rachel Foster prak-
tycznie utraciła kontakt z językiem polskim  mając 8 lat, 
później na krótko po wojnie wróciła do Cieszyna. Dla-
tego do wersji tekstowej wprowadzono pewne poprawki 
językowe. Dla podkreślenia kolorytu języka pani Hele-
ny w sposób maksymalny zachowano używaną składnię 
w zdaniach. W niektórych fragmentach wprowadzono 

dodatkowe wyjaśnienia, co zaznaczono w tekście kursy-
wą. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za uwagi dotyczą-
ce tej formy prezentacji wspomnień. Być może nasuną 
się naszym Czytelnikom uzupełnienia – chociażby miej-
sce szkoły żydowskiej lub trzeciego jazu na Olzie. Pyta-
nia pana Marka Cieślara w trakcie wywiadu wytłusz-
czono,;bardzo dziękujemy za udostepnienie nagrania.

	 Przypominam	 sobie	 Piastowski	 Park	 (chodzi 
o park przy Muzeum),	gdzie	my,	 jako	dzieci,	chodzili	
się	bawić.	Chodziliśmy	tam	z	chłopcami,	z	którym	ja	
się	wychowałam	na	ulicy	Stromej.		Myśmy		mieszkali	
z	nimi	w	 tym	samym	domu,	 ich	było	 troje	 i	 ci	 chłop-
cy	byli	bardzo	zaprzyjaźnieni	z	moim	bratem.	Był	on	
w	ich	wieku,	to	oni	się	bawili,	a	ja	się	zawsze	starałam	
tam	dołączyć,	kiedy	mogłam.	Myśmy	się	zawsze	bawili	

dodatkowe wyjaśnienia, co zaznaczono w tekście kursy-
wą. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za uwagi dotyczą-
ce tej formy prezentacji wspomnień. Być może nasuną 
się naszym Czytelnikom uzupełnienia – chociażby miej-
sce szkoły żydowskiej lub trzeciego jazu na Olzie. Pyta-
nia pana Marka Cieślara w trakcie wywiadu wytłusz-
czono,;bardzo dziękujemy za udostepnienie nagrania.

	 Przypominam	 sobie	 Piastowski	 Park	
o park przy Muzeum)
się	bawić.	Chodziliśmy	tam	z	chłopcami,	z	którym	ja	
się	wychowałam	na	ulicy	Stromej.		Myśmy		mieszkali	
z	nimi	w	 tym	samym	domu,	 ich	było	 troje	 i	 ci	 chłop-
cy	byli	bardzo	zaprzyjaźnieni	z	moim	bratem.	Był	on	
w	ich	wieku,	to	oni	się	bawili,	a	ja	się	zawsze	starałam	
tam	dołączyć,	kiedy	mogłam.	Myśmy	się	zawsze	bawili	
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na	tej	ulicy	Stromej.	Ja	tę	ulicę	pamiętam	tak	dokładnie,	
tyle	wspomnień		mam	tam	na	tej	ulicy.	Ta	ulica	jeszcze	
dzisiaj	 jest.	 Jak	przyjechałam	z	powrotem,	 to	mam	to	
samo	uczucie	jak	dziecko.	Bardzo	się	nie	zmieniła,	te	
kamienie,	 po	 których	 tak	 lubiłam	 latać	 na	 dół.	 Kilka	
razy	spadłam	też.
	 W	każdym	 razie	 to	było	 takie	pierwsze	wspo-
mnienia	z	tej	ulicy	Stromej.	Pamiętam,	że	chodziłam	do	
żydowskiej	szkółki,	ale	nie	pamiętam	dokładnie	gdzie,	
gdzieś	 koło	 ulicy	Frysztackiej.	Bardzo,	 bardzo	 często	
wspominam	Plac	Teatralny.	Podczas	zimy	jak	śnieg	pa-
dał,	tośmy	na	sankach	zjeżdżali	tam	jako	dzieci.	I	jesz-
cze	Olza	-	to	człowiek	ma	w	sobie,	to	w	sercu	trzyma.	
Rzeka	Olza	na	całe	życie	została	w	pamięci.	Jako	dzieci	
chodziliśmy	do	trzeciego	jazu	pod		wodospadem	się	ba-
wić.	Teraz	jak	przyjechałam,	to	pytam,	gdzie	jest	trzeci	
jaz	–	nikt	nie	wie.	Nie	wiem	czy	jeszcze	istnieje.	To	ten	
trzeci	 jaz	 był	 dla	mnie,	 jako	 dziecko,	ważny.	No	 jest	
tyle	naturalnie	wspomnień.	
	 Jak	miałam	4-5	lat,	niestety	moja	matka	umar-
ła.	Była	 chora.	 I	 dzieciństwo	 się	 skończyło.	Mój	 brat	
był	chłopakiem	i	 	nie	wiem	na	 ile	on	 to	 tak	rozumiał.	
Było	ciężko	z	ojcem,	nie	byliśmy	zamożni,	naprawdę	
nie	byliśmy	zamożni.	W		każdym	razie	było	ciężko.	Ale	
jak	moja	matka	była	chora,	zaczęłam	chodzić	do	Parku	
Pokoju	(chodzi o park przy Muzeum).	W	każdym	razie	
chodziłam	do	Parku	Pokoju	się	tam	bawić	jak	jeszcze	
matka	chorowała.	Również	później,	gdy	stałam	się	sie-
rotą.		Park	Pokoju	jeszcze	dzisiaj	pięknie	wygląda,	jesz-
cze	 lepiej	 jak	 pamiętam	w	 tym	 czasie.	W	Parku	 była		
tam	starsza	pani,	w	drugiej	ławce	po	lewej	stronie,	pa-
miętam	jak	dziś.	Zawsze	tam	była	i	przynosiła	dzieciom	
cukierki,	bo	bardzo	kochała	dzieci.	
	 I	 tak	 to	się	zaczęło.	Nazywała	się	Sabina	Gut-
man.	Mieszkała	na	ulicy	Srebrnej	1	na	pierwszym	pię-
trze.	Jeszce	dzisiaj	ten	dom	tam	jest,	to	okno	i	ta	ulica	
tam	 jest.	 	 I	 teraz	 jak	 przyjechałam	 i	 byłam	w	 hotelu,		
to	było	cudowne	uczucie	być	na	tej	ulicy.	Zaczęło	się,	
jak	nazywałam	ją		Babcią.		Ona	miała	córkę,	która	nie	
miała	dzieci.	Nazywała	się	ta	córka	Hela	Teichner.	Oni	
mieli	sklep	fryzjerski	na	ulicy	Głębokiej	47.	Te	numery	
jeszcze	pamiętam.	Powoli,	powoli	ta		córka	zaczęła	się	
mną	zajmować.	Zaczęła	szyć	mi	sukienki	 	 i	 tak	dalej,	
i	 tak	dalej.	Chodziłam	 	 tam	do	nich.	W	międzyczasie	
tak	powoli,	powoli,	mnie	za	zaadoptowali,	nielegalnie	
zaadoptowali	mnie.	A	mój	brat	został	sobie,	został	z	oj-
cem.	 	A	 ja	przeprowadziłam	się	do	 tej	nowej	 rodziny.	
Potem	stamtąd	chodziłam	do	 szkoły	do	pierwszej	kla-
sy	i	do	drugiej	klasy	przed	wojną,	to	jak	miałam	6	lat.	
Szkoła,	do	której	ja	chodziłam,	była	na	Wyższej	Bramie	
(?)	po	prawej	stronie,	nie	pamiętam	pod	jakim	numerem,	

ale	tam	chodziłam	do	pierwszej	i	drugiej	klasy.	Żyłam	
normalnie,	 jak	normalnie	dziecko,	chodziłam	do	szko-
ły,	uczyłam	się	tańczyć	i	mamusia	mnie	traktowała	jak	
normalne	dziecko.	Podobnie	tatuś	Maks.	Był	dla	mnie	
szalenie	dobry	 ten	 tatuś	Maks,	mój	adoptowany	 tatuś.	
A	mój	oryginalny	Tatuś	się	zajmował	tylko	bratem.
W	latach	37	i		38	w	Cieszynie	się	zaczynało	robić	tak	
niepewnie.	Ta	nowa	moja	nowa	 rodzina	zdecydowała	
się	wyjechać	z	Cieszyna.	Rozpoczęło	się	od	wojny	po-
między	Czechosłowacją	a	Polską.	Było	to	bardzo	krót-
ko	przed	wojną.	 	Moja	nowa	rodzina	miała	krewnych	
w	Krakowie	i	myśmy	stąd	wyjechali	na	kilka	miesięcy	
przed	wojną	w	39	roku.	
 I wtedy straciła pani kontakt z bratem ?
	 Tak.	 I	 wtedy	 straciłam	 kontakt	 z	 bratem.	
O!	Jedną	kartkę	od	niego	dostałam	w	1940	roku.	On	był	
z	grupą	żydowskich	dzieci	-	chłopców,		którzy	należeli	
do	takiej	organizacji	na	Przykopie.	Nie	pamiętam	nawet	
gdzie	 to	 było,	 ale	mieli	 tam	 takie	 pokoje	 	 i	 spotykali	
się	 z	 tymi	 żydowskimi	 dziećmi.	 Ja	 się	 teraz	 dopiero	
dowiedziałam,	po	tylu	latach,	po	70	latach,		nigdy	nie	
miałam	żadnego	kontaktu,	tylko	w	40	roku	mi	napisał,	
że	mają	jechać	do	Czechosłowacji	-	to	wszystko.	I	on	
został	 wysłany	 do	 Czechosłowacji	 z	 tymi	 chłopcami	
i	 to	 było	 to	 ostatnie,	 co	 od	 niego	 usłyszałam.	 I	 teraz	
poznałam	 jednego	pana,	który	zajmuje	 się	genealogią	
i	szukaniem	krewnych,	mieszka	na	Śląsku	-	w	Bielsku	-	
i	udało	mu	się	znaleźć	informację.	Był	on	z	trójką		(tzn.	
brat)	innych	młodych	chłopców.	Była	też	grupa	trzech	
starszych	chłopców.	Był	to	rok	1942.	Podobno	ci	starsi	
chłopcy	 zostali	 przy	 życiu	 kilka	 miesięcy	 dłużej.	 Po-
nieważ	pozostali	mieli	12	 lat	 i	byli	bardzo	młodzi,	 to	
od	 razu	wzięli	 ich	na	 zagładę.	Tak	od	 razu.	Teraz	kil-
ka	tygodni	temu	byłam	w	Oświęcimiu	i	Birkenau.	Po-
szłam	 tam	 i	 po	 prostu	 widziałam	 tego	 mojego	 brata	
z	tymi	wszystkimi	innymi	dziećmi	jak	wchodzą	do	tego	
wejścia,	do	tego	gazowania.	Chociaż	to	jest	teraz	znisz-
czone,	bo	Niemcy	starali	się	to	zniszczyć,	nim	oni	mu-
sieli	uciekać,	ale	te	ruiny	tam	są,	to	ja	będę	widziała	te	
dzieci	idące	do	zagładzenia	(tutaj	drżenie	głosu).	Teraz	
przynajmniej	wiem,	kiedy	i	co	się	stało	z	nim	i	z	pozo-
stałymi	dziećmi	z	Cieszyna.
 Nazwiska brata nie znalazła pani w spisach?
	 Poszłam	tam	i	szukałam,	ale	nie	znalazłam.	Ale	
ten	pan	co	mi	pomaga,	ten	pan	znalazł	jego	nazwisko
 W Oświęcimiu?
	 Tak.	 Był	 jednym	 z	 tych	 dzieci,	 co	 zginęli	
w	Oświęcimiu	w	1942	roku.

(ciąg dalszy w następnych numerach)
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do	takiej	organizacji	na	Przykopie.	Nie	pamiętam	nawet	
gdzie	 to	 było,	 ale	mieli	 tam	 takie	 pokoje	 	 i	 spotykali	
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został	 wysłany	 do	 Czechosłowacji	 z	 tymi	 chłopcami	
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	 Myślę,	 że	 wielu	 z	 nas	 pamięta	 ten	 moment,	
kiedy	po	raz	pierwszy	 trzymaliśmy	w	naszych	rękach	
samodzielnie	 zarobione,	 pierwsze	 własne	 pieniądze.	
Pamiętamy,	 jak	wiele	wysiłku	nas	kosztowały,	ale	 też	
jaką	 satysfakcję	 nam	 przyniosły.	 Dzięki	 temu	 znamy	
wartość	pieniądza	i	wiemy,	jak	bardzo	odpowiedzialnie	
należy	z	nim	postępować.
Nikomu	z	nas	nie	jest	obojętne,	co	dzieje	się	z	naszymi	
własnymi	pieniędzmi.	Świadomie	planujemy	nasze	wy-
datki,	a	kiedy	słyszymy,	że	mamy	się	do	czegoś	razem	
z	innymi	„dorzucić”,	zastanawiamy	się	czy	ten	wspólny	
cel	i	wydatek	będzie	rzeczywiście	słuszny	i	pożyteczny.	
Świadomie	podejmujemy	tę	decyzję.	
	 Podatki,	 to	 także	 nasze	 pieniądze	 –	 choć	
z	 góry	 przeznaczone	 na	 inny	 cel.	 Co	 do	 większości	
z	nich	nie	mamy	możliwości	decydowania	o	 ich	prze-
znaczeniu.	 Trafi	ają	 do	 budżetu	 państwa.	 Praktycznie	
nie	 możemy	 zadecydować,	 by	 fi	zycznie	 konkretna,	
nasza	 złotówka,	 zasiliła	 budżet	 szkoły,	 albo	 została	
przeznaczona	 na	 remont	 drogi.	 Ta	 kwestia	 pozostaje	
w	gestii	wybranych	przez	społeczeństwo	polityków.	Ale	
o	pewnej	niewielkiej	części	naszego	podatku	stale	jeszcze	
możemy	decydować	–	konkretnie	o	1%.	Czy	zatem	jest	
nam	obojętne,	na	co	wydawane	są	nasze	osobiste	pienią-
dze	–	te	pieniądze?	Mam	nadzieję,	że	nie.	Mamy	prawo	
aktywnego,	osobistego	decydowania	i	nie	powinniśmy	
z	tego	prawa	rezygnować!	Tym	bardziej,	że	owym	1%	
możemy	zdziałać	wiele	dobrego!	
	 Zgodnie	z	obowiązującym	w	naszym	kraju	pra-
wem,	rozliczając	się	z	urzędami	skarbowymi	z	naszych	
rocznych	 dochodów,	możemy	 przekazać	 1%	 naszego	
podatku	 na	 rzecz	 wybranej	 przez	 nas	 organizacji	 po-
żytku	publicznego.	Wśród	nich	są	 także	ewangelickie	
organizacje,	działające	na	naszym	terenie.	
 Zachęcamy więc do przekazania 1% na 
rzecz:
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, KRS: 
0000017212
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, KRS: 
0000225011
Można także przekazać swój 1% na 
rzecz działalności naszej Parafi i za 
pośrednictwem Diakonii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.  
	 W	jaki	sposób	przekazać	naszej	Pa-
rafi	i	swój	1%?	To	wcale	nie	jest	trudne.	Wy-

starczy	w	rocznym	zeznaniu	podatkowym	PIT-37:
- w polu 132 wpisać numer KRS Diakonii: 
0000260697

