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Rozważanie biblijne

Beata Macura

Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; 
takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Hbr 13,16

    Dziękczynne Święto Żniw gromadzi wielu w kościele, 
wokół ołtarza, u stop którego składamy plony. Dziś szcze-

gólnie gorąco dziękujemy Stwórcy za wszelkie dary pól i ogrodów, za ziarno na nasz 
chleb powszedni. Rolnik wysiał ziarno, które wykiełkowało i urosło. Bóg zesłał swoje 
błogosławieństwo na rolę i oto mamy zbiory - zapewniony chleb na cały rok. Rolnik 
prosił Boga o błogosławieństwo. Swoją prośbę o dobry, obfity plon zawarł w modlitwie, 
pieśni, a może tylko w cichym westchnieniu? O chleb, o jego dostatek, modli się także 
każdy z nas. I każdy z nas dziękuje Bogu za pomyślne żniwa. .
 W obliczu tego święta wyraźniej niż zwykle widać, że wszyscy jesteśmy rolni-
kami w ogromnym Bożym gospodarstwie. Nie każdy sieje zboże, aby zbierał ziarno na 
mąkę, ale każdy z nas otrzymał swój kawałek roli, o którą się troszczy i wkłada w nią, 
albo powinien włożyć, swoje serce.  
 Rolnik czeka żniw, aby zapewnić ludziom chleb, aby nie było głodu, głód oznacza brak pożywienia  
i cierpienie. Ale czy cierpi się tylko z powodu braku pożywienia? Jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, dostrzeże-
my wiele braków, wiele potrzeb nie tylko materialnych, ale i duchowych. Ludzie cierpią z powodu braku miłości, 
przyjaźni, cały świat cierpi z powodu braku pokoju. A zatem: głód miłości, głód pokoju i głód chleba. Tego ostat-
niego nie wszędzie jest jeszcze pod dostatkiem.
 Otrzymujemy wciąż nowe dary Boże. Bądźmy dobrymi szafarzami powierzonych nam dóbr, dobrymi rol-
nikami w tym Bożym gospodarstwie, jakim jest świat. Łatwo jest jednak powiedzieć: „bądź dobry!", „pomnażaj 
plon!", „siej pokój i miłość!”. Tyle jest przecież przeciwności, tyle burz i wichur zbija kłosy tuż przed żniwem. Jak 
im nie ulec, jak się nie załamać? 
 Dowodem na to, że jednak można, są owoce z pól i ogrodów, złożone u stóp ołtarza. Bóg pomógł rolnikom 
przetrwać zły czas, dał siłę do zebrania plonów i mamy żniwo. Bóg pomaga i nam w naszej pracy. Czy jednak nie 
za rzadko składamy z dziękczynieniem plony tej pracy u Jego stóp? Plony naszej pracy dla innych i plony pracy 
innych dla nas? Nie chciejmy zbierać obficie, skoro obficie nie sialiśmy, nie czekajmy bezczynnie na posiany 
przez kogoś plon. Z dobrego siewu otrzymamy dobry plon - nie jest istotne czy duży on będzie, czy niewielki. Jeśli 
poprosimy Boga, to On nas wesprze i w siewie, i w żniwach. Da nam chleb powszedni, którym jest i zboże, i chleb, 
ale także pokój, zdrowie i miłość. Za Jego wsparcie, pomoc i łaskę powinniśmy Mu bezustannie dziękować. 

Zapomnieć tego już nie chcemy, jak Ty nas opatrujesz sam,
Lecz kąsek każdy, który jemy, na nowo ma to głosić nam.

Niech z serc i ust po wszystkie dni, podzięka nasza Tobie brzmi. 

 Hasło miesiąca października prowadzi nas do zwrócenia baczniejszej uwagi 
na praktyczną stronę chrześcijańskiego życia. Chciałoby się wręcz stwierdzić, że nie 
ma co deliberować nad poruszaną materią, ale tu trzeba działania – i na tym zakończyć 
rozważanie. Niestety, w życiu nie zawsze pewne hasła mają łatwe przełożenie na prak-
tykę. Dotyczy to też niestety chrześcijan. Można na chwilę zadumać się nad tym, jak 
wyglądałoby oblicze naszego świata, gdyby pośród chrześcijan realizowano ideały, do 
których często następuje odwołanie w codziennym życiu. Ilu ludzi mówi czy wręcz 
śpiewa, że ich Panem jest Jezus, a tymczasem w postawie względem bliźnich można 
dostrzec, że raczej panuje nad nimi inny pan – bo czy chciwość, zazdrość, egoizm, chęć 
wywyższania się, są wartościami, które mogą się rodzić w oparciu o wiarę w Chrystu-
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sa? Jesteśmy uczeni i wzywani do kształtowania innych postaw w życiu, a jednak nieraz przychodzi dostrzegać, 
że ze świetlanej drogi naśladowania Jezusa schodzi się na te bardziej zacienione i prowadzące na manowce.
 Boże Słowo, które ma nas prowadzić przez najbliższy miesiąc, pośrednio wzywa też do skupienia swych 
myśli, woli i działania na wspólnocie wiary, w której się egzystuje. Bo  można spojrzeć (co stwierdzam z bólem) 
na kwestię religijnego rozwoju tylko w perspektywie osobistej relacji z Bogiem, zapominając o tym, że Pan po-
stawił nas w tym świecie nie tylko po to, aby dane nam było odnaleźć zbawienie, ale też w tym celu, aby poprzez 
nasze życie w świat wniknęła Jego miłość i Jego chwała. Dobrą i wręcz konieczną jest rzeczą, aby wspólnota 
wiary nie ograniczała się tylko do identyfikowania się z nią w oparciu o uznaną i głoszoną w jej ramach naukę, ale 
też przez czynną miłość, która ukazuje, że serce wspólnoty rzeczywiście bije blisko Chrystusa.
 Żyjemy w kraju, w którym lubi się narzekać niemal na wszystko. Czasem takie nastawienie szybko gasi 
ducha ochotnego do działania. Bo jeśli ktoś podejmuje się realizowania jakiejś inicjatywy, szybko bywa sprowa-
dzany „na ziemię” hasłami typu: można to było zrobić lepiej, szkoda zachodu bo i tak tego nikt nie doceni, itp. 
Jednak czy chrześcijanin podejmuje się działania myśląc o tym co powiedzą w jego otoczeniu? Czy motorem 
napędowym nie jest, czy powinno być to, aby poprzez dzieła swych rąk oddać chwałę Bogu? Dlatego trzeba być 
wdzięcznym za każde serce, które zostaje pobudzone do dobroci i działania w miłości Chrystusowej, ukazując 
zarazem światu, że Jezus nie jest sztuczną ideą, ale jest realnie obecny w indywidualnym życiu chrześcijanina  
i całej wspólnoty wiary. Bóg jednoczy nas nie tylko wokół idei, nauki, ale przypomina przez apostoła Pawła o tym, 
że miłość jest spójnią doskonałości (Kol 3,14). Niechaj ta miłość widoczna jest w naszych postawach zarówno 
w indywidualnym działaniu, jak też w tym wszystkim, co przyczynia się do budowania parafialnej wspólnoty 
zgodnie z innym wezwaniem przekazanym za pośrednictwem apostoła: dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej 
domownikom wiary (Ga 6,10). Ponieważ świadkami Chrystusa nie jesteśmy tylko pośród wspólnoty parafialnej, 
ale zawsze i wszędzie, stąd też pożądana jest postawa miłości w świecie, a z drugiej strony należy angażować się  
w budowanie wspólnoty wiary, by jej wewnętrzny blask wzajemnej miłości był świadectwem szczerego nasta-
wienia wobec Chrystusa Pana, a zarazem zachęceniem dla tych, którzy poszukują prawdy i sensu życia. Oby pa-
trząc na nas, mogli powiedzieć, że jest to wspólnota wiary i miłości, żyjąca prawdziwie na ideałach, jakie wniósł  
w świat nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.

ks. Dariusz Madzia

DWA RODZAJE BOGACTWA

 „Powiedział też (Jezus) do nich: Baczcie,  
a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie 
od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Powiedział im 
podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon 
przyniosło. I rozważał w sobie: co mam uczynić, skoro 
nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: 
Uczynię tak: zburzę moje stodoły, a większe zbuduję  
i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje.  
I powiem do duszy mojej: Duszo, masz wiele dóbr zło-
żonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale 
rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy two-
jej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie  
z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest  
w Bogu bogaty". Łk 12,15-21
 RADOSNE Święto Żniw, obchodzone zwykle 
w pierwszą niedzielę października, jest wyrazem na-
szego dziękczynienia Bogu za zebrane plony. Na cóż 
bowiem zdałaby się praca i trud rolnika, gdyby Bóg tej 
pracy nie błogosławił i nie uwieńczył jej szczęśliwym 
plonem! Taki jest nasz pogląd, jako chrześcijan, i temu 
dajemy wyraz obchodząc w Kościele Święto Żniw. 
Wszystkie dobra ziemskie, materialne, przyjmujemy  
z ręki Boga i Jemu pragniemy podziękować, Jego czcić 
i wielbić za ciągle nowe dowody Jego dobroci i szczo-

drobliwości, a więc również za tegoroczne plony:
„O Boże, Tobie cześć należy się i chwała 

Za plony, które nam Twa dobroć zebrać dała...
Bo chociaż rolnik wciąż nie szczędzi swoich sił,
Plon wtenczas tylko ma, gdyś mu pomocą był".