- w polu 133 wpisać obliczoną kwotę 1% podat-
ku (większość popularnych programów infor-
matycznych robi to automatycznie)

- w polu 134 wpisać: NA DZIAŁALNOŚĆ DIA-
KONIJNĄ PARAFII W CIESZYNIE
	 Jeśli	zaznaczycie	Państwo	X	w	polu	135,	urząd	
skarbowy	 udostępni	 Diakonii	 i	 Parafi	i	 Państwa	 imię	
i	 nazwisko,	 i	 będziemy	 mogli	 Państwu	 osobiście	 po-
dziękować.	
	 Uwaga:	 Jeśli	 jesteście	 Państwo	 emerytami	
lub	rencistami	i	z	podatku	rozlicza	Państwa	ZUS	bądź	
KRUS,	możecie	Państwo	mimo	to,	bez	wielkich	formal-
ności	przekazać	swój	1%.	Nie	musicie	Państwo	składać	
nowego	 oświadczenia	 PIT,	 ani	 niczego	 obliczać.	Wy-
starczy,	 że	 w	 urzędzie	 skarbowym	 złożycie	 Państwo	
oświadczenie	„PIT-OP”.	Jest	 to	bardzo	proste.	Należy	
na	nim	tylko	podać	swój	PESEL,	numer	KRS	organiza-
cji,	której	chcecie	Państwo	przekazać	swój	1%,	wpisać	
cel	 szczegółowy	 i	 złożyć	 swój	 podpis.	 Formularz	 ten	
jest	dostępny	także	w	naszej	Kancelarii	Parafi	alnej.		
Kilka,	 kilkanaście,	 kilkadziesiąt	 złotych	 –	 każda	 zło-
tówka	 się	 liczy.	Dziękujemy	wszystkim	Państwu,	 któ-
rym	nie	jest	obojętne,	co	dzieje	się	z	Waszymi	pieniędz-
mi	i	chcecie,	by	dalej	pozostawiały	wyraźny	i	widoczny,	
ewangelicki	ślad.	Serdecznie	dziękujemy.

ks. prob. Marcin Brzóska

Mały procent – wielka sprawa!
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Zgromadzenie 

Rady Filiału Hażlach 

Wydarzenia parafialne

	 W	niedzielę	23.02.2020	r.	po	porannym	nabożeństwie	odbyło	się	
Zgromadzenie	sprawozdawcze	Rady	Filiału	Hażlach	za	rok	2019	r.	Spotka-
nie	rozpoczął		modlitwą	opiekun	fi	liału	ks.	Marcin	Podżorski.	Po	przedsta-
wieniu	planu	spotkania	przez	naszego	prezbitera		Zbyszka	Dębinnego	i	od-
czytaniu	protokołu	z	poprzedniego	zebrania	z	roku	2018,	przystąpiono		do	
przedstawienia		sprawozdań	z	życia	religijno-kościelnego,	gospodarczego	
i	fi	nansowego	za	rok	2019.	Nasz	fi	liał	obejmuje	parafi	an	z	Brzezówki,	Haż-
lacha	i	Kończyc	Wielkich	i	liczy	wg	danych	statystycznych	na	koniec	ubie-
głego	roku	595	wiernych.	Ks.	M.	Podżorski		omówił		wydarzenia	i	przed-
stawił	statystyki	w	zakresie	przeprowadzonych	nabożeństw,	uroczystości,	
spotkań	pań	i	innych	grup,	pracy	z	dziećmi	i	młodzieżą	oraz	działających	
w	fi	liale	chórów	i	grup	parafi	alnych,	a	także	przedstawił		zmiany,	które	na-
stąpiły	w	zakresie	działania	poszczególnych	grup	i	nauczania	kościelnego.	
Oprócz		comiesięcznych	spotkań	parafi	an	przy	kawie	odbyły	się:	kulig	do	
Gościejowa,	Kolacja	Walentynkowa,	Kolacja	Paschalna,	spotkanie	ze	stra-
żakami,	dwa	spotkania	z	seniorami,	piknik	rodzinny,	Tydzień	Dobrej	Nowi-
ny	dla	dzieci,	zorganizowano	dwie	wycieczki,	jedną		z	Kół	Pań	do	Dolnego	
Kubina	 i	 	 drugą	 dla	wszystkich	 parafi	an	 na	Wyżynę	Krakowsko-Często-
chowską.	Oprócz	tradycyjnych	nabożeństw		odprawiono		4	nabożeństwa		
młodzieżowe,	Żniwowe	i	kolejną	Pamiątkę	Założenia	kościoła	w	Hażlachu,	
gdzie	Słowem	Bożym	służył	ks.	B.	Wawrzeczko.		Następnie	sprawozdanie	
gospodarcze	 fi	liału	 przedstawił	
p.	 Z.	 Dębinny.	 Wiele	 prac,	 jak	
zwykle	 ze	 względów	 fi	nanso-
wych,	zostało	wykonanych	przez	
samych	parafi	an.	Między	innymi	
wykonano	zadaszenie,	remont	to-
alet	 i	oświetlenia	w	budynku	pa-
rafi	alnym,	przeprowadzono	grun-
towne	 prace	 ogrodnicze	 	 wokół	
kościoła,	 na	 cmentarzu	 i	 budyn-
ków	 parafi	alnych	 oraz	 inne.	 Na-
stępnie		p.	E.	Gabryś	przedstawił	
sprawozdanie	 fi	nansowe	 za	 rok	
2019	.		Omówił	wpływy	i	rozcho-
dy	oraz	ofi	arność	parafi	an	z	ofi	ar,	
na	kolektach		i	składkach	kościel-
nych.	 	Całość	 	 tych	 sprawozdań	
została	 następnie	 podsumowana	

analizami	 z	 ostatnich	6	 	 lub	8	 lat	
przez	 ks.	 M.	 Podżorskiego.	 Bar-
dzo	 cieszy	 fakt	 wzrostu	 frekwen-
cji	 parafi	an	 na	 nabożeństwach	
w	 kościele	 w	 Hażlachu	 i	 średnia	
za	 rok	 2019	wyniosła	 108	 uczest-
ników.		Po	krótkiej	dyskusji		i	wy-
jaśnieniach	 wszystkie	 sprawozda-
nia	 zostały	 jednogłośnie	 przyjęte.	
W	punkcie	wnioski	i	plany	na	2020	
rok	ks.	Podżorski		przedstawił	har-
monogram	 planowanych	 spotkań	
i	 wydarzeń	 w	 2020	 roku,	 które	
będą	 w	 większości	 	 kontynuacją	
z	 	 roku	 poprzedniego.	Ale	 szcze-
gólną	 uwagę	 zwrócił	 na	 to,	 że	
w	 2020	 roku	 chór	 kościelny	Haż-
lach-Zamarski	 będzie	 odchodził	
100-lecie	swojego	istnienia.	Głów-
ne	 uroczystości	 jubileuszowe	 od-
będą	się	na	jesieni	br.	Przedłożone	
zostały	 też	propozycje	kaznodziei	
na	tegoroczną	Pamiątkę	Założenia	
Kościoła,	 która	 odbędzie	 się	 20	
września	 oraz	 zwrócono	 uwagę,	
że	w	tym	roku	czekają	nas	wybory	
członków	Rady	Parafi	alnej	i	człon-
ków	 do	 	 Rady	 fi	liałów	 w	 naszej	
parafi	i.	 Kontynuowane	 też	 będą	
odwiedziny	 jubilatów	 i	 seniorów,	
gdzie	 podziękowania	 należą	 się	
w	tej	służbie		p.	Król	i	p.	Ciencia-
ła.	 Burzliwa	 dyskusja	 rozpoczęła	
się	 przy	 planach	 gospodarczych	
na	 rok	 2020,	 gdyż	 wiele	 celów	
z	ostatnich	dwóch	lat	ze	względów	
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konfirmantów i rodziców

fi	nansowych	nie	 zostało	 zrealizowanych,	 	 a	dochodzą	
następne	pilne	potrzeby.	Do	najważniejszych	zaliczono	
remont	 dachu	 na	 nowym	budynku	 parafi	alnym,	malo-
wanie	 ścian	 wewnątrz	 czytelni,	 remont	 kuchni	 para-
fi	alnej	oraz		pomieszczeń	sanitarnych	w	mieszkaniach	
księdza	 i	 kościelnego.	 Kapitalnego	 remontu	 wymaga	
też	cały	budynek	Starej	Czytelni	oraz		elewacja	budyn-
ku	parafi	alnego	i	wieży	kościoła.
		 Podsumowując	 spotkanie,	 należy	 przede	
wszystkim	podziękować	zborownikom		i	księdzu	opie-
kunowi	 za	 wszelką	 	 pomoc,	 prace	 i	 zaangażowanie,	
pozwalające	 na	 prawidłowe	 funkcjonowanie	 i	 rozwój	

naszego	fi	liału.	Mamy	nadzieję,	że	i	w	tym	roku	dzięki	
modlitwom	i	wsparciu	parafi	an	uda	się	nam		przeprowa-
dzić	wiele	ciekawych	spotkań,	zrealizować	wiele	prac	
remontowo-konserwacyjnych.	Liczymy	w	tych	wszyst-
kich	 naszych	 zamierzeniach	 na	 Bożą	 przychylność	 i	
zaangażowanie	 zborowników.	 Spotkanie	 zakończyło	
się	modlitwą	poeprowadzoną	przez	naszego	opiekuna	
ks.	M.	Podżorskiego.

Tekst: Halina Kajzar
Zdjęcia: Jan Król
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	 Rankiem	 29	 lutego	 wyjechaliśmy	
całą	 grupą	 konfi	rmantów	 parafi	i	 cieszyń-
skiej	 na	 diecezjalny	 zjazd	 konfi	rmantów	
do	Bielska	–	Białej.	 	Całość	odbywała	 się	
w	 trzech	 miejscach:	 w	 Liceum	 Towarzy-
stwa	Szkolnego	im.	M.	Reja,	w	Augustanie	
oraz	w	kościele	przy	placu	Marcina	Lutra.	
	 Ok	 godz.	 10:30	 zameldowaliśmy	
się	 w	 liceum,	 gdzie	 przywitali	 nas	 wolon-
tariusze,	u	których	losowaliśmy	numery	od	
1	–	18.	Okazało	się,	że	są	to	numery	grup,	na	
które	zostaliśmy	później	podzieleni.
	 Pierwsza	część	odbyła	się	w	auli	li-
ceum,	gdzie	przywitał	wszystkich	ks.	Mar-
cin	 Podżorski	 i	 przedstawił	 harmonogram	
dnia.	 Głównym	 tematem	 spotkania	 była	
wiara,	 na	 temat	 której	 mieliśmy	 ciekawe	
zadania	i	zajęcia	w	grupach.	Zostaliśmy	po-
dzieleni	 na	 18	 kilkuosobowych	 grup.	Każ-
da	 grupa	 zajmowała	 się	 innym	 zadaniem,	
po	wykonaniu	którego	przechodziliśmy	do	
następnych	 tematów.	 	Najciekawsze	moim	
zdaniem	 to:	 zrobienie	 mema	 z	 wizerun-
kiem	pomnika	Marcina	Lutra,	ułożenie	sło-
wa	„wiara”	z	członków	grupy,	gra	w	Mario,	
puzzle,	 ciekawy	 fi	lm	 czy	 omówienie	 cech	
człowieka	 i	Boga.	Efekty	naszych	prac	pu-
blikowaliśmy	na	facebooku.
	 Pomiędzy	 zadaniami	 zostaliśmy	
poczęstowani	 pyszną	 pizzą,	 przy	 której	
mieliśmy	 okazję	 porozmawiać	 i	 bliżej	 po-
znać	się	z	konfi	rmantami	z	innych	parafi	i.	

	 Po	 przerobieniu	 wszystkich	 zadań	 przeszliśmy	 do	 ko-
ścioła	na	nabożeństwo,	gdzie	dołączyli	do	nas	rodzice.
	 Według	mnie	spotkanie	i	jego	organizacja	były	naprawdę	
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super.	 Gdybym	 mogła	 pojechać	
jeszcze	raz,	to	bardzo	chętnie	bym	
to	zrobiła.

Paulina Kuszka

	 Część	 dla	 rodziców	 roz-
poczęła	 się	 o	 godz.	 14:00	 rów-
nież	w	auli	Liceum	Towarzystwa	
Szkolnego	 im.	 Mikołaja	 Reja,	
gdzie	 odbyły	 się	 dwie	 prelekcje:	
ks.	 Biskupa	 Adriana	 Korczago	
oraz	aspiranta	Tomasza	Pszczółki	
z	 Cieszyńskiej	 Komendy	 Powia-
towej	 Policji.	 Oba	 wystąpienia,	
chociaż	 różne,	 dotyczyły	 zagro-

żeń	dzisiejszego	świata	–	tych	w	cyber	przestrzeni,	jak	
również	w	świecie	realnym	i	życiu	rodzinnym.	Aspi-
rant	Tomasz	 Pszczółka	 bardzo	 ciekawie	 przedstawił	
podstawowe	artykuły	z	prawa	 rodzinnego	 i	opiekuń-
czego	–	dotyczące	praw	 i	obowiązków	członków	ro-
dziny.
	 Po	 tych	 wystąpieniach	 dołączyliśmy	 do	 na-
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szej	 młodzieży	 w	 Kościele	 Zbawiciela.	
Nabożeństwo	 prowadził	 nietuzinkowy	 ks.	
Marek	 Michalik,	 w	 trakcie	 którego	 zosta-
ły	 wykorzystane	 smartfony	 i	 nowoczesna	
technologia	multimedialna.		
	 W	 imieniu	 swoim	 i	 reszty	 rodzi-
ców,	 chciałam	 tą	 drogą	 wyrazić	 wdzięcz-
ność	organizatorom	za	ciekawe	 rekolekcje	
zarówno	w	 treści,	 jak	 i	 formie.	 	Dla	mnie	
osobiście	hitem	były	memy	z	Marcinem	Lu-
trem.	Doceniamy	 to,	 że	Kościół	 szuka	 no-
woczesnych	form	przekazu	dostosowanych	
do	młodzieży.	A	najlepszą	recenzją	 jest	za-
dowolenie	naszych	dzieciaków.