 Jest rzeczą naturalną, że jako ludzie, a także 
jako chrześcijanie, interesujemy się dobrami material-
nymi, cielesnymi. Dobra te - a szczególnie żywność - są 
bowiem konieczne do utrzymania życia. A życie nasze 
jest również darem Bożym i dlatego powinniśmy czy-
nić wszystko, co służy jego zachowaniu i utrzymaniu. 
Tak postępował też bogaty gospodarz z podobieństwa 
Jezusowego: gdy zebrał obfity urodzaj, zbudował nowe, 
większe od poprzednich stodoły, aby móc umieścić  
w nich zebrane bogate plony. Nie z tego powodu potępił 
Jezus jego postępowanie. Chodziło natomiast o to, jaki 
wniosek wyciągnął dla siebie bogaty gospodarz, gdy 
udało mu się zgromadzić wielkie dobra i majętności. 
Pomyślał sobie: „Masz wiele dóbr złożonych na wiele 
lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się". Zdobyte bogactwo 
doprowadziło go do pewności siebie. Sądził, że teraz, 
gdy jego spichrze pełne są zboża, o nic więcej nie po-
trzebuje się martwić, ani niczego obawiać.
Tak właśnie bywa w życiu ludzkim. Dostatek i zamoż-
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ność łatwo prowadzić mogą do pewności siebie i po-
czucia bezpieczeństwa. Gdy uda się nam zgromadzić 
pewną ilość dóbr i majętności, i w ten sposób zabezpie-
czyć swój byt materialny, wydaje się nam, że możemy 
spocząć na laurach i korzystać z tego, co w ciągu wielu 
lat pracy zebraliśmy. Sądzimy, że nic nam nie może za-
szkodzić, że niczego nie potrzebujemy się już obawiać. 
Często u ludzi, którzy tak myślą i postępują, zanika po-
trzeba przeżyć i uczuć religijnych — ludzie tacy odda-
lają się, a w końcu całkowicie odchodzą od Kościoła. 
Wydaje im się, że gdy „spichrze są pełne", Bóg nie jest 
im już potrzebny i nie muszą się z Nim liczyć.
 O tym, że ta pewność siebie i poczucie bezpie-
czeństwa są niczym nieuzasadnione, poucza nas dalszy 
ciąg podobieństwa Jezusa: „Ale rzekł mu (tzn. boga-
temu gospodarzowi) Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają 
duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie?" 
Bóg jednym pociągnięciem przekreślił jego rachuby  
i plany. Na co zdała się jego pracowitość i zapobiegli-
wość, co pozostało z jego zadowolenia, pewności siebie 
i poczucia bezpieczeństwa? Kto planuje bez Boga, kto 
nie uwzględnia Boga w swoich rachubach, tego spo-
tkać może to samo, co spotkało bogatego gospodarza. 
Ta pewność siebie, oparta na dostatku i zamożności, jest 
bowiem fałszywą i nader zawodną pewnością. Dlatego 
Zbawiciel poucza na wstępie naszego tekstu: „Baczcie, 
a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie 
od obfitości dóbr zależy czyjeś życie".
 Według słów Jezusa los bogatego i pewnego 
siebie gospodarza spotka każdego, kto postępuje po-
dobnie: „Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi 
dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty".
 Tak więc istnieją dwa rodzaje bogactwa: bo-
gactwo „dla siebie", materialne i doczesne, i bogactwo 
,,w Bogu", duchowe i nieprzemijające. Prawdziwym bo-
gactwem jest tylko to drugie - bogactwo w B o g u. To 
jest chyba dla każdego chrześcijanina rzeczą oczywistą. 
Czemu więc przypisać, że wielu chrześcijan tak wielką 
wagę przywiązuje do dóbr i majętności ziemskich, ma-
terialnych, a tak mało dba o to, aby stać się bogatymi 
w Bogu? Ile czasu i sił poświęcamy gromadzeniu bo-
gactw ziemskich, ile kosztuje to nas wysiłków i starań! 

A gdy osiągniemy to, do czego dążyliśmy, już mamy 
nowe plany i pragnienia, których spełnienie ma nam 
zapewnić dostatek, wygodne i spokojne życie, i zabez-
pieczenie na przyszłość. I wtedy tak mało czasu pozo-
staje nam na to, by dbać i powiększać nasze bogactwo 
duchowe, bogactwo „w Bogu". Brak nam sił i czasu na 
modlitwę, czytanie Pisma Świętego, nabożeństwo, i na-
sze bogactwo duchowe zamiast powiększać się - utknę-
ło w martwym punkcie.
 Zechciejmy ze słów Jezusowych z naszego 
tekstu wyciągnąć dla siebie naukę: To nie bogactwa 
ziemskie są ważne i istotne, i nie ich gromadzeniu  
i pomnażaniu powinniśmy poświęcać nasze siły. „Nie 
od obfitości dóbr zależy czyjeś życie". Ważne i istot-
ne są dla nas, chrześcijan, tylko bogactwa niebiań-
skie, wieczne i nieprzemijające, i gromadzeniu tych  
bogactw powinniśmy poświęcić nasze siły, zabiegi i sta-
rania. Powinniśmy uczynić wszystko, co tylko w naszej 
mocy, by stać się bogatymi w Bogu. Kto zaś jest bogaty  
w Bogu, ten nie potrzebuje obawiać się klęsk i niepo-
wodzeń w życiu, nie musi drżeć przed niebezpieczeń-
stwami i przeciwnościami, ten zachowa swoje bogac-
two nawet w obliczu śmierci. Bogactwo w Bogu jest 
bowiem jedynym bogactwem, które daje nam pewność 
i poczucie bezpieczeństwa, pewność niewzruszoną  
i absolutną!
 Kto jest bogaty w Bogu, ten nie potrzebuje 
się też martwić o dobra cielesne, materialne, gdyż wie  
o tym, że wszystkie te dobra są darem Boga i przyj-
muje je ufnie z Jego szczodrobliwej ręki. O tym przy-
pomina nam również Święto Żniw. I w tym roku Bóg 
obdarzył nas Swoimi darami, łaskawie i miłosiernie. 
Dlatego, gdy spoglądamy na te dary i radujemy się  
z nich, pamiętajmy w pierwszym rzędzie o Dawcy tych 
darów, Wszechmocnym i Miłosiernym Bogu, i dzię-
kujmy Mu wdzięcznym sercem za Jego dobroć i łaskę.  
A jednocześnie prośmy Boga, aby oprócz, i przed do-
brami ziemskimi, obdarzył nas obficie dobrami nie-
biańskimi, wiecznymi i trwałymi, abyśmy - dzięki Jego 
łasce i z Jego pomocą - stali się bogatymi w Nim, bo-
gatymi w Bogu!

ks. Waldemar Preiss

ŚwiĘto Reformacji
A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, 

ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych       Mt 4,4

 Tego winniśmy być pewni, że dusza może się 
obejść bez wszystkich rzeczy z wyjątkiem Słowa Bo-
żego, podobnie jak prócz Słowa Bożego niczym innym 
pomóc jej nie można. Gdzie zaś ma ona to Słowo, nie 
potrzebuje żadnej innej rzeczy; w tym Słowie ma ona 
dostatecznie i w pełni pokarm, radość, pokój, światłość, 

cudowność, sprawiedliwość, prawdę, mądrość, wol-
ność i wszelkie dobro.
 Któreż to jest to Słowo, które tak wielką łaskę 
daje, i jakże mam go użyć? Odpowiedź: Nic to inne-
go jak tylko kazanie o Chrystusie zawarte w Ewange-
lii, które winno być i jest głoszone, abyś słyszał swego 
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Boga mówiącego do ciebie, iż z całym twoim życiem  
i dziełem, i wszystkim tym, co jest w tobie, nie ostałbyś 
się przed Bogiem. Przez które, jeśli w to szczerze uwie-
rzysz, uznając, że jesteś grzeszny i musiałbyś zwątpić  
w sobie, wyznasz, że prawdą jest, co mówi Ozeasz 
(13,9): „Zgubię cię, Izraelu, któż ci pomoże?"
 Ponieważ jednak z siebie ani przez siebie, to 
jest z własnego zginienia nie mógłbyś wyjść, przeto sta-
wia cię On przed Swoim umiłowanym synem, Jezusem 
Chrystusem, i mówi ci przez Jego żywe, pocieszające 
Słowo, że to właśnie Jemu masz się silną wiarą oddać 
i ochotnie mu zawierzyć. Tak też dla tej wiary będą ci 
twoje grzechy odpuszczone i wszelkie twoje upadki 
przezwyciężone, a ty, prawy, wierny, ochotny, poboż-
ny, spełniając przykazania, od wszystkiego wolnym bę-
dziesz.
 Dlatego słusznym jedynie dziełem i ćwicze-
niem wszystkich chrześcijan winno być rozwijanie  

w sobie Słowa i Chrystusa oraz stałe utwierdzanie i po-
mnażanie wiary. Żadne bowiem inne dzieło nie czyni 
chrześcijanina. Stąd niepojętym wprost bogactwem jest 
prawa wiara w Chrystusa; gdyż ona przynosi z sobą 
szczęśliwość, a oddala niedole.

Fragment kazania M. Lutra; W A 7,22; przeł. R.J.