Izabela Kuszka

Foto: ks. Łukasz Gaś
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Weź matę swą i chodź! 

Światowy Dzień 

Modlitwy z bibretami 

z Zimbabwe

	 6	marca	obchodziliśmy	Światowy	Dzień	
Modlitwy.	 Po	 raz	 drugi	 miałam	 okazję	 uczest-
niczyć	 w	 tym	 wydarzeniu,	 które	 organizowała	
parafi	a	 Ewangelicko-Augsburska	 w	 Cieszynie.	
Było	to	dla	mnie	ważne,	bo	razem,	jako	Ci	nale-
żący	do	Chrystusa,	chcemy	się	spotykać	i	modlić.	
Dodatkowo	 pięknym	 i	 bardzo	 wzbogacającym	
elementem	 było	 to,	 że	 modliliśmy	 się	 tekstami	
i	 pieśniami	 przygotowanymi	 przez	 Kościół	
w	 Zimbabwe.	 Pastorostwo	 Magdalena	 i	 Mar-
cin	 Brzóska	 zorganizowali	 grupę,	 która	 miała	
przygotować	 to	 popołudnie.	Włożyliśmy	 swoje	
siły	 i	 serce	 w	 poznanie	 kultury	 tego	 raczej	 nie-
znanego	nam	kraju.	Oprócz	podzielenia	 tekstów	
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czytanych	 na	 nabożeństwie,	 zbieraliśmy	
potrzebne	rekwizyty,	symbole,	a	także	prze-
pisy	 na	 regionalne	 dania.	 Udało	 się	 także	
zamówić	tamtejszą	flagę	państwową,	której	
kolory	 symbolizują	 historię	 narodu.	 Zadba-
nie	o	 ten	zewnętrzny	wystrój	miało	pomóc	
nam	 wszystkim,	 zrozumieć	 i	 doświadczyć,	
że	 nieważne	 w	 jakiej	 części	 świata	 jeste-
śmy,	tworzymy	jedną	Owczarnię	Chrystusa.	
Ewangelicki	Chór	Kościelny	 	 pod	 dyr.	 dia-
kon	Joanny	Sikory,	gdzie	piękne	solo	wyko-
nał	 Piotr	 Sikora,	 przygotował,	 wcale	 nieła-
twe,	pieśni	i	myślę	że	dzięki	temu	nauczyli	
nas	czegoś	nowego.	
Tematem	przewodnim	 tego	 rozważania	 był	
cud	 uzdrowienia	 paralityka,	 którego	 Pan	
Jezus	 dokonał	 przy	 sadzawce	Betezda	 (J	 5,	
2-9a).	Wezwanie,	które	Pan	Jezus	skierował	
do	 chorego:	 "Wstań,	 weź	 swoją	 matę	 (no-
sze)	i	chodź"	(J5,	8)	Pan	kieruje	także	do	nas,	
przypominając	nam,	że	będąc	z	Nim,	nie	ma	
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sytuacji	bez	wyjścia.
W	pogłębienie	tych	treści	wprowadziła	nas	diakon	Be-
ata	Janota	z	Jastrzębia	Zdroju.	Po	wspólnej	modlitwie	
udaliśmy	 się	 do	 salki	 parafi	alnej,	 gdzie	 pani	 Pavilna	
Chudecka	 przygotowała	 piękną	 prezentację	 o	 Zimba-
bwe,	zarówno	o	sytuacji	tamtejszego	Kościoła,	sytuacji	
politycznej	 i	 gospodarczej	 tego	 kraju.	 Podziwialiśmy	
też	 piękno	 krajobrazu	 tej	 części	Afryki.	 Po	 jej	 zakoń-

czeniu	 mogliśmy	 skosztować	 przygotowanych	 ciast	
z	bananów	i	z	mąki	z	baobabu,	a	także	sałatki	z	batatów.
Na	 koniec	 nie	 pozostaje	 nic	 innego	 jak	 podziękować	
wszystkim,	którzy	w	jakikolwiek	sposób	przyczynili	się	
do	tego	wydarzenia.	Do	zobaczenia	także	przy	innych	
ekumenicznych	spotkaniach.

tekst: s. M. Tarsycja Bielicka CEOF elżbietanka cieszyńska
Foto: Beata Macura
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 Każdego roku są przygotowywane dania pochodzące z danego państwa. W tym roku panie przy-
gotowały pyszną sałatkę i ciasto. Przepisy podajemy czytelnikom do ewentualnego wykorzystania, pole-
camy i zapraszamy, są naprawdę smaczne!
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Dzień Kobiet w Gumnach

Sałatka z batatów z boczkiem

4	średnie	ziemniaki
1	duży	batat

½	niedużej	cebuli
½	zielonej	papryki
½	czerwonej	papryki

250	g	wędzonego	boczku
2	łyżki	majonezu
Sól	do	smaku

Przygotowanie:	ziemniaki	i	batatu	obrać,	pokroić	w	
kostkę	i	gotować	w	osolonej	wodzie	do	miękkości	ok.	
15-20	minut.	Ostudzić.	Boczek	pokroić	w	słupki	lub	
kostkę	i	podsmażyć	na	patelni.	Na	wytopionym	tłusz-
czu	podsmażyć	pokrojoną	cebulę.	Paprykę	pokroić	w	
kostkę.	Wszystkie	składniki	wystudzone	wymieszać,	

na	koniec	dodać	majonez.

Ciasto ba-ba (baobab-banan)

300	g	mąki	pszennej
1	łyżeczka	proszku	do	pieczenia

50	g	sproszkowanego	owocu	baobabu
200	g	cukru

4	średnie	banany	rozgniecione
2	jajka

125	ml	oleju	słonecznikowego
200	ml	maślanki

Przygotowanie:	Wszystkie	składniki	wrzucić	do	mik-
sera	i	wyrobić	ciasto.	Wyłożyć	na	natłuszczoną	blachę.	

Piec	40-50	minut	w	temp.	180	stopni.	

Przepisy na dania ŚDM

	 Niedziela	 8	marca,	 2.	 niedziela	
Pasyjna.	 Cotygodniowe	 nabożeństwo	
w	 kaplicy	 w	 Gumnach	 rozpoczęło	
się	o	godzinie	10:00,	a	prowadził	je	mgr	
teologii	Mateusz	Mendroch.	Tekst	kaza-
nia	przeczytał	z	Listu	św.	Pawła	do	Rzy-
mian	5,	1-5.	
	 W	 treści	 kazania	 przypomniał	
fragment	 tekstu:	Usprawiedliwieni tedy 
z wiary, pokój mamy z Bogiem.	 Jako	
pewnego	 rodzaju	 konsekwencją	 przy-
jęcia	 tego	usprawiedliwienia	wiemy,	 że	
ono	dzieje	się	z	 łaski	przez	wiarę	w	Pana	Jezusa,	ale	mamy	
też	 pewne	 skutki,	 które	 towarzyszą	 człowiekowi	 żyjącemu	
przez	pryzmat	tego	usprawiedliwienia.	Pokój	jest	konsekwen-
cją	 przyjęcia	 Bożej	 Łaski.	 Jeżeli	 żyjemy	 z	 Bogiem,	 wtedy	
On	chce	obdarowywać	nas	pokojem,	gdyż	On	jest	Księciem	
Pokoju.	Czym	 jest	 pokój?	Pokój	 to	 pojęcie	 bardzo	 szerokie	
i	może	oznaczać	pomieszczenie	w	mieszkaniu	 lub	w	 innym	
lokalu,	przeznaczonym	do	spędzania	czasu.	Może	także	ozna-
czać	pokój	między	stronami,	które	nie	są	ze	sobą	w	konfl	ikcie,	
układ	o	zakończeniu	działań	wojennych	–	rozejm,	czyli	zawie-
szenie	broni.	Czwarta	defi	nicja	dotyczy	tego,	czego	większość	
ludzi	 pragnie,	 czyli	 stan	 równowagi	 fi	zycznej	 i	 psychicznej,	
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spowodowany	 brakiem	 trosk	 i	 zmartwień,	
czyli	pokój.	Prorok	Daniel,	kiedy	przebywał	w	
Babilonii,	usłyszał	rozkaz,	że	trzeba	oddawać	
cześć	wyłącznie	królowi	–	jako	bogu.	Daniel	
miał	ogromną	siłę	i	pewność,	że	nie	może	ro-
bić	tego,	co	robią	wszyscy.	Znalazł	on	miejsce	
w	 swoim	 pokoju,	 gdzie	 modlił	 się,	 unosząc	
ręce	do	góry,	patrząc	w	stronę	Jerozolimy.	
	 Właśnie	Pan	Jezus	mówi	nam,	abyśmy	
modlili	 się	 również	w	 taki	 sposób,	w	 swoim	
pokoju.	Czy	my	jako	ludzie	potrafi	my	wnosić	
pokój	 w	 miejsca,	 z	 których	 się	 wywodzimy,	
w	których	przebywamy?
	 W	15	i	16	rozdziale	Pierwszej	Księgi	
Samuela	 opisana	 została	 wojna	 Króla	 Saula	
z	Amalekitami.	 Saul	 po	 pokonaniu	Amaleki-
tów	postanawia	zatrzymać	dla	siebie	wszystkie	
bogactwa,	 które	 do	 tego	 ludu	należały.	 Stało	
to	 jednak	w	 sprzeczności	 z	 tym,	 co	 Bóg	 po-

wiedział	do	niego	wcześniej.	Bóg	powiedział,	że	Saul	
ma	zniszczyć	całe	bogactwo	tego	ludu.	Zapewne	Saul	
chciał	jakoś	wzbogacić	swój	lud,	jednakże	było	to	nie-
posłuszeństwem	wobec	Boga.	Właśnie	wtedy	usłyszał:	
dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je 
innemu, lepszemu od ciebie.	Bóg	odebrał	Saulowi	wła-
dzę	i	przekazał	Dawidowi.	Prorok	Samuel	poszedł	do	
Betlejem,	 a	 tam	 został	 zapytany:	 czy	 twoje	 przyjście	
oznacza	pokój?	On	odrzekł	-	pokój.	Przyszedłem,	aby	
złożyć	 ofi	arę	 Panu.	 Jednakże	 samo	 zjawienie	 się	 Sa-
muela	w	Betlejem	nie	było	powodem	do	pokoju,	gdyż	
ludność	zamieszkująca	te	tereny	miała	jasność,	kim	jest	
Samuel.	Miał	on	olbrzymi	wpływ	na	rozwój	Izraela,	na	
życie	duchowe	i	polityczne,	w	tamtych	czasach	proro-
cy	mogli	 odebrać	władzę	 i	 przekazać	 komuś	 innemu.	
Było	rzeczą	pewną,	że	zarówno	Saul,	jak	i	Dawid	mieli	

swoich	zwolenników	i	przeciwników,	i	nie	było	łatwo	
pogodzić	wszystkich.	Samuel	sam	z	siebie	nie	jest	po-
kojem,	Samuel	kogoś	reprezentuje	i	jest	ambasadorem	
pokoju.	To	on	został	wysłany	przez	Boga	i	otrzymał	ja-
sne	wskazówki	gdzie	ma	iść	i	kogo	ma	wybrać,	dlatego	
Samuel	jest	pewny,	że	jest	posłańcem	pokoju,	gdyż	po-
słał	go	Bóg,	a	Bóg	jest	głównym	dawcą	pokoju.	
	 Powinniśmy	się	zastanowić	czy	my,	podobnie	
jak	 prorok	 Samuel,	 przynosimy	 pokój?	 Czy	 wprowa-
dzamy	pokój	w	te	miejsca,	w	których	się	znajdujemy?	
Czy	potrafi	my	powiedzieć	tak,	pokój,	dlatego	że	jestem	
ambasadorem	 Księcia	 Pokoju?	 Bóg	 daje	 pokój	 tym,	
którzy	go	szukają.	Jeśli	uważamy,	że	Boga	na	co	dzień	
nie	 potrzebujemy,	 ale	 przyjmować	 chcemy	 od	 niego	
tylko	 to	 	 co	 dobre,	 zastanawiamy	 się,	 dlaczego	 jeste-
śmy	niespokojni,	czemu	Bóg	nam	tego	pokoju	nie	daje?	
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Powinniśmy	uwzględniać	Boga	w	całym	naszym	życiu,	
powinniśmy	 starać	 się	 być	 coraz	 bardziej	 podobnymi	
do	Pana	Jezusa.	Jezus	był	otoczony	przez	wielu	ludzi,	
którzy	propagowali	niepokój	i	trudności,	jednakże	miał	
świadomość,	że	Boży	Pokój	przewyższa	wszelki	rozum.									

	 Pod	koniec	nabożeństwa	ksiądz	złożył	życzenia	
wszystkim	paniom	i	w	ich	imieniu	zaprosił	wszystkich	
na	poczęstunek	do	salki.	Tam	były	bogato	zastawione	
stoły,	na	których	znajdowały	się	pyszne	ciasta	upieczo-

ne	przez	nasze	panie,	była	też	kawa	i	herbata.	Oczywi-
ście	dołączyły	do	nas	także	dzieci	ze	Szkółki	Niedziel-
nej	wraz	 z	 paniami	 nauczającymi	 -	 panią	 Izą	 i	 panią	
Bożenką.	W	trakcie	trwania	poczęstunku	nasz	prezbiter,	
pan	Janek	Fryda,	pojawił	się	z	kwiatami	i	każda	z	pań	
otrzymała	po	kwiatku,	a	były	to	piękne	tulipany.	Był	to	
błogosławiony	czas,	a	przy	okazji	możliwość	spotkania		
się	i	rozmowy	naszych	zborowników	z	Gumien	i	okolic.

tekst i foto: Jan Mendrek
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Zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego Śląska 

Część XIV

poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, w zakresie działania dziedzictwa kulturowego.

	 Obawy	związane	z	mroźną	i	długą	
zimą,	która	mogłaby	znacząco	 spowolnić	
prace	remontowe	kościoła,	okazały	się	ni-
czym	w	porównaniu	z	wydarzeniami	zwią-
zanymi	 z	 epidemią	 koronawirusa	 (CO-
VID-19),	 jaka	 nawiedziła	 świat	 i	 Polskę,	
niestety	nie	omijając	samego	Cieszyna.	Ja-
kie	mogą	być	 tego	konsekwencje	–	obec-
nie	 nie	 wiemy.	 Zakres	 prac	 związanych	
z	 remontem	 i	 konserwacją	 kościoła	 jest	
ogromny,	 a	 w	 tym	 kontekście	 obawy	 są	
niemal	 o	wszystko.	W	pierwszej	 kolejno-
ści	o	zdrowie	osób	wykonujących	 roboty,	
nadzór	budolwano-konserwatorski,	a	dalej	
także	o	regularne	dostawy	materiałów	bu-
dowlanych	 m.in.	 specjalnych	 tynków	 na	
zabytki,	cegieł,	kotew	chemicznych,	itd.
	 Mimo	 tak	 niezwykle	 wyjątkowej	
i	 trudnej	 sytuacji	 –	 porównać	 ją	 można	
chyba	 jedynie	 z	 pandemią	 „hiszpanki”	
w	 latach	 1918-1919	 –	 prace	 remontowo-
-konserwatorskie	 ciągle	 są	 prowadzone	
i	 miejmy	 nadzieję,	 że	 tak	 będzie	 dalej.	

Prace murarskie i uzupełnianie ubytków w ścianach

Montaż kotew chemicznych
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A	w	 ostatnim	 czasie	 skuto	 ostatnią	 część	
tynków	 od	 strony	 północno-wschodniej.	
Wszystkie	też	części	ścian	(oprócz	ściany	
czołowej	kościoła,	gdzie	prace	dopiero	się	
rozpoczną	późną	jesienią	lub	zimą)	zosta-
ły	też	wypiaskowane,	ubytki	uzupełnione,	
pęknięcia	 pozszywane	 kotwami	 chemicz-
nymi	 lub	żelbetowymi	belkami	oraz	dwa	
ankry,	z	obu	części	kościoła	zamontowane	
i	 zamurowane.	 Ciekawą	 sprawę	 odkryli	
pracownicy	montujący	nowe	ankry	na	wy-
sokości	trzeciego	piętra	kościoła,	a	miano-
wicie	odkuwając	w	ścianach	szczelinę	pod	
ankry	 natrafi	li	 na	 grube	 belki	 biegnące	
w	poziomie	przez	całą	długość	kościoła	–	
jakby	 dawne	 drewniane	 ankry	 –	 niestety	
okazało	 się,	 iż	 drewniane	 belki	 są	 całko-
wicie	spróchniałe,	dlatego	zostały	usunięte	
,,a	 przestrzeń	 po	 nich	 zamurowana.	Wsta-
wiono	 i	 zaszklono	 kolejne	 okna,	 dzięki	
czemu	do	renowacji	zostały	już	tylko	okna	
znajdujące	się	we	frontowej	części	kościo-
ła	–	 tam	zostało	5	z	wszystkich	59	okien	
oraz	 dwoje	 metalowych	 drzwi	 w	 wieży.	
W	 ostatnim	 czasie	 dokończono	 prace	
związane	 z	 zabezpieczaniem	 fundamen-
tów	 –	 10	 marca	 wylano	 ostatni	 odcinek	
żelbetonowej	opaski.	W	dniach	mroźnych	
i	 deszczowych	 prowadzone	 są	 też	 prace	
w	środku	kościoła	związane	z	osuszeniem	
i	zszyciem	ścian.
	 Bez	 modlitw,	 darowizn	 fi	nanso-
wych	 i	 wszelkiej	 innej	 pomocy	 remont 
nie może zostać zrealizowany, dlate-
go dziękujemy, a zarazem prosimy 
o wsparcie. Darowizny na ten cel 
można wpłacać na numer konta ban-
kowego Parafi i - 78 8113 0007 2001 
0074 4353 0001,	 a	 także	 bezpośrednio	
w	kancelarii	parafi	alnej	 lub	do	 specjalnej	
wystawionej	 skrzynki	 w	 kościele	 Jezuso-
wym.
	 W	 poprzednim	 numerze	 Wieści	
Wyższobramskich	 pisaliśmy,	 iż	 Parafi	a	
potrzebuje	 jeszcze	 2	 600	 000	 zł	 wkładu	
własnego	 –	 czyli	 środków	 fi	nansowych	
własnych	 na	 zapewnienie	 realizacji	 pro-
jektu.	 Pojawiły	 się	 pytania	 skąd	 ta	 suma	
i	 dlaczego	 jeszcze	 tyle	 jest	 potrzebne?	
Wyjaśniając	 –	 realizowany	 projekt	 jest	
dofi	nansowany	 przez	 Unię	 Europejską	
kwotą	 maksymalną	 do	 85	 %	 wartości	
całości	 kosztów	 –	 projekty	 unijne	 nie	 są	
w	100%,	tj.	w	całości	fi	nansowywane.	Be-

nefi	cjenci	muszą	mieć	 również	własne	 środki	fi	nansowe,	 tj.	 15%	
z	całej	kwoty.	W	latach	2018-2019	parafi	a	wydała	jako	wkład	wła-
sny	1.015.563,71	zł,	w	tym	czasie	zebrała	dzięki	ofi	arom	parafi	an,	
darczyńców	blisko	700	000	zł,	a	cały	wkład	własny	wynosi	łącznie	
3	 600	 000	 zł	 –	 czyli	właśnie	 te	wymagane	 15%.	Z	 tego	wynika,	
iż	 jeszcze	musimy	–	w	tym	i	przyszłym	roku	–	zgromadzić	 i	wy-
dać	ok.	2	600	000	zł	na	realizację	projektu,	a	pozostałą	część,	ok.	
11	000	000	zł	parafi	a	otrzyma	ze	środków	Unii	Europejskiej	(do	tej	
pory	z	unijnych	środków	na	realizację	projektu	wpłynęło	przeszło	
6	370	000	zł).	Dlatego	tak	ważne	są	wszelkie	ofi	ary,	nawet	te	naj-
mniejsze,	które	łącznie	pozwolą	zebrać	wymaganą	sumę	i	uzupeł-
nić	unijne	dofi	nansowanie.	
 

Tekst/foto: Marcin Gabryś

Ostatni odcinek żelbetowej opaski fundamentów

Miejsca montażu kotew chemicznych spinających pęknięcia

Miejsca montażu kotew chemicznych spinających pęknięcia 
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Rozmowa z Panem Sławomirem Magdą
 – właścicielem firmy MEGA wykonującej prace 

konserwacyjno-remontowe Kościoła Jezusowego  

 W	każdym	numerze	naszego	informatora	podajemy	informację	o	postępie	prac	konserwacyjno-
-remontowych	kościoła	Jezusowego.	W	numerze	bieżącym	dodatkowo	pragniemy	przybliżyć	czytelni-
kom	inne	spojrzenie	na	to	zagadnienie	–	oczyma	wykonawcy,	jakim	jest	Pan	Sławomir	Magda.

Bardzo dziękuje za możliwość podzielenia się z Czytelnikami moimi spostrzeżeniami
i problemami z którymi mierzymy się na budowie. Przedstawiam je poniżej w formie krótkich odpo-

wiedzi na przesłane pytania:
  
 1. Nasi Czytelnicy podziwiają tempo prac przy kościele Jezusowym. Mają możliwość zapoznać się postę-
pem robót i zagadnieniami technicznymi z relacji zamieszczanych w Wieściach Wyższobramskich. Nieco mniej jed-
nak wiedzą o Wykonawcy. Czy może Pan bliżej przedstawić nam swoją fi rmę? Ilu zatrudnia pracowników? Jakie 
zawody oni reprezentują? 
	 Moja	fi	rma	istnieje	na	rynku	od	1992r.	Na	początku	siedzibę	mieliśmy	w	Bytomiu,	a	od	blisko	20	lat	je-
steśmy	w	Chorzowie.	Od	samego	początku	naszej	działalności	skupiliśmy	się	przede	wszystkim	na	zleceniach	od	
jednostek	zinstytucjonalizowanych,	takich	jak	inne	fi	rmy,	zakłady	pracy,	parafi	e,	kościoły,	wojsko,	policja,	czy	też	
pracowaliśmy	na	zlecenie	kopalń.	Nie	wykonywaliśmy	zleceń	od	osób	prywatnych.
	 Od	15	lat	przeważającym	obszarem	naszych	działań	jest	praca	na	obiektach	zabytkowych,	głównie	są	to	
budynki	sakralne,	wpisane	do	rejestru	zabytków	nieruchomych.
	 Nie	jesteśmy	dużą	fi	rmą,	na	chwilę	obecną	w	fi	rmie	pracuje	ponad	20	osób,	o	różnych	specjalnościach	
i	zawodach,	począwszy	od	inżynierów,	poprzez	konserwatorów	zabytków,	a	skończywszy	na	pracownikach	tech-
nicznych,	na	barkach	których	spoczywa	główny	ciężar	wykonywanych	przez	nas	prac,	są	to	murarze,	tynkarze,	
dekarze,	elektrycy,	„wykończeniowcy”,	posiadający	duże	doświadczenie	przy	pracy	na	obiektach	zabytkowych	
i	związaną	z	tym	specyfi	ką.	Staramy	się	realizować	zadania	kompleksowo,	tzn.	od	projektu	do	końcowego	wyko-
nawstwa	prac.
 
 2. Wiemy, że siedziba Pana fi rmy mieści się w Chorzowie. W jaki sposób trafi liście Państwo do Cieszyna 
i co skłoniło Pana do podjęcia się tego zadania, jakim jest renowacja Kościoła Jezusowego?
	 Zasadniczym	obszarem		naszych	działań	jest	województwo	śląskie.	W	związku	z	tym,	iż	wykonujemy	
dużo	prac	na	zlecenie	Parafi	i,	Kościołów,	w	tym	także	z	regionu	południa	województwa,	to	naturalnym	naszym	
odruchem	było,	po	ogłoszeniu	przez	Parafi	ę	Ewangelicko	Augsburską	w	Cieszynie	przetargu	na	prace	renowacyj-
ne	kościoła	Jezusowego,	przystąpić	do	tego	przetargu	i	złożyć	swoją	ofertę,	która	okazała	się	zwycięska.	Bardzo	
nas	to	ucieszyło,	tym	bardziej,	iż	budynek	kościoła	Jezusowego	jest	jednym	z	bardziej	charakterystycznych	nie	
tylko	dla	Cieszyna,	ale	dla	całej	wspólnoty	ewangelików	w	Polsce,	a	więc	i	dla	wszystkich	tych,	dla	których	lokal-
na	i	regionalna	historia,	kultura,	tradycja	ma	znaczenie,	niezależnie,	czy	są	członkami	danej	wspólnoty,	czy	nie.
 
 3. Trwający remont Kościoła Jezusowego jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w historii 
tego kościoła. Wszyscy czekamy na końcowy efekt prac, ale już teraz wszyscy spoglądają w górę podziwiając 
pierwsze widoczne efekty remontu. Co przynosi Panu największą radość i satysfakcję, gdy widzi Pan rezultaty 
dotychczasowych prac? 
 Remont	Kościoła	Jezusowego,	który	obecnie	prowadzimy	jest	bardzo	obszerny	w	swym	zakresie,	a	wyni-
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ka	to	głównie	z	wielkości	i	monumentalności	samego	budynku	kościoła.
	 Bardzo	mnie	cieszą	małe,	ale	systematyczne	postępy	prac.	Myślę,	że	założenia	i	ustalony	program,	który	
na	początku	poczyniliśmy	wspólnie	z	przedstawicielami	Parafii,	WKZ	Bielsko-Biała,	Panią	konserwator	prowa-
dzącą	prace,	Inspektorem	Nadzoru,	udaje	nam	się	realizować	w	całości,	a	efekty	prac	są	w	większości	zbieżne	 
z	oczekiwaniami.	Celem	naszych	prac	jest	przywrócenie	elewacji	budynku	kościoła	Jezusowego	jego	jak	najbar-
dziej	oryginalnego	i	historycznego	wyglądu.
 
 4. Jakie największe wyzwania, według Pana, trzeba było do tej pory pokonać i jakie są jeszcze przed 
Wami?
	 Od	samego	początku	sprawdzianem	dla	nas	była	i	nadal	jest	elewacja	górnej	części	wieży,	gdyż	wysokość	
na	jakiej	musimy	prowadzić	prace	wymaga	od	nas	szczególnej	ostrożności,	dodatkowych	nakładów	pracy	oraz	
szczególnego	uwzględniania	warunków	pogodowych,	co	w	połączeniu	z	reżimem	technologicznym	wykonywa-
nia	prac,	bywa	często	–	jak	to	Pani	pięknie	określiła	–	wyzwaniem.
Pozostała	nam	do	wykonania	jeszcze	na	wieży,	elewacja	fasadowa,	którą	planujemy	wykonać	w	przyszłym	roku.
 
 5. Inwestorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie. Czy to Pana pierwszy kontakt z ewan-
gelikami i jak postrzega Pan oraz Pańscy pracownicy ewangelików?
	 Po	raz	pierwszy	realizuję	formalne	zlecenie	z	Parafii	Ewangelickiej,	mimo,	iż	nie	są	to	moje	pierwsze	
osobiste	kontakty	z	ewangelikami.	Zaczęło	się	w	szkole	średniej,	gdzie	bliskim	mi	kolegą	stał	się	kolega	Krzysiek,	
ewangelik,	a	połączyło	nas	wspólne	zamiłowanie	do	poezji	śpiewanej.
	 Pyta	Pani	jak	ja	i	pracownicy	postrzegamy	ewangelików.	Myślę,	iż	nie	ma	specjalnych	różnic	pomiędzy	
ewangelikami,	a	katolikami,	pomiędzy	prawosławnymi,	a	zielonoświątkowcami,	czy	innymi	wyznaniami,	wydaje	
mi	się,	że	ludzie	zwyczajnie	dzielą	się	na	życzliwych	i	zawistnych,	otwartych	na	innych	lub	zupełnie	na	nich	za-
mkniętych.	Jedno	muszę	podkreślić:	szczególnie	pozytywne	wrażenie	zrobiły	na	mnie	kontakty	z	przedstawicie-
lami	Rady	Parafialnej,	ich	wielkie	zainteresowanie	i	takie	pozytywne	patrzenie	na	sprawy	związane	z	remontem	
kościoła.	Bardzo	mi	się	to	podobało	i	bardzo	im	za	to	dziękuję.
 