 Drogi Ojcze, prosimy Cię, daj nam przede 
wszystkim Twoje Słowo. Niechaj Ewangelia będzie  
w całym świecie niesfałszowanie zwiastowana. Spraw 
także, aby w wierze była przyjęta, w nas działała i żyła. 
Buduj Królestwo Swoje pośród nas przez Twoje Słowo 
i moc Ducha Świętego. Poddaj sobie królestwo szatana, 
aby nie miało żadnej mocy nad nami, i zburz je w końcu 
całkowicie. Zniwecz grzech, śmierć i piekło. Daj nam 
żyć wiecznie w pełni sprawiedliwości i zbawienia.

wg Modlitwy M. Lutra. 178,55; przeł. R.J.

wizyta w szpitalu

 Lucek wraz z kolegami z klasy bawił się wspa-
niale na szkolnym boisku. Wystarczył ułamek sekundy 
i nieprzytomny upadł na ziemię. Co się stało? Jego ko-
lega rozchwiał z całej siły huśtawkę, która znienacka 
uderzyła Lucka w okolicę żołądka. W kilkanaście mi-
nut później Lucek znalazł się na sali operacyjnej. Wynik 
operacji dawał zaledwie kilka procent szans na przeży-
cie. Diagnoza była bardzo groźna - pęknięcie trzustki. 
Najbliższe dni i noce były rozpaczliwą walką o życie 
Lucka. Kryzys minął - Lucek żyje.
 Gdy przyszłam odwiedzić dzieci na oddziale 
chirurgicznym i podeszłam do nieznanego mi małego 
pacjenta, ten patrząc na mnie radośnie powiedział: „Pan 
Bóg mnie dzisiaj bardzo pocieszył”. Przyznam się, że 
byłam bardzo mile zaskoczona tymi słowami. W jaki 
sposób Cię Pan Bóg pocieszył - zapytałam - a Lucek 
odpowiedział: „Widzi Pani, dziś środa, a ja dopiero 
w piątek po ośmiu dniach od operacji miałem dostać 
pierwszą herbatkę, a otrzymałem ją już dziś!”.
 Lucek był bardzo rozmowny i rozgarnięty jak 
na swoje 8 lat. Wiedział, że życie jego było w wielkim 
niebezpieczeństwie, ale wiedział też o tym, że wiele 
osób się o Niego modliło. Przed pożegnaniem zaśpie-

wałam mu krótki refren: „Gdy Jezus jest ze mną nie lę-
kam się burz, bo nade mną czuwa STRÓŻ”, zapytałam 
zaraz Lucka, czy myśli, że to chodzi tylko o taką burzę 
na dworze, gdy wieje wiatr i błyskawice rozświetlają 
niebo?
 Po krótkiej chwili namysłu odpowiedział: „Nie, 
taka burza może być i w naszym sercu, gdy nam jest 
smutno, gdy się czegoś boimy...”. Powiedziałam mu, że 
ma rację, ale takie burze może najskuteczniej uciszyć 
Pan Jezus. Przyznał się, że czuje lęk i smutek, zwłasz-
cza gdy zapada noc. Zapewniłam go, że będę się modlić, 
aby Pan Jezus tę burzę usunął z jego serca i myśli. Na-
stępnego dnia przywitał mnie z radosnym uśmiechem 
i powiedział: „Pan Jezus naprawdę uciszył tę burzę”. 
Oboje cieszyliśmy się bardzo.
 Takie przeżycia i doznania Pan chce darować  
i nam. Widziałam nieraz jak zalęknione oczy pacjentek 
zmieniały swój wyraz po wysłuchaniu budujących pie-
śni i tekstów Słowa Bożego.
 Jakże bardzo aktualne są słowa refrenu jednej  
z pieśni: „Bóg jest wciąż taki sam, On jest wciąż taki 
sam, jeśli wczoraj miał moc to i dzisiaj ją ma”.

Janina Kisza-Bruell

Szpitalne refleksje

Za późno  cz. II

 Na pytanie czy pacjent życzy siebie wizyty 
księdza w szpitalu, pada czasem odpowiedź: „A czy 
już bydym umiyroł?” No, właśnie! Na to pytanie nie 
umiem odpowiedzieć. Niestety. Odpowie na to CZAS, 
który teraz jest jeszcze i ma wpływ na nasze życie. Nikt 

nie jest w stanie go powstrzymać – jedynie Bóg, który 
wie, kiedy nasz koniec się zbliży. Jest to CZAS ŁA-
SKI. A co potem? To „potem” realnie istnieje. Myślenie, 
że potem nie ma nic – jest tylko ucieczką przed odpo-
wiedzialnością za życie. Jest księga żywota – czy moje 
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imię będzie tam zapisane? Jeśli nie, istnieje tylko jedna 
opcja – potępienie. Czy jesteśmy przygotowani? Czy 
przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem w niebie? 
Czy mamy tak uregulowane relacje, że możemy być  
z Nim w przyszłości? Pacjenci mają różne odpowiedzi. 
Najpierw zarzuty i pytania: dlaczego muszę przeży-
wać to, co ich teraz spotyka. Nie mogą się pogodzić, 
że odpowiedzi na ich modlitwy, nie są takie jakich się 
spodziewają. Często nie sa takie, ale zgodne z Jego 
wolą, Bóg daje cudowną obietnicę: Ja jestem z tobą, 
nie opuszczę Cię (1 Mż 28; 15). Nie ma co uporczy-
wie szukać powodu swoich zmartwień. Zmartwienia 
są niepotrzebne, szkodliwe, są stratą czasu i zaślepiają. 
Warto zapamiętać, że „największe kłopoty to te, które 

nigdy nie przychodzą” (Alistair MacLean) Warto za-
ufać Temu, który jest Miłością. 
 Inne odpowiedzi to: Każdy może być zbawio-
ny. Tak, każdy, ale każdy kto tego CHCE. Każdy, kto 
nawróci się do Jezusa Chrystusa, z wiarą przyjmie Go 
jako swojego Pana, Przyjaciela i Zbawiciela. Każdy, 
kto w pokornej modlitwie wyznaje swoje grzechy i pro-
si o przebaczenie. 
 Czas nieubłaganie kroczy naprzód, bez ustan-
ku, ku końcowi. Zabierze każdego, czy chce czy nie, do 
wieczności. A co potem? Potem już będzie za późno! 
Za późno, aby się nawrócić, za późno, aby pojednać się  
z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, za późno by uwie-
rzyć. Pozostaną łzy, strach, żal…

Zofia Wojtas

Ks. Paweł Sikora – Życie i twórczość (1883-1972)

 Artykuł jest ściśle związany z tematyką jesien-
nego zjazdu chórów, na którym będą śpiewane pieśni  
z tekstami ks. Sikory, zaś autorami muzyki chóralnej są 
różni śląscy kompozytorzy.
Zwięzłe kalendarium życia i twórczości:
 1883 r., 20 października: Na granicy Gródka  
i Nawsia, w gospodarstwie rolniczym, w tzw. "Uboczy”, 
urodził się Paweł Sikora, najstarszy syn rolnika Pawła 
Sikory i Zuzanny z Rusnoków. Wszystkich dzieci było: 
3 synów i 4 córki. Pastorem nawiejskim był wówczas 
ks. Franciszek Michejda, przywódca polsko-ewangelic-
kiego obozu narodowego na Śląsku Cieszyńskim.
 1891 - 1895: Ojciec został posłany na wycho-
wanie do ciotki na przysiółku ’”Katrynioczka" w Ko-
szarzyskach. Stamtąd chodził codziennie do szkoły lu-
dowej do Bystrzycy, po ok. 5 km w obie strony.
 1895 - 1903: Z inicjatywy ks. Franciszka Mi-
chejdy ciotka zapisała ojca do Polskiego Gimnazjum 
Macierzy Szkolnej w Cieszynie, jako pierwszego rocz-
nika 8-letniej szkoły średniej. Gimnazjum kończy ma-
turą w lipcu 1903. W rodzinnych zbiorach posiadamy 
wszystkie świadectwa ojca, łącznie ze zdjęciem matu-
ralnym (wszystkich absolwentów było 19).
 1903-1908: Paweł Sikora odbywa studia teo-
logiczne na przemian: 1903 - 1904 we Wiedniu, 1904 

- 1906 w Halle i 1906 - 1907/8 ponownie w Wiedniu.  
W Halle spotkał się z głęboką atmosferą pietyzmu daw-
nych zakładów Franckego, pracował wśród dzieci i stu-
dentów, wzrastał duchowo; tam też tworzył pierwsze 
pieśni religijne (oryginały i tłumaczenia).
1905/06: Włącza się energicznie-aktywnie w pracę 
nowo założonej Społeczności Chrześcijańskiej. Wraz  
z Andrzejem Hławiczką i Andrzejem Cymorkiem opra-
cowują i wydają polski śpiewnik ewange1izacjny - Har-