 6. Co było do tej pory największym zaskoczeniem dla Pana nie tylko przy realizacji robót, ale także  
w relacjach z parafią, parafianami czy mieszkańcami Cieszyna? Czy zauważa Pan zainteresowanie mieszkańców 
trwającym remontem? Czy zdarza się, że mieszkańcy Cieszyna albo turyści przychodzący na plac Kościelny zadają 
Panu lub Pańskim pracownikom pytania o toczący się remont? 
	 Pozytywnym	zaskoczeniem,	chociaż	przy	innych	naszych	realizacjach	czasami	bywa	podobnie,	co	bardzo	
lubię,	był	fakt	sporego	zainteresowania	ludzi	przechodzących	obok	kościoła,	czy	to	turystów,	czy	też	mieszkań-
ców	Cieszyna,	wykonywanymi	przez	nas	pracami;	„a	co	robicie?”,	„a	kiedy	będzie	gotowe?”,	„a	dlaczego	tak?”	
Były	i	są	to	częste	pytania	na	które	staramy	się	w	miarę	możliwości	odpowiadać.
	 Niejednokrotnie	zdarzały	się	osoby,	które	osobiście	uczestniczyły	przy	ostatnim	remoncie	kościoła	z	po-
czątku	lat	70,	które	bardzo	chętnie	dzieliły	się	z	nami	tamtymi	wspomnieniami.	Miłe	to	były	spotkania,	gdy	ludzie	
z	takim	ciepłem	wspominają	dawne	czasy	i	poprzedni	remont.
Życzyłbym	sobie,	aby	po	kilkudziesięciu	latach,	ktoś	w	ten	sposób	wspominał	bieżący	remont	kościoła.
 
 7. I wreszcie na koniec: Od ponad dwóch lat ma Pan kontakt z mieszkańcami Cieszyna. Jakie wrażenie 
na Panu i Pana pracownikach robi Cieszyn i jego okolice, a przede wszystkim Cieszyniacy? Czy udało się Panu 
zobaczyć w Cieszynie coś więcej albo zwiedzić sąsiadujące tereny? Czy chcielibyście Państwo tutaj zamieszkać?
	 Cieszyn	ze	swoją	transgranicznością,	położeniem,	historyczną	zabudową	miejską,	jest	miastem,	który	bar-
dzo	mocno	zachęca	do	zamieszkania,	a	biorąc	pod	uwagę,	iż	w	Cieszynie	mieszka	mój	serdeczny	przyjaciel	z	że-
glarstwa,	który	sukcesywnie,	cierpliwie,	z	dużą	wiedzą,	krok	po	kroku,	opowiada,	pokazuje	i	objaśnia	mi	Cieszyn,	
to	Cieszyn	staje	się	mi	coraz	bliższy	i	jak	pisze	poeta:	„...tego	miasta	gdzie	pracuję,	prawie	nie	znam,	zabłądziłem,	
zwykle	to	się	denerwuję,	a	to	było	całkiem	miłe...”.	Tak,	miłe	są	spacery	po	Cieszynie,	miło	byłoby	tu	zamieszkać.

Bardzo dziekujęemy za udzielenie opdpo-
wiedzi na pytania i życzymy siły w dalszej 

realizacji planów i prac remontowych
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CUD ŻYCIA 

107 LAT ANNY SABELI

 W ostatni poniedziałek stycznia (27.01.2020r.) w Domu 
Opieki „Kana” w Cieszynie miała miejsce niezwykle radosna i wy-
jątkowa uroczystość – p. Anna Sabela, najstarsza Cieszynianka, 
obchodziła swoje 107 urodziny!
	 Świadoma	wydarzenia	i	przybyłych	gości,	nasza	Babcia	przyjmowa-
ła	życzenia	w	skupieniu,	ze	spokojem.	Kwiaty,	prezenty,	 śpiew	 i	 słodkości,	
to	wszystko	 cieszyło	 ją,	 ale	może	 też	 krępowało.	Nie	 przyzwyczajona	 jest	
bowiem	do	takiego	zamieszania	wokół	siebie.	Słowami	„nie	kłopoczcie	się”	
ujęła	obecnych,	którzy	ten	dzień	spędzili	razem	z	nią.	
	 Całe	jej	życie	zgodne	było	ze	słowami	pieśni	„Z	Bogiem,	z	Bogiem	
każda	sprawa”.	Śpiew	zaś	towarzyszył	jej	od	rana	do	samego	wieczora.	Po-
godna,	pracowita,	oddana	rodzinie,	praktyczna,	zaradna	i	nad	podziw	skrom-
na	–	taka	była	nasza	Babcia.	Dziś	nadal	ujmuje	swoim	urokiem,	mądrością	
życiową,	cierpliwością,	pokorą.	Wiele	jej	może	zawdzięczać	najbliższa	rodzi-
na	i	ci,	którzy	spotykali	się	z	nią	w	różnych	sytuacjach	życiowych.	
	 Wraz	 z	 Babcią	 rodzina	 dziękuje	 wszystkim,	 którzy	 w	 jakikolwiek	
sposób	ją	wspierali:	pani	Irenie	Hernik	za	oddaną,	co-
dzienną	opiekę	oraz	pracownikom	DO	„Kana”,	za	opie-
ką	 duszpasterską	 ks.	 Proboszczowi	 Tomaszowi	 Chu-
deckiemu,	 który	 modlitwą	 i	 ciepłym	 słowem	 zawsze	
wspiera	naszą	Jubilatkę.		
	 Można	powiedzieć,	że	nasza	Babcia	przeżywa	
szczęśliwie	w	spokoju	swój	każdy	dzień,	bo	jest	świa-
doma,	że	to	cud.	I	zapewne	dziękuje	Panu	Bogu	za	ten	
dar!
 

Anna Sabela z synem Bronisławem - 15.10.1941

Anna Sabela z najbliższą rodziną z Rybnika

Szanowna Jubilatko, 

życzymy wszelkiej życiowej pomyślności,

niech każda chwila będzie dla Pani

źródłem szczęścia i niech upływa

w spokoju, zdrowiu 

i z Bożym błogosławieństwem



Informator Parafialny nr 4/2020(192)

kwiecień 2020 35

W s p o m n i e n i a :

Był pośród nas

	 Dobrze	się	stało,	że	Muzeum	Śląska	Cieszyńskiego	przygotowa-
ło	wystawę	fotografii	autorstwa	Adama KOSZYCKIEGO,	która	trwała	
od	11	grudnia	2019	roku	do	31	marca	2020	roku.	Folderek	do	wystawy	
z	 życiorysem	 i	 drogą	 artystyczną	 uznanego	 cieszyńskiego	 fotografika	
przygotował	p.	Adam	Połednik.	W	ten	sposób	uratowano	tę	postać	od	
zapomnienia,	 gdyż	 zapewne	 oprócz	 osób	 z	 branży	 –	 Cieszyńskie	 To-
warzystwo	 Fotograficzne,	 kilku	 przyjaciół	 czy	 znajomych,	 o	Adamie	
mało	kto	pamięta.	A	był	postacią	niezwykłą,	utalentowaną,	pełną	pomy-
słów,	ze	skomplikowanym	życiorysem,	w	którym	były	okresy	słoneczne	 
i	chmurne,	kiedy	mu	się	nieźle	powodziło,	 jak	 i	 takie,	kiedy	brakowa-
ło	mu	środków	na	utrzymanie.	Przypomnijmy	najważniejsze	fragmenty	
z	 jego	życiorysu.	Urodził	się	3	maja	1946	roku	w	Cieszynie,	najmłod-
sze	 lata	spędził	w	Kończycach	Wielkich,	gdzie	ojciec	
lekarz	 prowadził	 ośrodek	 zdrowia.	 Tu	 kończy	 szkołę	
podstawową,	a	od	najmłodszych	lat	interesuje	się	foto-
grafią.	Robi	zdjęcia	pamiątkowe	 i	 rodzinne,	 rejestruje	
wydarzenia,	 ludzi	–	kolegów,	 sąsiadów.	W	1960	 roku	
umiera	 ojciec	 i	 wraz	 z	 mamą	 przeprowadzają	 się	 do	
Cieszyna,	do	własnego	domu	przy	ul.	Bobreckiej,	żyjąc	
nader	skromnie	z	renty	po	ojcu.	W	1964	roku	zdaje	ma-
turę	w	LO	im.	Mikołaja	Kopernika	i	podejmuje	studia	
na	Wydziale	 Biologii	 UJ	w	Krakowie.	Dwa	 lata	 póź-
niej	trudna	sytuacja	rodzinna	zmusza	go	do	przerwania	
studiów	i	podjęcia	pracy.	Naukę	kontynuuje	w	Techni-
kum	Dentystycznym	z	Katowicach,	uzyskując	w	1969	
roku	 dyplom	 technika	 dentystycznego.	 Fotograficzna	
pasja	 jednak	 przeważa	 i	 przeradza	 się	w	 jego	 zawód.	
Fotografuje	dla	lokalnych	czasopism	i	ogólnopolskich	
periodyków.	Staje	się	fotoreporterem	rejestrującym	wy-
darzenia	 kulturalne,	 głównie	 ze	 świata	muzyki.	Obec-
ny	 na	 festiwalach	 muzycznych	 fotografuje	 najlepsze	
zespoły	i	muzyków	tych	czasów,	jeździ	z	nimi	w	trasy	
koncertowe.	 Zostaje	 członkiem	 Stowarzyszenia	Auto-
rów	 ZAIKS.	 Jego	 prace	 publikują	 takie	 tytuły	 praso-
we	 i	periodyki,	 jak	„Panorama”,	 „Sztandar	Młodych”,	
„POLSKA”,	„NON	STOP”	czy	zaolziański	„ZWROT”.	
W	 1981	 roku	 wyjeżdża	 do	 Paryża,	 gdzie	 przez	 kilka	
miesięcy	 doskonali	 swój	 warsztat	 artystyczny	 w	 pro-
fesjonalnym	atelier.	Po	powrocie	w	większym	stopniu	
poświęca	się	fotografii	reklamowej,	wykonuje	prace	na	
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zlecenie	 fi	lmu.	 Fotografi	e	 Adama	 ukazują	 się	
w	 licznych	 folderach	 związanych	 z	 kulturą,	
kalendarzach,	 książkach.	 Jego	 zdjęcia	 zdobią	
okładki	 płyt	 gramofonowych	 i	 kompaktowych	
wydawanych	 w	 kraju	 i	 za	 granicą.	 Był	 człon-
kiem	 Cieszyńskiego	 Towarzystwa	 Fotografi	cz-
nego	i	uczestniczył	w	jego	pracach.	Jego	życie	
i	praca	związane	były	z	Cieszynem,	 tu	umiera	
9	 lutego	2010	roku,	a	pogrzeb	odbył	się	13	 lu-
tego	2010	roku	z	Kościoła	Jezusowego	na	nasz	
cmentarz	przy	ul.	Bielskiej.	
 Zapewne niewielu spośród nas pamię-
ta Adama Koszyckiego z kościoła.	Jak	tylko	był	
w	 Cieszynie,	 zajmował	 swoje	 stałe	miejsce	w	
ławkach	 prostopadłych	 do	 ołtarza	 po	 prawej	
stronie.	A	 bywał	 co	 niedzielę.	 W	 kazaniu	 po-
grzebowym	podkreślił	to	ks.	prob.	Janusz	Sikora.	Z	Adamem	zna-
łem	się	poprzez	kontakty	towarzyskie	od	1970	roku.	Zawsze	pytali-
śmy	go	o	ciekawostki	z	życia	gwiazd	estradowych,	opisy	festiwali	
w	Opolu	czy	Sopocie,	pikantne	szczegóły.	Adam	opowiadał	cieka-
wie,	barwnie,	zachowując	jednak	dyskrecję	co	do	osób.	
	 Na	koniec	historia	zabawna.	W imię przyjaźni Adam sam 
zaproponował, że zrobimy sesję zdjęć plenerowych z mojego ślu-
bu (moją	narzeczoną	 również	znał	dobrze),	który	miał	odbyć	się	
9	czerwca	1979	roku.	Na	kilka	dni	przed	tym	wydarzeniem	zako-
munikował,	że	dostał	dobrą	ofertę	towarzyszenia	w	trasie	koncerto-
wej	jednego	ze	znanych	zespołów	i	zdjęcia	zrobimy	w	późniejszym	
terminie.	 Upłynął	 od	wesela	 ponad	miesiąc	 nim	 doszło	 do	 sesji.	
Musiałem	kupić	nowy	bukiet	ślubny,	przyoblekliśmy	na	nowo	„we-
selne	szaty”	i	poszliśmy	z	Mistrzem,	obwieszonym	licznym	sprzę-
tem	(nie	takim	doskonałym	jak	dziś)	w	błogocicki	plener.	Radości	
i	 zabawy	 było	 co	 niemiara.	 Był	 i	 szczegół	 „międzynarodowy”,	
gdyż	zażyczyłem	sobie	zdjęcia	przy	strzeżonej	drodze	granicznej	
na	BALINY,	(przed	wojną	droga	głównie	dla	rolników	na	Zaolzie).	
Mieliśmy	stać	po	obydwu	stronach	szlabanu,	który	dzielił	„zaprzy-
jaźnione	państwa”	a	żołnierz	„strzegący”	między	nami.	Wojak	nie	
chciał	się	zgodzić	na	jakiekolwiek	zdjęcia,	po	prostu	bał	się	prze-
łożonych,	ale	w	końcu	uległ.	Sesję	zakończył	wspaniały	„bankiet”	
(kolacja)	przygotowana	przez	teściową.	
Adam	wywiązał	się	z	obietnicy,	zostały	zdjęcia	i	wspomnienia,	któ-

re	 pozwalają	 zachować	 Go	 w	 życzliwej	
pamięci.	A	wychodząc	z	kościoła	brakuje	
mi	spotkania	z	Adamem	i	krótkiej	rozmo-
wy,	którą	ostatni	raz	prowadziliśmy	10	lat	
temu.	

Eugeniusz Raabe
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mi	spotkania	z	Adamem	i	krótkiej	rozmo-
wy,	którą	ostatni	raz	prowadziliśmy	10	lat	
temu.	

Odszedł Przyjaciel

ks. Norbert Haas

(ur. 29.05.1935 zm.14.12.2019)

	 Z	 końcem	 ubiegłego	 roku	 nadeszła	 smutna	 wiadomość	
z	 Magdeburga	 o	 śmierci	 długoletniego	 proboszcza	 tamtejszej	 Alt-
stadtgemeinde,	księdza	Norberta	Haasa.	

Magdeburg 1967 rok Pastor 
Norbert Haas na budowie
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	 Pogrzeb	odbył	się	28	grudnia	2019	roku,	a	żegnali	Go	
–	żona,	dwie	córki,	zięciowie,	wnuczęta,	prawnuki,	parafi	anie,	
znajomi,	przyjaciele.	Przyjaciół	miał	wielu	również	poza	gra-
nicami	Niemiec	 i	 jestem	szczęśliwy,	że	mogłem	się	do	nich	
zaliczać.	

Wspomnienie

	 Pastora	Norberta	Haasa	poznałem	w	lipcu	1967	roku,	
kiedy	dostałem	się	na	ekumeniczny	obóz	budowlany	w	Mag-
deburgu	 –	 NRD.	 Muszę	 się	 przyznać,	 że	 jechałem	 niezbyt	
chętnie,	 pełen	 obaw,	 bo	 to	 była:	 najlepsza	 część	 lata,	 język	
znany	tylko	z	osłuchania	(od	starszych	osób,	po	latach	spędzo-
nych	na	Górnym	Śląsku),	no	i	ja	na	budowie	–	wprost	niewy-
obrażalne.	Na	miejscu	okazało	się,	że	będzie	to	15-to	osobowa	
grupa	składająca	się	z:	Węgrów	(2	os.),	Czechów	i	Słowaka	
(jeszcze	wtedy	CSRS)	(3),	Polaków	(4),	Austriaka	(1)	i	Niem-
ców	z	NRD	(5).	
	 Jeśli	 chodzi	 o	 skład	wyznaniowy	 to	 było	 –	 3	 ewan-
gelików,	 4	 ewangelików	 reformowanych,	 3	 metodystów,	
3	z	kościoła	czesko-braterskiego	i	2	katolików.	Wszyscy	byli-
śmy	w	wieku	podobnym,	między	20-30	lat.	Przywitał	nas	pa-
stor	Norbert	Haas,	który	był	kierownikiem	obozu,	organizował	
wszystko,	 począwszy	 od	 zakwaterowania	 w	 rodzinach	 para-
fi	an	poprzez	wyżywienie,	program	zajęć	zarówno	religijnych	
jak	 i	 rozrywkowych.	 Zaraz	 na	 początku	 przełamane	 zostały	
lody,	wszyscy	się	przedstawili	 i	byliśmy	ze	sobą	po	 imieniu.	
Ja	byłem	zakwaterowany	u	pastorostwa,	 co	mnie	 trochę	krę-
powało,	bo	wydawało	mi	się,	że	będę	od	pozostałych	bardziej	
pod	kontrolą,	ale	obawy	okazały	się	płonne!
	 Nasz	pobyt	miał	się	składać	z	pracy	przy	odbudowa-
niu	 Kościoła	 Wallońskiego	 (Wallonerkirche),	 z	 którego	 po	
bombardowaniach	wojennych	pozostały	resztki	fundamentów	
i	 znikome	 resztki	 wieży.	 Dzień	 rozpoczynaliśmy	 modlitwą,	
a	później	wykonywaliśmy	lekkie	prace	pomocnicze,	nie	prze-
męczaliśmy	się,	szczególnie	Węgrzy	i	Polacy.	Po	pracy	i	obie-
dzie,	bądź	w	sali	parafi	alnej,	bądź	w	ogrodzie,	ksiądz	Norbert	
prowadził	 krótkie	 rozważania	 biblijne	 –	wykłady	 doskonale	
dobrane	 i	 podane	 dla	młodych	 słuchaczy,	 toczyły	 sie	 dysku-
sje,	odpowiadał	na	 liczne	pytania.	Szef	dbał	o	 to,	aby	pobyt	
był	atrakcyjny:	zwiedzanie	Magdeburga	i	okolicy	z	licznymi	
zabytkami,	wycieczka	w	góry	Harz.	Każda	nacja	miała	swój	
dzień	na	zaprezentowanie	obyczajów,	piosenek	i	specjału	kra-
jowej	 kuchni,	my	 zaserwowaliśmy	 bigos.	 Językiem,	 którym	
się	 porozumiewaliśmy	 był	 niemiecki,	 którym	 oprócz	 gospo-
darzy	nikt	dobrze	nie	władał.	Język	rosyjski,	którego	uczono	
nas	w	szkole,	był	dla	Niemców	i	Węgrów	nie	do	przełknięcia.	
Wieczory	mieliśmy	dla	siebie,	poznając	miasto	nocną	porą,	nie	
omijając	„Bier	Stube”.	
	 Czas	szybko	mijał	i	dwutygodniowy	okres	był	nie	tyl-
ko	czasem	pracy,	ale	także	nauki,	rozwoju	duchowego,	pozna-
nia,	tolerancji,	a	więc	czasem	przyjemnym	i	pożytecznym.	To	
wszystko	zawdzięczaliśmy	organizatorom,	a	głównie	pastoro-
stwu	Norbertowi	i	Christel	Haas.	

Na	 zakończenie	 obozu	 nasz	 opiekun	 odprawił	
nabożeństwo	 ze	 spowiedzią	 i	 komunią	 świę-
tą.	 Na	 drogę	 ks.	 Norbert	 wyposażył	 każdego	
z	nas	w	dokładny	spis	uczestników	z	adresami,	
na	 którym	 wszyscy	 złożyliśmy	 autografy.	 Jak	
to	 zwykle	 bywa,	 obiecywaliśmy	 siebie	 utrzy-
mywanie	 kontaktów.	 Pozostał	 tylko	 jeden,	 ale	
jakże	 dla	mnie	 ważny,	 ponad	 52-letni	 kontakt	
z	NORBERTEM	HAASEM.	
	 W	 tym	 okresie	 systematycznie	 prowa-
dziliśmy	korespondencję	nie	tylko	tę	świąteczną,	
ale	nie	zapominaliśmy	o	urodzinach.	Norbert	za-
wsze,	oprócz	cytatu	biblijnego	i	krótkiej	rozpra-
wy,	 informował	mnie	o	życiu	parafi	i	 i	 rodziny.	
Co	najlepsze,	był	samoukiem	języka	polskiego,	
a	więc	nie	miałem	trudności	z	pisaniem	do	nie-
go,	ja	zaś	podciągałem	się	w	języku	niemieckim,	
czytając	 jego	 listy.	 Wielokrotnie	 odwiedzali-
śmy	 się.	Ksiądz	HAAS	 był	 gościem	 parafi	i	w	
Świętochłowicach,	 Cieszynie	 i	 Dzięgielowie,	
gdzie	 służył	 Słowem	Bożym.	W	Dzięgielowie	
czuł	się	bardzo	dobrze,	odwiedzał	wielokrotnie	
moich	 rodziców	w	Ewangelickim	Domu	Opie-
ki	Emaus	 i	państwa	Helenę	 i	Karola	Haroków,	
u	których	spędzał	nawet	krótki	urlop.	
	 Co	roku	w	naszej	Parafi	i	nagradzaliśmy	
całoroczną	 służbę	 (próby,	 występy)	 Młodzie-
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Magdeburg Kościół Walloński w trakcie odbudowy 1967 rok
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żowego	 Chóru	 „HOSANNA”	 nagrodą	 w	 postaci	 wy-
cieczki.	W	2001	 roku	wpadłem	na	pomysł,	 aby	zwró-
cić	sieędo	przyjaciela	z	Magdeburga	z	prośbą	o	pomoc.	
Na	 odpowiedź	 nie	 trzeba	 było	 długo	 czekać.	Norbert,	
będąc	 już	na	emeryturze,	wraz	ze	 swoją	następczynią	
p.	 Pastor,	 zorganizowali	 pobyt	 „HOSANNY”	 perfek-
cyjnie.	Codziennie	doglądał	czy	wszystko	gra,	 czy	ni-
czego	 nam	 nie	 brakuje.	 Było	 zwiedzanie,	 wycieczki,	
zabawy,	koncerty.	Na	zakończenie	pobytu	chór	pięknie	
wystąpił	na	koncercie	galowym	w	kościele	Wallońskim,	
a	ks.	Haas	we	wzruszających	słowach	nas	pożegnał.	
 Ksiądz Norbert czytywał „Wieści Wyższobram-
skie” i w przedostatniej korespondencji z lutego 2019 
roku pisał, że „ciągle podziwia siłę publicystyki cie-
szyńskiej parafi i”. 
	 Niestety,	 życzenia	 świąteczne	 pisane	 przez	
Norberta	 już	nie	nadeszły,	z	początkiem	grudnia	żona	
poinformowała	mnie	o	znacznym	pogorszeniu	się	stanu	
zdrowia,	28	grudnia	2019	roku	sercem	i	myślami	byłem	
w	Magdeburgu	i	razem	z	Jego	Najbliższymi	łączyłem	
się	 w	 ostatniej	 drodze	 mojego	 i	 naszego	 Przyjaciela	
śp.	 księdza	Norberta	HAASA,	żegnaj NORBERCIE. 
Z Bogiem!

Eugeniusz Raabe 
P.S.
 Wspomnienia, wspomnienia – łza się w oku 
kręci. O pobycie „Hosanny” w Magdeburgu” pisali-
śmy w numerze 11. wtedy jeszcze „Gazety Ewangelic-
kiej” z listopada 2001 roku. Wspominając ks. Haasa, 
przypominamy ten archiwalny materiał. 

Wspomnienie

	 „Odwiedziny	 z	 Polski	 po	 34-letniej	 przyjaź-
ni”,	 taki	 tytuł	 nosił	 artykuł	 w	magdeburskiej	 gazecie	
w	 przeddzień	wyjazdu	młodzieżowego	 chóru	
„Hosanna”	do	 tamtejszej	parafi	i	 ewangelickiej	
w	dzielnicy	Alstadt,	której	świątynia	to	piękny,	
zabytkowy	 kościół	Walloński.	 Kościół,	 które-
go	budowę	 rozpoczęto	w	1285	 r.	 przechodził	
różne	 nieszczęścia,	 ale	 najgorsze	 przyniosła	
II	 wojna	 światowa,	 w	 wyniku	 której	 miasto,	
w	tym	i	Wallonkirche,	zostało	zniszczone.	Na	
skutek	 bombardowania	 i	 pożarów	 z	 kościo-
ła	 pozostały	 tylko	 resztki	 murów	 bocznych	
i	część	wieży.	W	1964	r.	rozpoczęto	odbudowę	
zabytkowego	kościoła.
	 Dlaczego	artykuł	nosi	taki	tytuł?	Otóż	
w	1967	r.	miałem	okazję	„załapać	się”	na	mię-
dzynarodowy	 obóz	 studencki	 do	 Magdebur-
ga.	Celem	obozu	było	poznanie	się	młodzieży	
z	różnych	krajów,	pomoc	w	odbudowie	kościo-
ła,	wspólne	spędzanie	czasu	na	 rozważaniach	

biblijnych	 i	 nabożeństwach.	Był	 również	 czas	 na	 roz-
rywki:	 wycieczki,	 zabawy	 i	 przygotowywanie	 specja-
łów	 kuchni	 różnych	 nacji.	W	obozie	 oprócz	 Polaków	
uczestniczyli:	Węgrzy,	Czesi,	Słowacy	i	Niemcy	(tylko	
z	NRD)	 oraz	 jeden	 „człowiek	 z	Zachodu”	 -	Austriak.	
Wszystkim	 kierował	 pastor	 tamtejszej	 parafi	i	 ks.	Nor-
bert	Haas.	Podziwialiśmy	go	za	bezpośredniość	i	zmysł	
organizacyjny.	 Pastor	Haas	 znał	 się	 także	 na	 pracach	
budowlanych.	Doglądał	każdego	szczegółu	odbudowy	
kościoła.
	 Ks.	 Haas	 był	 jednak	 przede	 wszystkim	 na-
szym	 opiekunem	 duchowym.	 Głęboko	 zapadły	 nam	
w	serca	 jego	modlitwy,	kazania	 i	 rozmyślania.	Prowa-
dził	 również	 dyskusje	 na	 tematy	 biblijne,	 do	 których	
mimo	 barier	 językowych	musieliśmy	 się	 przygotowy-
wać.	Bardzo	 się	 z	 sobą	 zżyliśmy.	Wyjeżdżając	 do	 do-
mów,	postanowiliśmy	utrzymywać	kontakty,	ale	jak	to	
w	życiu	bywa,	na	chęciach	 się	 skończyło.	Tylko	z	ks.	
Norbertem	kontakt	pozostał	trwały.	Będąc	przed	10	laty	
w	 Magdeburgu,	 mogłem	 podziwiać	 wspaniale	 odbu-
dowany	 i	 odrestaurowany	 ze	wszystkimi	 szczegółami	
kościół	Walloński,	do	którego	i	ja	przyłożyłem	cegiełkę.	