Na 130-lecie urodzin i Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej

fa Syjońska: 
 1. wydanie - 1906 

- 140 pieśni,
 2. wdanie - 1912 - 
już 516 pieśni, później dal-
sze wydania.
 1908,  4 listopada: 
Zdaje pierwszy egzamin 
kościelny. Niestety brak 
dla niego zatrudnienia na 
Śląsku Cieszyńskim.
 1909, 10 paździer-
nika: Rozpoczyna pracę 
kościelną jeszcze przed 
ordynacją. Zostaje wydelegowany do Wschodniej Ga-
licji, do Stanisławowa (dzisiaj Ivano Frankovsk, Za-
chodnia Ukraina). Tam w zakładach opiekuńczych ks. 
Teodora Zocklera rozpoczyna pracę zawodową jako 
teolog - kaznodzieja i nauczyciel religii (łącznie z oko-
licznymi wyjazdami). Wśród narodowo mieszanej lud-
ności pracuje w trzech językach: polskim, niemieckim  
i ukraińskim. Pracuje nadal twórczo nad pieśnią misyj-
ną, utrzymuje kontakty ze Śląskiem Cieszyńskim, do-
kąd przesyła teksty nowych pieśni.
 1910, koniec sierpnia: ks. Paweł Sikora kończy 
pracę w Stanisławowie, a od września powraca na krót-
ko do Cieszyna, gdzie pełni funkcję tzw. „kaznodziei 
wędrownego" (zastępuje innych księży).
 1911, od 09 marca - do 04 października 1913: 
Po krótkim pobycie w Cieszynie i przykrych dozna-
niach - jako Polaka - w parafii w Skoczowie, tzw. „spra-
wie ks. P. Sikory, zostaje ponownie wydelegowany do 
Środkowej Galicji - miejscowości kolonistów niemiec-
kich - Dornfeld (dzisiaj, po II wojnie światowej: Ter-
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nopilła, Ukraina Zachodnia, na południe od Lwowa), tam pełni funkcję 
wikariusza zboru i nauczyciela religii.
 1911, 25 czerwca - ks. Paweł Sikora zostaje oficjalnie ordynowany w 
Dornfeld, uzyskując uprawnienia do samodzielnej pracy kaznodziejskiej.
 1913, październik: ks. Jan Stonawski przechodzi na emeryturę, stąd 
5 października ks. Paweł Sikora może już na stałe powrócić do Cieszyna 
i przejąć funkcję katechety religii ewangelickiej w Seminarium Nauczy-
cielskim na Bobrku; przedmiotu tego nauczał aż do wybuchu II wojny 
światowej. Później był też zatrudniony w Szkole Wydziałowej, w Szkole 
Handlowej i w Gimnazjum Kupieckim.
 1917, 01 września: ksiądz Sikora zawiera związek małżeński z Ger-
trudą, córką Józefa Farnego, kierownika szkoły ludowej w Nawsiu, wie-
loletniego sekretarza zboru nawiejskiego i „prawej ręki" ks. Franciszka 
Michejdy. Żona ks. Sikory wyniosła z domu rodzicielskiego wzorzec głę-
bokiej wiary, poczucie typowo zaolziańskiej polskości, zrozumienie i ak-
ceptację dla działania religijnego, społecznego i twórczego swojego męża. 
 1927, grudzień: ks. Sikora otrzymuje od władz szkolnych tzw. „De-

kret ustalenia"; zostaje w ten sposób nauczycielem mianowanym,  
stałym.
 1930, październik: ks. Sikora otrzymuje „Dyplom kwalifikacji 
zawodowych" do nauczania religii w różnych typach szkół śred-
nich i ludowych. 
 W takim stosunku do pracy zawodowej - jako katecheta  
i urzędnik państwowy- pozostawał ojciec aż do wybuchu II wojny 
światowej.

Różne działania ks. P. Sikory miedzy I i II wojną światową
 Ks. Paweł Sikora był wszechstronnie uzdolnionym działa-
czem, w szkolnictwie świeckim i w różnych dziedzinach pracy 
kościelnej. Warto to przypomnieć i uhonorować.
 Ks. Sikora pracuje cały czas aktywnie w Społeczności Chrze-
ścijańskiej po obu stronach Olzy, prowadzi wykłady, pisze arty-
kuły, tworzy nowe pieśni, współorganizuje „wieczorki ewangelic-
kie”, dorasta misyjnie.
 Z inicjatywy ks. Sikory wprowadzono w kościele Jezuso-
wym poranne nabożeństwa dla młodzieży szkolnej. Pomagali mu  
przy tym również katecheci – księża: Andrzej Buzek i Jan Zender.  

Razem z ks. Józefem Nierostkiem opracował  
i wydał w roku 1934 „Śpiewnik dla  
młodzieży”. 
 Już kilka lat przed II wojną światową 
ks. Sikora pracował nad przeróbką, unowo-
cześnieniem i usterkami używanego kan-
cjonału ks. Heczki. Wydanie tego zupełnie 
nowego kancjonału - jako ogólnopolskiego 

- mogło nastąpić niestety dopiero po wojnie, 
w roku 1956. W tym samym czasie opraco-
waliśmy z ojcem skromny śpiewniczek dla 
dzieci: „Promyczki Jezusa”, z 40 pieśniami; 
niestety nie doszło do jego wydania.
 Bardzo istotna w okresie międzywo-
jennym była ścisła współpraca ks. Sikory  
z prof. Janem Gawlasem, który ok. 1934 
r. założył w Cieszynie „Chór kościelny” 

Ks. Paweł Sikora z żoną

Od lewej Rudolf Gawlas fizyk, ks. Paweł Sikora, ks. bp Andrzej Wantuła
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Dzięgielów „Na Kępie” w czasie Tygodnia Ewan-
gelizacyjnego wykład na kazalnicy

Kursy Ewangelizacyjne w Miechowicach w 1950 rok, od lewej: Rudolf Gawlas (II rząd), 
Stanisław Hławiczka, ks. Tadeusz Wojak, ks. Paweł Sikora, s. Zuzanna Śliwka, ks. bp Jan 
Szeruda, ks. bp Karol Kotula, s. Aurelia Scholl, ks. Adam Wegert w tyłu w środku s. Jadwiga...

Wykładowcy i młodzi uczestnicy

złożony ze starszych i doświadczonych śpiewaków. Ojciec pisał teksty,  
a Jan Gawlas tworzył muzykę do szeregu sztandarowych pieśni chóral-
nych. Kilka tych pieśni zostanie wykonanych na tegorocznym zjeździe 
chórów - dnia 27 października br. Kilka tekstów zostało już wydrukowa-
nych w poprzednich numerach „Wieści Wyższobramskich". O współpracy 
tych obu twórców opisała w pracy magisterskiej Iwona Kowala: „Pieśni, 
religijne Jana Gawlasa dla chórów".
 Ks. Sikora prowadził cały czas szeroką pracę redaktorską i tłuma-
czeniową z języków: niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego i słowackiego, 
pisał artykuły do czasopism: „Słowo żywota", „Głosy kościelne", „Przy-
jaciel dziatek". Przetłumaczył szereg książek i pieśni Krystyny i Marii Ro-
jowych i Johna Bunnyana, pisał też sztuki sceniczne i melodeklamacje  
(te ostatnie nie zostały wydane).
 Okres przed rokiem 1939 pragnę zakończyć przypomnieniem 
służby charytatywnej obojga Rodziców dla podopiecznych Zakładów 
Eben-Ezer w Dzięgielowie. Przygotowywali podarunki dla dzieci, uczest-
niczyli w uroczystościach gwiazdkowych; w Cieszynie opiekowali się 
ludźmi chorymi i opuszczonymi. Nie posiadam niestety materiału dowo-
dowego na ten temat.

Tragedia II wojny światowej – przeżycia  
ks. P. Sikory i całej rodziny.

 Ks. Sikora, jako pracownik kościel-
ny i państwowy, pozostał bez żadnego za-
trudnienia i zarobków. Cała rodzina mogła 
żyć tylko z oszczędności okresu międzywo-
jennego. Później władze okupacyjne zezwo-
liły ojcu na pełnienie funkcji zastępczych  
w Cieszynie i w Nawsiu. Typowym tego 
przykładem była ostatnia polska konfir-
macja, dnia 17 maja 1942 w Nawsiu, którą 
prowadzili dwaj szwagrowie, księża: Paweł 
Sikora i Gustaw Szurman, a konfirmowany 
był m.in. Tadeusz Sikora.
 Należy również krótko i zwięźle za-
znaczyć, że kiedy władze okupacyjne wpro-
wadzały w roku 1939/40 rodzaj „dowodu 
osobistego" - tzw. „odciski palca" (Finge-
rabdruck), moi rodzice zadeklarowali „pol-
ski odcisk palca”. Niestety okupant narzucił 
im później „Listę narodowościowa, nr 3, do 
odwołania" (Volksliste nr 3, bis auf Wider-
ruf). Taka sytuacja dotyczyła wielu polskich 
rodzin, szczególnie tych, w których synowie  
w najbliższych latach osiągali 18-ty rok ży-
cia (upoważniało to okupanta do powoły-
wania tych synów do niemieckiego wojska 
– Wehrmacht).
 Ja osobiście, jako 16-latek, zosta-
łem w styczniu 1944 r. wywieziony na Śląsk 
Opolski, skąd - po długiej tułaczce wojen-
nej - mogłem powrócić do Cieszyna dopiero  
w 1ipcu 1945 r. Ojciec - ks. P. Sikora pra-
cował już znowu w seminarium nauczy-
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cielskim na Bobrku. Kończąc tragiczny okres II woj-
ny światowej, muszę podać jeszcze jedną ważną cechę 
Ojca, która zdawała egzamin właśnie w trudnych okre-
sach jego życia: ks. Paweł Sikora nie zajmował się ni-
gdy żadną „polityką", była Mu zupełnie obca! Stąd też 
nie ucierpiał więcej fizycznie od okupanta. Postępował 
wg Słowa Nowego Testamentu: „Na ile to od was zale-
ży, ze wszystkimi pokój miejcie!” Rz 12,18. Taka Boża 
postawa była zbawienna dla Niego w najtrudniejszych 
okresach życia.