Pretzien kościół st Thomas 18 sierpień

Przyjaciele. Od lewej: autor i ks. Norbert Haas
biblijnych	 i	 nabożeństwach.	Był	 również	 czas	 na	 roz-
rywki:	 wycieczki,	 zabawy	 i	 przygotowywanie	 specja-
łów	 kuchni	 różnych	 nacji.	W	obozie	 oprócz	 Polaków	
uczestniczyli:	Węgrzy,	Czesi,	Słowacy	i	Niemcy	(tylko	
z	NRD)	 oraz	 jeden	 „człowiek	 z	Zachodu”	 -	Austriak.	
Wszystkim	 kierował	 pastor	 tamtejszej	 parafi	i	 ks.	Nor-
bert	Haas.	Podziwialiśmy	go	za	bezpośredniość	i	zmysł	
organizacyjny.	 Pastor	Haas	 znał	 się	 także	 na	 pracach	
budowlanych.	Doglądał	każdego	szczegółu	odbudowy	
kościoła.
	 Ks.	 Haas	 był	 jednak	 przede	 wszystkim	 na-
szym	 opiekunem	 duchowym.	 Głęboko	 zapadły	 nam	
w	serca	 jego	modlitwy,	kazania	 i	 rozmyślania.	Prowa-
dził	 również	 dyskusje	 na	 tematy	 biblijne,	 do	 których	
mimo	 barier	 językowych	musieliśmy	 się	 przygotowy-
wać.	Bardzo	 się	 z	 sobą	 zżyliśmy.	Wyjeżdżając	 do	 do-
mów,	postanowiliśmy	utrzymywać	kontakty,	ale	jak	to	
w	życiu	bywa,	na	chęciach	 się	 skończyło.	Tylko	z	ks.	
Norbertem	kontakt	pozostał	trwały.	Będąc	przed	10	laty	
w	 Magdeburgu,	 mogłem	 podziwiać	 wspaniale	 odbu-
dowany	 i	 odrestaurowany	 ze	wszystkimi	 szczegółami	
kościół	Walloński,	do	którego	i	ja	przyłożyłem	cegiełkę.	
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LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

Przy	 kościele	 dobudowano	 zaplecze	 so-
cjalno-katechetyczne	i	biurowe.
	 Rok	 temu	 zrodził	 się	 pomysł	
zorganizowania	 turnee	 dla	 „Hosanny”	
w	Niemczech,	 połączonego	 z	wypoczyn-
kiem	 w	 nagrodę	 za	 całoroczną	 pracę.	
Wiedziałem	 do	 kogo	 mogę	 się	 z	 tą	 pro-
pozycją	zwrócić.	Mój	Przyjaciel,	Norbert,	
zareagował	 pozytywnie.	 Mimo	 tego,	 że	
już	 od	 roku	 jest	 na	 emeryturze,	 ciągle	
jest	aktywny	w	swojej	parafi	i.	Zborowni-
cy	darzą	go	szczególną	estymą	nie	 tylko	
jako	 byłego	 proboszcza,	 ale	 tego,	 który	
staraniami	 i	 pracą	 doprowadził	 do	 odbu-
dowy	ich	świątyni.	Przekonaliśmy	się,	że	
ks.	Haas	nie	stracił	swojej	energii	i	inwen-
cji.	Nasz	pobyt,	występy,	wypoczynek	były	
zorganizowane	perfekcyjnie,	w	czym	po-
magali	księdzu	Norbertowi	współpracow-
nicy:	następczyni	w	urzędzie	-	pani	pastor	
Schultz-Ngomane,	 p.	 kantor	 M.	 Fischer,	
p.	 Z.	 Konik	 z	 córką	 (krakus	 od	 lat	
mieszkający	 w	 Magdeburgu),	 p.	 kantor	
K.	Schlegel	z	Wolmirstedt,	pp.	E.	M.	Ló-
derbusch	 z	Gross	Ammensleben	oraz	 ks.	
R.	 Meusling	 z	 Pretzien	 z	 miejscowości,	
w	 których	 występowaliśmy.	 Im	 wszyst-
kim	za	wszystko	serdeczne:	Bóg	zapłać!

	 Młodzież	z	„Hosanny”	spisała	się	
znakomicie,	zyskując	uznanie	i	sympatię	
słuchaczy.	 Nawiązane	 zostały	 kontakty	
z	młodzieżą	niemiecką.	Dużą	satysfakcję	
daje	tytuł	artykułu	prasowego,	który	uka-
zał	 się	 po	 naszych	 występach:	 „Występ	

Galowy koncert w kościele w Magdeburgu (Wallonerkirche)

Słuchacze w Wallonerkirche

chóru	był	jednocześnie	nabożeństwem”.	Cieszę	się,	że	trwająca	po-
nad	34	lata	przyjaźń	z	ks.	Norbertem	Haasem,	tak	pięknie	się	wy-
pełniła,	a	nobilitowanie	mnie	przez	chórzystów	do	rangi	impresaria,	
zobowiązuje	mnie	do	kolejnych	przedsięwzięć.	

Eugeniusz Raabe

chóru	był	jednocześnie	nabożeństwem”.	Cieszę	się,	że	trwająca	po-
nad	34	lata	przyjaźń	z	ks.	Norbertem	Haasem,	tak	pięknie	się	wy-
pełniła,	a	nobilitowanie	mnie	przez	chórzystów	do	rangi	impresaria,	
zobowiązuje	mnie	do	kolejnych	przedsięwzięć.	

	 Marzec	w	szkołach,	również	w	LOTE,	jest	za-
wsze	trudnym	miesiącem,	ze	względu	na	szereg	zapla-

nowanych	działań	i	wydarzeń.	Trwają	olimpiady	przed-
miotowe,	organizowane	są	giełdy	szkół	przed	rekrutacją	
na	 kolejny	 rok	 szkolny,	 zaplanowane	 są	 rozgrywki	
sportowe	 i	 szkolne	 igrzyska	 sportowe,	 matury	 prób-
ne,	wreszcie	miały	się	odbyć	rekolekcje	wielkopostne.	

nowanych	działań	i	wydarzeń.	Trwają	olimpiady	przed-
miotowe,	organizowane	są	giełdy	szkół	przed	rekrutacją	
na	 kolejny	 rok	 szkolny,	 zaplanowane	 są	 rozgrywki	
sportowe	 i	 szkolne	 igrzyska	 sportowe,	 matury	 prób-
ne,	wreszcie	miały	się	odbyć	rekolekcje	wielkopostne.	
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I	wszystko	zostało	odwołane,	przełożone,	zawieszone…
Niestety,	w	związku	z	zaistniałą	sytuacją	i	nowym	roz-
porządzeniem	 MEN,	 w	 tym	 roku	 laureaci	 olimpiad	
przedmiotowych	nie	będą	wyłaniani,	a	ci	którzy	zostali	
zakwalifi	kowani	do	trzeciego	etapu,	otrzymują	tytuł	fi	-
nalisty.	Tytuł	ten	także	zwalnia	z	egzaminu	maturalne-
go	dając	100%	wynik.	Oto	lista	tegorocznych	fi	nalistów	
LOTE	z	poszczególnych	przedmiotów,	którzy	nie	będą	
mieli	okazji	zostać	laureatami:
Chemia - Maria Chudecka, Karolina Hernik
Język francuski – Marianna Kusy
Język niemiecki – Aleksander Weinnbrenner, 
Adrian Duchniak.

	 Uczniom	i	ich	nauczycielom	należą	się	ogrom-
ne	gratulacje	za	włożony	trud	w	przygotowanie	się	do	
olimpiad.	
	 W	związku	z	zawieszeniem	zajęć,	a	w	praktyce	
z	 zamknięciem	 szkół,	 z	 dnia	na	dzień	musieliśmy	 się	
przeorganizować,	 zmienić	 sposób	 myślenia	 o	 szko-
le,	 jednocześnie	 mając	 na	 względzie	 bezpieczeństwo	
uczniów	 i	 nauczycieli.	 Stwierdzenie,	 ostatnio	 odmie-
niane	przez	wszystkie	przypadki,	„nauka	zdalna”,	staje	
się	powoli	naszą	szkolną	rzeczywistością	i	coraz	lepiej	
sobie	z	nią	radzimy.		Nikt	z	nas	nie	był	przygotowany	na	
taki	scenariusz,	lecz	z	ogromną	odpowiedzialnością,	za-
równo	nauczyciele	jak	i	uczniowie,	podjęli	się	wypraco-
wywania	nowych	rozwiązań,	aby	móc	się	kontaktować	
i	 komunikować	 w	 czasie	 rzeczywistym.	 Szczególnie	
dużo	pracy	na	przygotowanie	materiałów	dla	uczniów	
poświęcają	nauczyciele.	Ich	zaangażowanie	w	tym	za-
kresie	jest	nieocenione.	Zostały	opracowane	instrukcje	
do	komunikowania	się	w	komunikatorze	Zoom	oraz	do	
pracy	w	 syste-
mie	 G	 Suite,	
do	którego	do-
celowo	 zmie-
rzamy.
	 R ó w -
nocześnie	 na-
leży	 pamiętać,	
że	każdy	z	nas	
(uczeń,	 rodzic,	
nauczyc ie l )	
poddany	 jest	
og romnemu	
stresowi	 wy-
n ika j ą cemu	
z	 zagrożenia,	
z	 troski	 o	 na-
szych	bliskich.	

Dlatego	 uruchomiliśmy	 pomoc	 pedagogiczno-psy-
chologiczną.	 Panie	 pedagog	 i	 psycholog	 rozmawiają	
z	 uczniami,	 którzy	 potrzebują	 wsparcia,	 są	 także	 do	
dyspozycji	rodziców	i	nauczycieli.	
	 Oczywiście	 podstawowym	 zadaniem	 szko-
ły	 jest	 edukacja	 i	 odpowiednie	 jej	 organizowanie,	 ale	
szkoła	 to	 również	 relacje	międzyludzkie,	 albo	 przede	
wszystkim	 relacje,	 jakie	 tworzą	 uczniowie	 w	 klasie,	
uczniowie	 z	 nauczycielami,	 wychowawcami	 czy	 na-
uczyciele	między	 sobą.	To	atmosfera	miejsca,	w	 	któ-
rym	 spędzamy	 znaczną	 część	 naszego	 życia.	 Obec-
nie	 wszyscy	 za	 sobą	 tęsknimy,	 pozostając	 w	 trudnej	
do	 zniesienia	 domowej	 izolacji.	 Pomimo	 to	 jesteśmy	
w	stałym	kontakcie,	okazujemy	sobie	zainteresowanie	
i	życzliwość.	Bądźmy	odpowiedzialni	i	dbajmy	o	siebie	
nawzajem.
	 Wszyscy	zdajemy	sobie	sprawę	z	faktu,	że	nie	
wrócimy	do	szkoły	po	świętach	i	że	matury	nie	mogą	
się	 odbyć	 w	 zaplanowanym	 terminie	 tzn.	 od	 4	 maja.	
Czekamy	na	decyzję	ministra	edukacji	w	sprawie	orga-
nizacji	roku	szkolnego	i	realnych	terminów	egzaminów	
zewnętrznych.	
	 A	z	okazji	nadchodzących	Świąt	Wielkiej	Nocy	
życzę	 wszystkim	 dużo	 cierpliwości,	 wyrozumiałości	
i	miłości,	aby	odpowiedzialnie	dbać	o	siebie	nawzajem	
i	cieszyć	się	nadzieją	Zmartwychwstania.

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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nie	 wszyscy	 za	 sobą	 tęsknimy,	 pozostając	 w	 trudnej	
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Szkoła Podstawowa TE

	 SPTE	 jest	 już	 po	 II	 etapie	 rekrutacji.	 Jeszcze	 
w	 lutym	odbył	 się	DZIEŃ	OTWARTY.	Gościliśmy	przed-
szkolaków	 i	 ich	 rodziców.	 Zadbaliśmy,	 aby	 potencjalni	
uczniowie	klas	1	na	rok	szkolny	2020/2021	czuli	się	u	nas	
dobrze,	dlatego	nasi	młodsi	uczniowie	z	kółka	teatralnego,	
pod	kierunkiem	p.	B.	Cholewy	Gałuszki,	wystawili	 bajkę	
„Królewna	Śnieżka”.	Piosenką	przywitał	naszych	gości	chór	
szkolny	 prowadzony	 przez	 p.	 G	 .Mrowiec.	 Nie	 zabrakło	
też	występu	grupy	tanecznej,	którą	na	co	dzień	prowadzi	p.	
M.	Lanc-Budniok.	To	nie	koniec	niespodzianek.	W	dalszej	
części	 spotkania,	 kolejne	 atrakcje	 czekały	w	 klasach	 i	 na	
korytarzach:	zabawy,	tańce	malowanie	twarzy,	chrupkowe	
konstrukcje,	 czy	 odkrywanie	 książek.	W	 roli	 gospodarzy	
bardzo	dobrze	sprawdzili	się	siódmoklasiści,	którzy	przyję-
li	rolę	przewodników	i	oprowadzali	przychodzących	rodzi-
ców	wraz	ze	swoimi	pociechami	po	naszej	szkole.	Atmosfe-
ra	była	bardzo	miła.	Po	obejrzeniu	programu	artystycznego	
przedszkolaki	 ruszyły	w	dalszą	podróż,	 gdzie	 czekała	 ich	
zabawa	 i	 ciekawe	 zadania	 do	 wykonania.	 Rodzice	mogli	
obserwować	swoje	pociechy,	które	z	zadowoleniem	i	cieka-
wością	brały	udział	w	zajęciach.	Był	to	też	czas	na	rozmowę	
z	dyrekcją	i	nauczycielami.		
	 W	 lutym	 odbyły	 się	 także	 IGRZYSKA	 DZIECI	
MIASTA	CIESZYNA	w	pływaniu.	Nasi	uczniowie	okazali	
się	bardzo	dobrymi	pływakami	zajmując:	
II miejsce w kategorii klas 3-6 (dziewczyny)
II miejsce w kategorii klas 3-6 ( chłopcy)
III miejsc w kategorii klas 7-8 (chłopcy). 
	 Z	 zaplanowanych	 różnych	 konkursów	 udało	
się	 przeprowadzić	 „Mistrza	 rachunków”	 z	 matematyki,	 
w	 którym	 udział	 wzięli	 uczniowie,	 nauczy-
ciele	 i	 niektórzy	 rodzice.	 Konkurs,	 jak	 co	
roku,	 opierał	 się	 na	 zasadzie	 „45	 zadań	 w	 45	
minut”.	 Odbył	 się	 także	 ogólnopolski	 kon-
kurs	 z	 języka	 angielskiego	 „FOX”.	Natomiast	 
w	 Ogólnopolskim	 Konkursie	 Biblijnym	 „Sola	
Scriptura”	–	do	finału	zakwalifikowali	się:	Mag-
dalena	 Chrapek	 (4a),	 Beniamin	 Kościuk	 (4b),	
Natan	Kościuk	(4b),	Julia	Broda	(5a),	Wiktoria	
Majchrowska	 (8a)	 i	 Dominik	 Michalik	 (8b).																																																																																																																																												
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	 Jednym	 z	 ostatnich	 wydarzeń,	 jakie	
miało	 miejsce	 w	 naszej	 szkole,	 było	 pasowa-
nie	na	czytelnika,	które	przygotowała	p.	Alicja	
Czauderna.	Najpierw	wykonali	zadania	złożone	
z	zagadek,	a	potem	uroczyście	ślubowali.	
	 W	 ostatnim	 czasie	 zmieniła	 się	 nasza	
praca	z	uczniami	z	uwagi		na	zawieszenie	zajęć	
przez	 MEN.	 Nauczanie	 polega	 na	 utrwalaniu	
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Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

Kochane dzieci

omówionego	materiału	w	domu.	Przygotowaliśmy	har-
monogram	przedmiotów	na	poszczególne		dni,	zgodnie	
z	 którym	 nauczyciele	wysyłają	 dzień	wcześniej	mate-
riały	czy	zadania	do	pracy.	W	klasach	młodszych	wyko-
nuje	to	wychowawca.	Zależało	nam	na	tym,	aby	praca	
była	systematyczna	i	uczeń	sam	mógł	ją	wykonać,	nie	

angażując	 rodziców,	 którzy	 pewnie	 sami	 mają	 trud-
ności	w	pracy.	Jest	 to	dla	nas	wyzwanie	 i	sprawdzian	
z	 wzajemnej	 współpracy.	 Czas	 pokaże,	 co	 należy	 po-
prawić,	a	co	zmienić.

                                                      Joanna Gibiec
DYREKTOR SPTE                                              

angażując	 rodziców,	 którzy	 pewnie	 sami	 mają	 trud-
ności	w	pracy.	Jest	 to	dla	nas	wyzwanie	 i	sprawdzian	
z	 wzajemnej	 współpracy.	 Czas	 pokaże,	 co	 należy	 po-
prawić,	a	co	zmienić.

 Na	początek	naszego	kwietniowego	spotkania	musicie	rozszyfrować	pewien	werset	biblijny.	

 W tabelce pokolorujcie wszystkie pola ze słowem WIOSNA na zielono, a te ze słowem 

KWIECIEŃ na żółto. Słowa, które nie będą pomalowane żadnym kolorem, czytane po kolei, utworzą 

werset biblijny, który zapiszcie pod tabelką.

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

...........................................................................................................................................
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 Czy	strach	to	coś	złego?	Oczywiście,	że	nie.	Myślę,	że	każdy	z	nas	czegoś	się	boi.	Może	ciemności,	pają-
ków,	zamkniętej	przestrzeni,	trudnego	sprawdzianu,	wystąpienia	przed	widownią,	utraty	kogoś	bliskiego,	choroby,	
itp.	Jednak	nasz	Zbawiciel	wyraźnie	mówi,	że	nie	mamy	się	bać,	 tylko	wierzyć.	W	co	wierzyć?	W	to,	że	Bóg	
jest	zawsze	z	nami	i	pomoże	nam	przejść	przez	każdy	trudny	czas.	Modlitwa	na	pewno	każdemu	z	nas	pomoże	 
w	chwili	strachu!	Powiedzmy	Panu	Bogu	czego	się	boimy,	co	wzbudza	nasz	niepokój,	a	On	pomoże	nam	zmierzyć	
się	z	naszymi	lękami.

Wpisz w każdy z elementów układanki pojedyncze litery ze słowa MODLITWA. 
Niech każda litera tego słowa będzie napisana w innym kolorze. 

Potem pokoloruj dzieci i serduszka.

A czy Pan Jezus kiedykolwiek się bał? 

Znajdźcie	miejsce	dla	każdej	litery,	prowadząc	ją	strzałką	do	odpowiedniego	pola.

 Pan Jezus też się bał. Właśnie w tym ogrodzie, którego nazwę rozszyfrowaliście w po-
przednim zadaniu. To	tam	właśnie,	po	zjedzeniu	ze	swoimi	uczniami	ostatniej	kolacji	z	okazji	żydowskiego	
święta	Paschy,	modlił	się	do	Boga	Ojca.	Pamiętacie	o	co	prosił	Syn	Swojego	Ojca	w	tej	szczególnej	modlitwie?	
„Ojcze,	jeśli	chcesz,	oddal	ten	kielich	ode	mnie;	wszakże	nie	moja,	lecz	twoja	wola	niech	się	stanie.”	Łk	22,	42.	
Nasz	Zbawiciel	obawiał	się	cierpienia,	które	miało	Go	spotkać.	W	ten	sposób	pokazał	nam,	że	zna	doskonale	każ-
dą	część	bycia	człowiekiem.	Ale	też	pokazał	nam,	co	jest	najlepszym	lekarstwem	na	strach	czy	obawy	–	modlitwa!	
Zwracajmy	się	więc	do	Pana	Boga	zawsze.	I	wtedy,	gdy	jesteśmy	szczęśliwi,	i	też	wtedy,	gdy	strach	jest	obecny	 
w	naszym	życiu.	Jednocześnie	Jezus	pokazuje	nam,	że	w	każdym	momencie	Bóg	realizuje	to,	co	wobec	nas	zapla-
nował,	realizuje	Swoją	wolę,	której	powinniśmy	być	posłuszni.	Chrystus	był	posłuszny	Bożej	woli,	oddał	Swoje	
życie	na	krzyżu,	dzięki	temu	my	mamy	szansę	na	zbawienie	i	życie	wieczne	w	niebie!
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Zapiszcie nazwy świąt Wielkiego Tygodnia przy odpowiednich obrazkach:
Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielkanoc

	 Po	 czasie	 obaw	 i	 cierpienia	 przychodzi	 czas	wielkiej	 radości.	 Jezus	 zmartwychwstał!	Nasz	Zbawiciel	
przeszedł	na	ziemi	taką	drogę,	jaką	przechodzi	każdy	z	nas:	urodził	się,	był	dzieckiem,	bywał	głodny,	zmęczony,	
cieszył	się	i	płakał,	bał	się,	umarł	i	zmartwychwstał.	Dlatego	mówi	do	nas:	Nie	bój	się,	tylko	wierz!	Ja	jestem	 
z	tobą	w	każdym	czasie	twojej	drogi.

Otwórzcie Śpiewnik ewangelicki, poszukajcie pieśni numer 202 
i uzupełnijcie brakujące słowa w oparciu o tekst ze śpiewnika.

„Wpuść,	o	słońce	………………………….	swe	promienie	w	serce	wpuść!

Rozbudź	………………….	w	nim	owocne,	by	się	z	Tobą	mogło	zróść!

…………………….	win	do	grobu	rzuć,	……………………	nową	we	mnie	wzbudź,

bym	się	…………………………….	z	Wielkanocy,

odrodzony	z	Bożej	…………………………..”
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Po	strachu	przychodzi	radość.	Grób	jest	otwarty,	ponieważ	Jezus	zmartwychwstał.	

Żeby zawsze o tym pamiętać, pokolorujcie ten obrazek i powieście w widocznym miejscu.
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 Bóg	pokazuje	swoją	obecność	w	naszym	życiu	również	przez	piękną	przyrodę,	którą	stworzył.	Może	nie	
zawsze	możemy	obejrzeć	piękne,	wiosenne	kwiaty	„na	żywo”.	Ale	jeżeli	zapomnieliśmy	jak	one	wyglądają,	mo-
żemy	przypomnieć	sobie	ich	piękne	kolory	i	niesamowite	kształty	przeglądając	zdjęcia	w	książkach	czy	w	Inter-
necie	(szczególnie,	w	drugim	przypadku,	razem	z	rodzicem).	A	kiedy	już	będziemy	mogli	na	własne	oczy	oglądać	
przyrodę,	czyli	doskonałe	Boże	stworzenie,	bądźmy	bardziej	uważni	:)

Połączcie nazwę z odpowiednim kwiatem. Pokolorujcie je w taki sposób, jak wyglądają 
w naturze. Jeżeli macie z tym problem, poproście o pomoc osoby dorosłe

 i wspólnie poszukajcie podpowiedzi w dostępnych wam źródłach.

KROKUS
ŻONKIL

TULIPANY
PIERWIOSNEK
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Informacje, ogłoszenia, reklamy

W	związku	z	panującą	epidenmią	COVID	-	19	zostaje	przesunięty	Jubileusz	Złotej	Konfi	rmacji.	Jednak	
zdjęcie	będziemy	publikowaliw		każdym	numerze	Wieści	Wyższobramskich	ze	względu	na	możliwość	

przeglądania	i	informowania	koleżanki	i	kolegów	o	uroczystości,	która	na	pewno	nastąpi...

Jubileusz Złotej Konfirmacji
1970 - 2020
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Śluby:                                            Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie 
u Pana.

Prz 18,22

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przy-
oblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27
Chrzty:                                           

Biblioteka Parafialna 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspokajać potrze-

by czytelników przez kupno książek 

„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji 

- do rozpatrzenia. 

 

Zofi a Wojtas

Zapisane w księgach parafialnych

Śluby	w	lutym	nie	odbyły	się

03.02.2020
04.02.2020
05.02.2020
07.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
14.02.2020
15.02.2020
17.02.2020
20.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
24.02.2020
28.02.2020
28.02.2020

śp.	Irena	Bolesława	Stefka	zd.	Styczyńska
śp.	Helena	Pszczółka	zd.	Byrtek
śp.	Helena	Greń	zd.	Stanieczek
śp.	Emilia	Danuta	Kubaczka	zd.	Puczek
śp.	Bolesław	Wisełka
śp.	Irena	Perek	zd.	Sztwiertnia
śp.	Maria	Dziadek	zd.	Pelar
śp[.	Janina	Klus	zd.	Penkała
śp.	Jerzy	Mścisław	Kubień
śp.	Maria	Mrózik	zd.	Kozieł
śp.	Ewa	Emilia	Kurcius-Fiedor	
śp.	Władysław	Kubeczka
śp.	Adam	Piotr	Hubczyk
śp.	Maria	Cieslar
śp.	Jan	Gluza

lat	83
lat	94
lat	100
lat	83
lat	68
lat	67
lat	91
lat	92
lat	68
lat	79
lat	71
lat	94
lat	41
lat	87
lat	81

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn
Cieszyn
Ustroń
Cieszyn
Cieszyn

02.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
16.02.2020

Marzena	Beata	Skórzewska
Feliks	Krzemień
Milan	Łukasz	Szebesta
Diana	Dmochewicz

Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
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Kancelaria Parafi alna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      BANK SPÓŁDZIELCZY O/CIESZYN

cieszyn.luteranie.pl

 Osoby zainteresowane Wieściami 
Wyższobramskimi będą miały możliwość odtworzenia 
ich w komputerze w pdf na stronie parafii 
Ewangelickiej w Cieszynie, albo wydrukowania ich 
na drukarce.

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

 Wszystkie zamieszczone w Informato-

rze Parafi alnym teksty biblijne (o ile nie zaznaczo-

no inaczej) pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy 

przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego 

i greckiego, dokonany przez Komisję Przekładu 

Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa 

Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

Projekt okładki: B. Macura          
Korekta:            ks. Jan Sztwiertnia
                         Urszula Szmidt 

Wieści Wyższobramskie Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Beata Macura
Kontakt: 798 491 941
e-mail:  
wiesciwyzszobramskie@luteranie.pl

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

 Osoby zainteresowane Wieściami 

Nakład:	900	egzemplarzy

PTEw. zaprasza: 

Szanowni Czytelnicy, bliscy mi Drodzy Członkowie i Sympatycy PTEw.
 
	 Zazwyczaj	w	tym	miejscu	znajdywaliśmy	plan	prelekcji	naszych	spotkań	klubowych	PTEw	na	dany	mie-
siąc.	Cieszyłem	się,	gdy	mogłem	posłać	do	redakcji	naszych	„Wieści	Wyższobramskich”	kolejny	 	wycinek	na-
szego	rocznego	planu	pracy.	Tak	miało	być	i	tym	razem,	gdy	w	naszym	kwietniowym	planie	miały	się	pojawić	
następujące	tematy:	Ugoda	sandomierska	(450	–	rocznica)	–	Aniela	Kupiec	(100	–	rocznica	urodzin)	–	Ks.	Jerzy	
Badura	(175	–	rocznica	urodzin)	–	ppłk	Józef	Kopecki	(125	–	rocznica	urodzin).	O	ważnym	w	dziejach	Kościo-
ła	Ewangelickiego	w	Polsce	wydarzeniu,	jak	i	o	wymienionych	sylwetkach	znajdziecie	Państwo	kilka	refl	eksji	
w	bieżącym	numerze	w	cyklu	„Ludzie	i	wydarzenia”.	Niech	te	skromne	notki	skłonią	nas	do	zastanowienia,	co	
MY	zrobilibyśmy,	będąc	na	ich	miejscu,	zwłaszcza	w	kontekście	konkretnej	sytuacji,	w	jakiej	się	znaleźliśmy.	Oto	
bowiem	mikroskopijny	mikrob	w	jednej	chwili	uprzytomnił	nam,	jak	bezsilni	jesteśmy	i	bez	wyjątków	w	jednej	
chwili	zmuszeni	do	walki	o	przetrwanie,	której	wynik	jest	wielką	niewiadomą.	Każdy	nowy	darowany	nam	dzień	
jest		wezwaniem	do	pokazania,	jakimi	naprawdę	jesteśmy.	
	 Przypomnijmy,	że	w	1716	r.	pierwszy	cieszyński	duszpasterz	ks.	Jan	Muthman	wydał	cenną,	pasującą	
nieoczekiwanie	do	przeżywanych	przez	nas	chwil	książeczkę	„Wierność	Bogu	i	cesarzowi	czasu	powietrza	moro-
wego	należąca…”.	Na	pytanie	„co	czynić	ma	chrześcijanin	czasu	moru”	podał		kilka	haseł	–	rad:		
	 „1/	Żyj	w	bojaźni	Bożej;		2/	Miłuj	Boga	nade	wszystko;	3/	Ufaj	mocno	w	Boga;	4/	Wzywaj	imienia	Pań-
skiego;	5/	Módl	się	gorliwie;	6/	Oddawaj	Bogu	zawsze	chwałę	i	dzięki;	7/	Słowa	a	świętości	wielebnych	używaj;	
8/	Na	sabat	wieczny	pamiętaj;	9/	Zwierzchności	posłuchaj;	10/	Rodzicy,	przyjacieli,	starszych	nie	opuszczaj;	11/	
I	innym	bliźnim,	uczestnikom	wiary,	tak	i	sąsiadom	pomagaj;		12/	Trwaj	wiernie	przy	towarzyszu;	13/	Powołanie	
swoje	wykonywaj”.	Rady	te	zakończył	wskazaniem:	„Kto	się	na	Boga	funduje,	tego	On	(i	w	mór)	nie	odstępuje”.	
Dołączmy	do	tych,	którzy	podążają	tą	drogą!	
	 W	tym	miejscu	pragnę	podziękować	wszystkim	za	kontakt	telefoniczny	i	słowa	otuchy.	Pragnę	zapewnić	
o	stałej	naszej	pamięci	o	Was	i	podobnie	jak	Wy	oczekuję	dni,	kiedy	znów	będziemy	się	mogli	spotykać	na	na-
szych	czwartkach.	
         Wasze „prezesostwo”
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Numery telefonów 
i adresy księży:

proboszcz
ks. Marcin 
Brzóska:
506	145	882
marcin.brzoska
@luteranie.pl

proboszcz 
pomocniczy
ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502	161	085
tomasz.chudecki

ks. Jan 
Sztwiertnia 
692	132	469
jan.sztwiertnia
@luteranie.pl

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

ks. Marcin 
Podżorski
33	856	96	94
506	505	062
m a r c i n . p o -
dzorski@lute-
ranie.pl

kontakt	
telefoniczny:
609	169	305
33	85	226	76

Kapelan 
Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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