Okres po II wonnie światowej, aż do śmierci w 1972 r.
 Jak to zwykle u oryginalnie twórczych ludzi 
bywa - okres „emerytalnego stanu spoczynku" staje się 
czasem intensywnej pracy twórczej oraz porządkowa-
nia swojego dorobku życia. Dokładnie tak samo było u 
ks. P. Sikory.
 Do 1949 roku kontynuuje pracę pedagogicz-
ną w dawnym Seminarium Nauczycielskim. 1949 rok 
wrzesień - przechodzi na emeryturę, nie rozpoczyna już 
pracy pedagogicznej w roku szkolnym 1949/50.
 1950-1967: ks. P. Sikora pełni funkcję ducho-
wego opiekuna Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie 
(poprzednio był nim ks. Jan Fussek, po ojcu ks. Alfred 
Jagucki). Był to zapewne przyjemny i wartościowy 
okres w służbie ks. P. Sikory. Tam znalazł swój „drugi 
dom”, tam otwierał się psychicznie wobec swoich wier-
nych słuchaczy i opowiadał o zawiłościach swojego 
trudnego życia.
 1946/47 - wakacje letnie: Na kępie dzięgielow-
skiej odbywają się spotkania modlitewne aktywistów-

-ewangelistów. Tam powstaje myśl zorganizowania 
szerszej pracy ewangelizacyjnej w skali ogólnopolskiej.
1950 rok, lipiec: W Miechowicach k. Bytomia zosta-
je przeprowadzony pierwszy kurs ewangelizacyjny. 
Aktywnym współorganizatorem i wykładowcą był  
ks. P. Sikora, również na wielu dalszych tygodniach. Na 
tym pierwszym kursie byłem obecny, razem ze swoją 
siostra Marylką. W ten sposób Ojciec przekazywał war-
tości biblijne swoim dalszym pokoleniom. Osobiście 
dziękuję mu za to serdecznie!
 Podkreślam na tym miejscu, że kursy w Mie-
chowicach, potem tygodnie w Dzięgielowie, były kon-
tynuacją przedwojennej pracy Społeczności Chrze-
ścijańskiej, której po wojnie nie reaktywowano już 
oficjalnie i formalnie. Również Andrzej Cymorek, jej 
przedwojenny sekretarz, nie włączył się już do nowej 
pracy misyjnej. Na czeskim Zaolziu historia Społecz-
ności Chrześcijańskiej biegła po II wojnie światowej 
zupełnie inaczej.

 Lata 1952-1956: ks. Sikora pracował aktyw-
nie w komisji przygotowującej ujednolicony dla całej 
Polski nowy Śpiewnik Kościelny (początki tej pracy - 

patrz okres międzywojenny). Przygotowaliśmy wtedy  
ok. 1000 pieśni do projektu kancjonału. Ks. P. Sikora 
był głównym referentem przygotowanego materiału. 
Do druku przyjęto 575 pieśni, w tym 11 oryginalnych 
oraz wiele tłumaczeń Ojca. Przy kolejnej przeróbce 
kancjonału (wydanie 1965) zabrakło już ks. Sikory. 
Jego zdrowie pogarszało się już wyraźnie – miał 82 lata.

Dwa ważne opracowania i wydawnictwa ks. Pawła 
Sikory
Lata: 50-te – 60-te:
 1. „Historie biblijne” - podręcznik dla dzieci  
i młodzieży, dwa wydania drukiem w 1960 i 1968 r., 
wysoko ocenione przez władze Kościoła.
 2. „Materiały dydaktyczno-metodyczne" dla 
nauczycieli w szkółkach niedzielnych; niestety nie 
zostały wydane drukiem. Częściowo wykorzystane  
w Dzięgielowie, obecnie niekompletne w maszyno-  
i rękopisach.

Teksty pieśni ks. Pawła Sikory:
 Ogólnej ilości tekstów - oryginalnych i tłuma-
czonych - nie można dzisiaj określić i odtworzyć. Było 
ich zapewne - szacunkowo - ok. ponad 500 szt. Wie-
le tekstów nie było w ogóle sygnowanych, nawet tych 
oryginalnych!
Było to wielkie niedopatrzenie wynikające niestety  
z niewłaściwej skromności Twórcy. Jak daleko jest tej 
skromności Ojca do dzisiaj pojmowanych „praw autor-
skich"!

Ostatnie lata życia ks. Pawła Sikory
 Od około 1970 roku ojciec nie wychodził już  
z domu, jedynie do swojego ukochanego ogrodu. Wy-
magał stałej opieki i pomocy, Jego pamięć pogarszała 
się stale.
 Ostatnią fotografię wykonałem ojcu na leżaku 
w ogrodzie, w słoneczny dzień sierpniowy 1972 r.
 Nadszedł wieczór, 8 września 1972 r. ojciec 
w cichości żegnał się z życiem doczesnym. Rodzina 
śpiewała mu jego pieśni, a syn grał je na harmonium. 
Wnuczka Krysia trzymała go za ręce. Późnym wieczo-
rem odszedł do swego Zbawiciela, któremu służył pie-
śnią i całym swoim życiem, w wieku niespełna 89 lat.
 Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbyły się 12 
września. Kazanie w cieszyńskim kościele Jezusowym 
wygłosił jego szwagier, ks. Gustaw Szurman.
 Nad grobem żegnał go ks. bp Andrzej Wan-
tuła, ówczesny zwierzchnik Kościoła Ewang.-Augsb.  
w Polsce.

Tadeusz Sikora
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ŚWIADKOWIE TOWARZYSTWA STRAŻNICA

 Świadkowie Jehowy – przychodzą zazwyczaj 
w chwili dla nas nieodpowiedniej, zasypują nas pyta-
niami, w których zawarta jest najczęściej odpowiedź 
;np. „Dlaczego wasz kościół naucza, że Duch Święty 
jest osobą, skoro jest to siła Boża?” Czujemy się przy-
tłoczeni wyrwanymi z kontekstu cytatami biblijnymi, 
które potwierdzają słuszność przekonań Świadków. 
Przy pierwszym kontakcie można odnieść wrażenie, że 
przedstawiciele tego ruchu religijnego są doskonałymi 
znawcami Pisma Świętego. 
 Co w tej sytuacji mamy uczynić? Najgorszym 
wyjściem jest obrażanie przybyłych gości, zajęcie po-
stawy napastliwej, często ich zwymyślanie przy użyciu 
przekręconego imienia Boga – Jahwe. Powinniśmy ra-
czej poczynić próbę pozyskania Świadka Jehowy dla 
Chrystusa postępując bardzo delikatnie, aby ich nie 
urazić i trafić do ich serc. Są to ludzie zazwyczaj uczci-
wi, kochający Boga i pójście za Jezusem jest dla nich 
jedyną drogą zbawienia. Niestety, musimy wiedzieć, 
że ludzie ci są otumanieni i zwiedzeni przez nauczanie 
Towarzystwa Strażnica, i potrzeba wiele wysiłku i deli-
katności aby uzmysłowić pukającemu do drzwi Świad-
kowi, że droga, którą wybrał pod przewodnictwem 
Strażnicy, nie prowadzi do zbawienia. 
 W kilkuczęściowym artykule niniejszym po-
krótce omówimy najważniejsze elementy doktryny 
Świadków, historię tego ruchu religijnego, zasugeruje-
my sposób prowadzenia rozmów z odwiedzającymi nas 
głosicielami, mając na względzie reformacyjne zasady 
sola Scriptura - jedynie Pismo czy też  solus Christus - 
jedynie Chrystus. 

Doktryna Świadków Jehowy
 Bardzo trudno w sposób jednoznaczny okre-
ślić system wierzeń Świadków  Jehowy – Towarzystwa 
Strażnica, bowiem Towarzystwo Strażnica w swym 
krótkim istnieniu zdążyło zmienić wszystkie własne 
nauki pochodzące rzekomo z Biblii. Niejednokrotnie 
porzucano pewne idee, aby po pewnym okresie do nich 
powrócić. Wykładnie przyjęte przez jednego z pierw-
szych założycieli C. T. Russella (1852-1916) w chwili 
obecnej są całkowicie zmienione i praktycznie w dok-
trynie Świadków Jehowy dziś prawie nic nie ocala-
ło z pierwszych lat istnienia tej organizacji. Pokrótce 
przedstawimy więc aktualne nauczanie Świadków Je-
howy, przy czym czytelnik winien zdawać sobie spra-

wę, iż  w dalszym ciągu obserwowana dynamika zmian 
może częściowo zdezaktualizować nawet to opraco-
wanie. Oczywiście odwiedzający nas Świadek twier-
dzić będzie niezłomnie, że głoszone przez nich nauki 
są zawsze oparte o Biblię. Na temat zmian w swoich 
naukach tak piszą: „Nowożytna organizacja Świadków 
Jehowy już od przeszło 100 lat chętnie reaguje na kie-
rownictwo świętego ducha Bożego. W miarę jak duch 
Jehowy stopniowo oświeca ich pod względem ducho-
wym, ochoczo dokonują potrzebnych zmian, by się 
dostosować do aktualnego zrozumienia”. Podstawowe 
wierzenia Świadków Jehowy oraz ich doktryna są za-
twierdzane przez Ciało Kierownicze, które odpowiada 
za interpretację Pisma Świętego. Przed reorganizacją  
w 1976 roku nauki zatwierdzał prezes Towarzystwa 
Strażnica. Nauczają, że zmiany doktrynalne są wyni-
kiem stopniowego objawiania i coraz lepszego rozumie-
nia (tzw. „nowe światło”). Wszelkie nauki wprowadzo-
ne przez Ciało Kierownicze obowiązują bezwzględnie 
wszystkich Świadków Jehowy. Czym jest zatem tajem-
nicze „ciało kierownicze”. Jest to kilkunastoosobowy 
zespół mężczyzn, którzy zarządzają światową organiza-
cją Świadków Jehowy. Dla Świadka Jehowy to najwyż-
sza władza w ich systemie religijnym, a członków ciała 
kierowniczego przyrównuje się do dwunastu apostołów 
Chrystusa. Opisując sobór w Jerozolimie (Dz. Ap. 15 
rozdział) piszą „ciało kierownicze w Jerozolimie podję-
ło w sprawie obrzezania jednomyślną  decyzję” . 
 A oto niektóre wierzenia Świadków Jehowy:
 1. Świadkowie Jehowy wierzą w jednoosobo-
wego Boga, Jehowę i oddają cześć tylko jemu, jako 
jedynemu prawdziwemu Bogu. Zaprzeczają boskości 
Jezusa - stąd też wielu uważa, że ich wierzenia nie są 
tożsame z chrześcijaństwem.
 2. Wierzą, że Jezus Chrystus jest jednorodzo-
nym Synem Boga, oraz że:

- był pierwszym stworzeniem Boga;
- od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje  
w Niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce po Armagedo-
nie i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym 
odda władzę swemu Ojcu, Jehowie);

- archanioł Michał, o którym mówi Biblia, jest Jezusem 
Chrystusem w swym bycie przedludzkim i po powrocie 
do nieba;

- Abaddon , o którym wspomina Objawienie Św. Jana, 
to Jezus Chrystus;

Rzekł (Jezus) do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,  ale weźmie-
cie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,  

i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.
Dz  1,7-9



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl10 Odwiedź naszą stronę:

- został zgładzony na palu męki, a nie na krzyżu;
 3. Ich fundamentalną datą jest przytoczony po-
wyżej rok 1914, kiedy to nastąpiło królowanie Jezusa  
w niebie.
 4. Dzielą swoich wyznawców na dwie katego-
rie – klasę z nadzieją niebiańską (ma ich być 144 tysią-
ce, zwane często „pierwsze owce”) oraz klasę z nadzie-
ją ziemską („drugie owce”). Klasa z nadzieją ziemską 
oczekuje szczęśliwego życia na ziemi po zwycięskiej 
bitwie Armagedonu. Klasa z nadzieją niebiańską królu-
je razem z Jezusem w niebie.
 5. Nie uznają Komunii Świętej – obchodzą co-
rocznie tzw. „pamiątkę”, w której wino i chleb mogą 
spożywać tylko wyznawcy zaliczeni do „pierwszych 
owiec”. Obecnie, według pojmowania Świadków, na 
świecie żyje kilka tysięcy „pierwszych owiec”. Podczas 

„pamiątki” chleb i wino nazwane są „emblematami”.
 6. Prowadzą nauczanie „od drzwi do drzwi” 
zwiastując Królestwo Jehowy.
 7. Spotykają się w tzw. Salach Królestwa, stu-
diując wydawnictwa Strażnicy. Na terenie funkcjo-
nowania naszej parafii istnieją trzy zbory Świadków 

– dwa w Cieszynie przy ulicy  Orzeszkowej i w Bażano-
wicach.
 8. Zakazują transfuzji krwi.
 Powyższa lista jest tylko niewielkim fragmen-
tem doktryny wyznawców Strażnicy, ale i tak bliższe 
zapoznanie się z przedstawionymi wierzeniami w kon-
frontacji z Biblią pozwoli czytelnikowi wyrobić sobie 
zdanie na temat zwodniczego nauczania „ciała kierow-
niczego”. 

Historia Świadków Jehowy
 Świadkowie pojawili się nagle i zarazem póź-
no w historii zbawienia i przedstawiają się  jako jedyni 
wierni wyznawcy Boga. Jednocześnie, wraz z ich na-
głym pojawieniem się na arenie dziejów, pojawiają się 
z ich strony stanowcze roszczenia do bycia jedynym 
prawdziwym ośrodkiem chrześcijańskim. Twierdzą, 
że  świadkami byli mężowie starotestamentowi (Abra-
ham, Jakub itd.), także apostołowie i uznają iż „rodo-
wód Świadków Jehowy ciągnie się od wiernego Abla”.  
W rzeczywistości początków należy szukać w Stanach 
Zjednoczonych w ruchach adwentystycznych zapocząt-
kowanych przez Williama Millera, który w roku 1816 
ogłosił, że Jezus przyjdzie w 1843 roku (nieco później 
przesunął datę przyjścia na 1844 rok). Wobec niespeł-
nienia się tych proroctw, po roku 1844 nastąpiły w ru-
chu adwentystycznym podziały, a po kolejnych podzia-
łach grupa pod przywództwem N.H. Barboura określiła 
datę powtórnego przyjścia Jezusa na rok 1874. Datę tę 
podtrzymano po roku 1874 precyzując, że doszło w tym 
czasie do tzw. niewidzialnego przyjścia (obecności) Je-
zusa. Myśl tę rozwinął Charles Russel, wydając  w 1879 

roku „Strażnicę Syjońską i Zwiastun obecności Chry-
stusa” (znane dziś pod nazwą: „Strażnica zwiastująca 
Królestwo Jehowy” - główne czasopismo Świadków 
Jehowy). Nowy ruch religijny, skupiony wokół Char-
lesa Russela przyjął nazwę „Badaczy Pisma Świętego”.  
Charles Russel w większości publikacji Świadków Je-
howy określany jest mianem pierwszego prezesa, a rok 
1881, w którym założono Towarzystwo Traktatowe - 
Strażnica Syjońska - jest uznawany za początki obecnie 
działającej organizacji Świadków Jehowy. Chociaż w 
tej sprawie w publikacjach Świadków Jehowy występu-
ją rozbieżności. Ich książka „Świadkowie Jehowy gło-
siciele Królestwa Bożego” podaje, że pierwszym preze-
sem był od roku 1881 W. H. Conley – „Z tego względu 
16 lutego 1881 roku założono Towarzystwo Traktato-
we - Strażnica Syjońska. Prezesem został W. H. Conley,  
a sekretarzem i skarbnikiem - C. T. Russell. (...) W roku 
1884 Towarzystwo Traktatowe - Strażnica Syjońska zo-
stało zarejestrowane prawnie, a funkcję prezesa objął 
C. T. Russell” . W innym miejscu piszą: „Już pierwszy 
prezes Towarzystwa Strażnica, C. T. Russell...” . Kim 
był zatem William Henry Conley? Co Świadkowie 
Jehowy mają do ukrycia w sprawie początków przy-
wództwa ich organizacji? A może pragną ukryć fakt, iż 
William Henry Conley, dobrze prosperujący biznesman 
z Pittsburgha był tym, który dostarczył sporo dolarów 
nowemu ruchowi religijnemu - o ile nie najwięcej - we 
wczesnym okresie działalności Towarzystwa Strażni-
ca. Gdy w roku 1881 zakładano Watch Tower Society, 
William Conley przeznaczył na ten cel 3500 $ (70%)  
z ogólnej sumy 5000 $ pierwotnego kapitału. Tej praw-
dy nie usłyszy się od odwiedzającego nas głosiciela. 
 Pozostańmy jednak przy poglądzie, iż to  
pierwszym prezesem Towarzystwa Strażnica został  
C. T. Russell. Należał do pracowitych pisarzy. Najwię-
cej pracy włożył w opracowanie swej nauki w sześciu 
tomach nazwanych „Wykładami Pisma Świętego”. Po 
jego śmierci wydano siódmy tom pod nazwą „Doko-
nana tajemnica” W dziełach tych prorokuje, że pojawią 
się w przyszłości przeciwnicy krzyża. Naucza, że pi-
ramida Cheopsa (jej wymiary), którą zwano do 1928 r. 

„Biblią w Kamieniu” i „świadkiem Bożym”, potwierdza 
różne jego wyliczenia i koncepcje . Ciekawe, że Rus-
sell uważał, że Bóg posłużył się calami angielskimi  
w wymiarach piramidy, które przecież nie istniały w 
czasach biblijnych. Jak wielką rolę przypisywano dzie-
łu Russela świadczy fakt późniejszego nauczania przez 
organizację Strażnicy, że po zmartwychwstaniu dla nie-
których... „Kara jego będzie taką, że kiedy powstanie 
z grobu w czasie restytucji, będzie musiał przeczytać 
siedem tomów Wykładów Pisma Św., aby cała sprawa 
wyjaśniła się w jego umyśle”. Choć większość jego 
poglądów Świadkowie Jehowy później odrzucili, to 
jednak piszą o nim: „Był wybitnym badaczem Biblii” . 
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W innym miejscu zaś o Russelu uczą: „Usłyszał także  
o sposobie objawienia działalności Ducha Świętego 
(...) i został napełniony nim w takiej mierze, jak żaden 
inny Chrześcijanin, prócz Apostołów” . A oto niektóre 
nauki Russela, dzisiaj całkowicie odrzucone w wyniku 

„nowego światła” przez Świadków Jehowy:
- oczekuje w październiku 1914 roku „zawalenia się” 
wszystkich struktur światowych, kościołów, zmar-
twychwstania umarłych (szczególnie świętych Starego 
Testamentu) i porwania żywych Badaczy do nieba (tego 
ostatniego spodziewał się najpierw wcześniej, tuż przed 
1914 r.). Później przenosi to na lata 1915 i 1918,

- naucza, że w 1799 r. zaczęły się „czasy ostateczne”,  
a w 1884 roku nastąpiło niewidzialne przyjście Jezusa 
na ziemię.
 Umiera w 1916 roku. Do dzisiaj wielką atrak-
cją turystyczną w Pittsburghu (w stanie Pensylvania) 
jest grób Russela, przy którym Towarzystwo Strażnica 
w 1921 roku wybudowało miniaturę Wielkiej Piramidy 
(„Biblii w kamieniu”). 

cdn.

(JK)

Spotkanie Lutra z polskim ambasadorem Dantyszkiem 

 Postać Jana Dantyszka jest niezwykle barwna. 
Urodził się 1 listopada 1485 roku w Gdańsku w miesz-
czańskiej rodzinie, której przodkowie wywodzili się 
z dolnoniemieckiej rodziny von Hofen. Dantyszek to 
właściwie spolszczone określenie łacińskiego słowa 

„Gdańszczanin’ – Dantyszek podpisywał się jako Ioan-
nes Dantiscus lub de Curiis, co jest dosłownym tłuma-
czeniem nazwiska von Hofen. Wprawdzie w polskim 
piśmiennictwie historycznym używa się nazwiska Dan-
tyszek, to jednak „Gdańszczanin’ nigdy sam się tak nie 
podpisywał. Wykształcony na Uniwersytecie Gryfij-
skim, Akademii Krakowskiej, a później także we Wło-
szech, zjeździł całą Europę i kawałek Azji. Jego talenty 
dostrzegł dwór królewski, gdzie pełnił m.in. funkcję 
pisarza Jana Łaskiego.
 Na polskim dworze zajmował się głównie spra-
wami krzyżackimi i tak rozpoczęła się jego przygoda 
dyplomatyczna. Uważany jest za pioniera polskiej dy-
plomacji – był ambasadorem Polski na cesarskim dwo-
rze i reprezentował polskie interesy w sporze z zako-
nem krzyżackim. W tym celu odwiedził nawet Anglię 
i zyskał poparcie króla Henryka VIII i jego potężnego 
kanclerza, kardynała Wosley’a. Kilkakrotnie powracał 

	 W	początkowej	fazie	Reformacji,	już	po	wyroku	skazującym	Lutra	na	banicję	(1521)	polemika	mię-
dzy	obozem	reformacyjnym	a	papieskim	zaostrzała	się.	W	międzyczasie	podejmowano	próby	pojednania,	
jednak	każda	z	nich	kończyła	się	fiaskiem.	Niezależnie	od	prezentowanych	stanowisk	dochodziło	do	spotkań	
zwolenników	Wittenberskiej	Reformacji	oraz	notabli	identyfikujących	się	z	papiestwem.	490	lat	temu	pol-
ski	ambasador	Jan	Dantyszek	spotkał	się	z	Lutrem,	bo	jak	twierdził:	„Kto	w	Rzymie	nie	widział	papieża,	 
a	w	Wittenberdze	Lutra,	ten	niczego	nie	widział."

do Polski, jednak szybko był ponownie wysyłany w mi-
sję dyplomatyczną do cesarza Karola V Habsburga. Gdy 
opuszczał cesarski dwór, zatrzymał się w Wittenberdze 

– wcześniej utrzymywał kontakty z Filipem Melanchto-
nem, bliskim współpracownikiem Lutra, i poprosił go  
o zorganizowanie spotkania z Lutrem, do którego do-
szło w czerwcu 1523 r.
 Po spotkaniu z Reformatorem, Dantyszek spo-
rządził relację Iudicium meum de Luthero, którą prze-
słał poznańskiemu biskupowi. Opisał swoje wrażenia 
ze spotkania z Lutrem, skrzętnie odnotowując fizjo-
nomię i ubiór Lutra oraz cięte uwagi Reformatora pod 
adresem papieża i cesarza. Mimo iż do końca życia 
krytycznie podchodził do Lutra, spotkanie wspominał 
dość pozytywnie: - W dobrych humorach piliśmy wino  
i piwo. Pod każdym względem Luter wydaje się dobrym 
kompanem. Dantyszek, który wziął udział w słynnych 
rozmowach stołowych, dostrzegał też pozytywne cechy 
Reformatora. – W świętości swojego życia, o czym na 
różny sposób u nas opowiadano, nie różni się niczym 
od innych kapłanów.
 Zróżnicowana ocena osobowości Lutra i to  
w najbardziej gorącym czasie wyznaniowej kontro-

500 lat Reformacji
 Cykl refleksji dotyczących spuścizny Reformacji, kontynuujemy opracowania naszych zborowników i nie 
tylko, a naszych Czytelników zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami. 
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wersji skłoniła prof. Heinza Schillinga, autora najnow-
szej i bijącej rekordy popularności biografii Lutra, do 
stwierdzenia, że relacja z podróży Dantyszka pokazuje 
również pozytywne aspekty wizerunku Lutra po stronie 
rzymskiej. Więcej, rzuca też więcej światła na same-
go Reformatora, który w odróżnieniu od radykalnych 
przedstawicieli wczesnej Reformacji, nie stracił poczu-
cia z rzeczywistością i wciąż uchodził za partnera do 
rozmowy, mimo iż trudno mówić o rozmowie/dialogu 
według dzisiejszych standardów.
O relacji Dantyszka ze spotkania z Lutrem pisano wie-
le – głównie w literaturze niemieckojęzycznej, zresztą 
sam Dantyszek tworzył głównie po niemiecku i łacinie.  
W polskiej historiografii na to wydarzenie zwrócił uwagę 
w latach 70. XX wieku wybitny polski historyk Andrzej 
Kempfi związany z prawosławiem, a specjalizujący się 
w dziejach Polski XVI-wiecznej. Kariera Dantyszka 

rozwijała się błyskawicznie – zdobył ogromne zaufanie 
cesarza, był cenionym graczem politycznym na dwo-
rach ówczesnej Europy. W marcu 1533 roku Dantyszek 
przyjął święcenia kapłańskie, pół roku później został 
konsekrowany na biskupa warmińskiego, później die-
cezję chełmińską. Wprawdzie – jak podkreślił Andrzej 
Kempfi w Kwartalniku Historii Nauki i Techniki – Dan-
tyszek jako biskup „z zacietrzewieniem strzegł katolic-
ką prawowierność” i „wydawał antyluterskie edykty”, 
to jednak utrzymywał przyjacielskie relacje z Melanch-
tonem, a także rektorem Uniwersytetu w Królewcu, 
poetą Jerzym Sabinusem, a także z innymi przedstawi-
cielami ewangelickiego życia religijnego, kulturalnego  
i społecznego. Zmarł 27 października 1548 roku  
w Lidzbarku Warmińskim, a pochowany został we 
Fromborku.
      Luter2017.pl

Na drzwi kościoła ciemne z twoim cieniem 
Księżyc z nieba kładzie blask popielaty.
Praca skończona. Stuk młotka ostatni 

W uśpionym grodzie odwołał się echem.
Długo nosiłeś w sercu zbożny zamiar 
Wsparty zgłębioną wiedzą i modlitwą 

Zreformowania w myśl prawych przykazań 
Struktur wiodących wiekuistą przyszłość.

Odważny jesteś, stojąc i czytając
Raz jeszcze zdania rozsądne, lecz krnąbrne.

Lenni pachołcy dbają o porządek 
Wpadną zgrają i nie ujdziesz cało...

Przystajesz. Dumasz. Trwożnie nie uciekasz.
Kto Dobru służy, złego się nie lęka.
Nocą poczęta rzecz świtu doczeka,

O dniu słonecznym wieścią pójdzie przez świat!
Postanowieniem mocnym i protestem 

W czas iście ważny, przełomowy w dziejach 
Nowej epoce ukazałeś przejście,

Siejąc ziarno duchowych przemian...
Od jutra Biblia - niby chleb powszedni! – 

Będzie pokarmem pospolitej duszy.
Rodzime słowo cudnej Ewangelii 

Zmiękczy skały, rozjaśni ciemnie głuchych.

NOC WITTENBERSKA

Leon Krzemieniecki
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 187

Trochę historii

   02.10.1938: Wojska Polskie wkroczyły do zachodniej części 
Śląska Cieszyńskiego, która w 1920 r. decyzją Rady Ambasa-
dorów w Spaa została przyznana odrodzonej Czechosłowacji 
(1274 km2 - 55,8 % obszaru byłego Księstwa Cieszyńskiego, 
zamieszkałego przez 294 000 mieszkańców – 67,6 % ogó-
łu mieszkańców). Do Polski włączono obszar ok. 862 km2, 
pozostałe 412 km2 położone na zachód od rzeki Łucyny po-
zostały w granicach Czechosłowacji, a raczej utworzonego 
przez Niemcy Protektoratu. Zaolzie pozostało w granicach 
Polski krótko, bo zaledwie 11 miesięcy. 1.09.1939 r. na Zie-
mię Cieszyńską najechały wojska hitlerowskie, rozpoczęła się 

- trwająca 2072 dni - okupacja niemiecka. Śląsk Cieszyński w 
całości został włączony do Rzeszy Niemieckiej. Walki wojsk 
radzieckich o Śląsk Cieszyński rozpoczęły się 10.02.1945 r. 
w końcowej fazie operacji zachodnio - karpackiej, zakończo-
ne w połowie lutego, a podjęte dwa miesiące później w ope-
racji ostrawskiej i trwały do pierwszych dni maja. Rankiem 
3.05.1945 r., już bez walk weszły do Cieszyna. O mały włos 
nie doszło do nowego konfliktu polsko – czechosłowackiego 
o przynależność Zaolzia, rozstrzygniętego na korzyść Cze-
chosłowacji przez generalissimusa Stalina (17.06.1945). 
 Odchodzi, a w znacznej części już odeszło poko-
lenie, na oczach którego wszystkie te wydarzenia się dzia-
ły, których byli świadkami lub bezsilnymi statystami, albo 
też w nich uczestniczyli. Wszystkie swoje przeżycia, wiel-
kie tragedie, zabrali z sobą do grobu. Tu i ówdzie pozostały 
jeszcze milczące mogiły, pomniki, jeszcze rzadziej napisany 
w ukryciu pamiętnik. Kolejne pokolenia mają swoje proble-
my i swoje przeżycia. O tamtych wydarzeniach dowiadują 
się najwyżej z mniej lub bardziej szczegółowych publikacji 
historycznych, siłą rzeczy syntez, napisanych przez histo-
ryków – co zawsze mocno jest podkreślane - na podstawie 
zachowanych dokumentów i najnowszych badań. Mają one 
to do siebie, że w ogromnej większości zajmują się wielką 
polityką, efektami działalności władców i rządzących, a nie 
odczuciami i dramatami społeczeństwa. Trzeba także zauwa-
żyć, że w ciągu drugiej połowy XX w. napisano wiele histo-
rii, które pod koniec tegoż wieku generalnie zostały przez 
kolejne pokolenie dziejopisów zdyskredytowane i obciążo-
ne piętnem „błędów i wypaczeń”. Nie ma o czym mówić: 
istniały tematy tabu i z całą pewnością historia cywilizacji 
nie rozpoczynała się od rewolucji październikowej! Ale czy 
wszystko jest przekłamane? Dziś jesteśmy świadkami total-
nej rewizji dziejów, ich „obiektywizacji”, a jakże, w oparciu 
o odkryte dokumenty i najnowsze badania. Cokolwiek, co  
jest opatrzone przymiotnikiem „narodowe” zdaje się być wy-
kwitem czy objawem wstecznego nacjonalizmu, wręcz szo-
winizmu, co patriotyczne – nie wytrzymuje absolutystycznej 

ideologii globalizacji, a z dru-
giej strony, co dotąd stanowiło 
o takiej czy innej wspólnocie, 
zostało rozdrobnione i sprowa-
dzone do zaściankowych tzw. 

„małych ojczyzn”, albo jak chcą 
inni, do „hajmatów” z własnym 
językiem, prawem stanowienia. 
Pozostawiając na boku zupełną 
ignorancję współczesnego pokolenia do historii, rodzi się 
pytanie, czy w owym wyścigu do obiektywizacji dziejów 
wszyscy historycy kierują się tymi przesłankami? W przy-
padku Śląska Cieszyńskiego wystarczy sięgnąć po autorów 
polskich, czeskich i niemieckich... 
 Rok 1848. Wiosna Ludów, wielkie odrodzenie na-
rodowe, jak chcą inni -wzrost nacjonalizmów, bo naruszają-
cych ustalony w 1815 porządek Europy! „Wierne” monar-
chom ludy podnosiły głowę, domagały się równych praw, 
uznania własnego języka, sprawiedliwszego podziału i dostę-
pu do dóbr, rozkwitała kultura narodowa (nacjonalistyczna?). 
Polacy, mimo kolejnych rozbiorów i ostatecznego wykreśle-
nia Królestwa Polskiego z mapy Europy w 1795  r., raz po 
raz podejmowali próby zrzucenia niewoli. Czesi, po 1618 r. 
pozbawieni awangardy i zepchnięci do roli parweniuszy na 
własnej ziemi, potrzebowali ponad dwa wieki na odrodzenie 
nowego, świadomego pokolenia, zdolnego do upomnienia 
się o własny i to nie wasalny byt państwowy. 
 Rok 1914. Wybuchła I wojna światowa. Nikt nie 
był w stanie przewidzieć, na czyją stronę przechyli się szala 
zwycięstwa, ale ponad wszelkie udręki i cierpienia, wśród 
zniewolonych narodów budziła się nadzieja odzyskania nie-
podległości i ustanowienia własnych rządów. W przypad-
ku Polski nadzieja ta podsycana była wyścigiem deklaracji  
o utworzeniu Państwa Polskiego pod berłem cara, czy jedne-
go i drugiego cesarza. Po czterech latach zmagań padło Im-
perium Habsburskie a wraz z nim potęga Państwa Niemiec-
kiego. Prowadzona przez prawie 70 lat przez samorodnych 
prekursorów polskiego odrodzenia narodowego (nacjonali-
stów!?) pokojowa działalność, bez jakiejkolwiek ingerencji 
zewnętrznej, osiągnęła swoje apogeum: oto maleńkie księ-
stewko cieszyńskie stać było, aby wybrani przez mieszkań-
ców jego przedstawiciele doprowadzili do utworzenia pol-
skiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (19.10.1918), 
ogłoszenia manifestu, a po bezkrwawym opanowaniu miej-
scowego garnizonu austriackiego, przejęcia tymczasowej 
władzy państwowej nad całym księstwem w jego histo-
rycznych granicach od czasów jego powstania ok. 1290 r. 
Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że fakt ten jest mało znany  
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w historii Polski, a był to przecież pierwszy polski lokalny 
rząd, który deklarował przynależność Ziemi Cieszyńskiej do 
Polski, w tym czasie jeszcze nie istniejącej! 
 Jest rzeczą zrozumiałą, że Czesi także nie zasy-
piali gruszek w popiele, z tą wszakże różnicą, że powstały 
w Morawskiej Ostrawie Zemský Národni Výbor miał inne 
pojęcie o granicach historycznych. Wykorzystując słabość 
Polski, sięgnięto po argument faktów dokonanych: rozpo-
częta 23.01.1919 r. ofensywa wojsk czeskich na Śląsk Cie-
szyński zatrzymana została na linii rzeki Wisły, zakończona 
rozejmem 31.01. Po kilkunastu miesiącach przesileń doszło 
do rozwiązania najmniej spodziewanego, o którym nie mia-
ły decydować argumenty historyczne, ani wysuwane przez 
polską stronę etniczne a gospodarcze, odpowiadające inte-
resom państw ententy. Decyzją Rady Ambasadorów z dnia 
28.07.1920 r. Śląsk Cieszyński został podzielony granicą na 
linii rzeki Olzy i pasma Czantorii. Podział ten oczywiście nie 
zadowalał żadnej z zainteresowanych stron, ale najbardziej 
dotknął i napełnił goryczą miejscową ludność po obu stro-
nach Olzy. Podeptana została najchlubniejsza karta jej dzie-
jów, podzielone zostały nie tylko rodziny, miasto Cieszyn  
i szereg wiosek, Kościoły i parafie ze wszystkimi konse-
kwencjami, nie tylko administracyjnymi. 
 Rok 1938. Wyczuwany nie tylko przez wieszczów 
bieg wydarzeń zmierzał do katastrofy. Partia Sudecko – 
Niemiecka pod wodzą Konrada Henleina doprowadziła do 
eskalacji żądań Niemców sudeckich, doszło do konfliktów  
z użyciem broni. Z końcem września na konferencji w Mona-
chium przywódcy czterech państw: Anglii, Francji, Niemiec 
i Włoch, ponad głowami suwerennych państw zalecili (!) 
Czechosłowacji - dla zachowania pokoju w Europie - opusz-
czenie Sudetów w terminie 10 – dniowym i odstąpienia ich 
Rzeszy hitlerowskiej. Polska, aby zapobiec wejściu wojsk 
niemieckich na Śląsk Cieszyński, wystosowała do Czecho-
słowacji ultimatum z żądaniem odstąpienia zachodniej jego 
części po Ostrawicę i Łucynę. 2.10. oddziały Wojska Polskie-
go przekroczyły w Cieszynie most nad Olzą. W zrozumieniu 
strony polskiej, było to zadośćuczynienie za napad wojsk 
czeskich w 1919 r., w ujęciu Czechów był to nóż w plecy, 
rozbiór Czechosłowacji wspólnie z Hitlerem, choć Polska 
nie uczestniczyła w konferencji w Monachium, a miesiące 
do wybuchu II wojny światowej nazywane są nie inaczej jak 

„Beckową okupacją”. Czy był to właściwy moment – łatwo 
dziś dyskutować i potępiać. Ponad polityką i wszelką propa-
gandą nie można nie zauważyć, że dla polskiej ludności z obu 
stron Olzy była to chwila radosna i oczekiwana. 
 Od wydarzeń 1938 r. minęło 75 lat. Odeszły do hi-
storii tragiczne wydarzenia II wojny światowej, naznaczone 
tysiącami ofiar, zwłaszcza na Zaolziu, upamiętnione mniej 
lub bardziej zadbanymi mogiłami i pomnikami. Na jednym 
z nich nad Olzą nieopodal zabytkowego mostu w Darko-
wie możemy odczytać, że II wojna rozpoczęła się właśnie 
2.10.1938 r.! Minęło także prawie 40 lat czasów „dyktatury 
proletariatu”, znamienne tym, że „zaprzyjaźnione narody” 
tzw. demoludów oddzielane były strzeżonym zaoranym pa-
sem ziemi i płotami kolczastymi, także w Cieszynie. Wresz-
cie końcowe lata ósmej dekady, zwłaszcza wielki przełom 
1989 roku przyniósł zdecydowaną zapowiedź zmiany ustroju 
i gwarancji wolności obywatelskich. Na mapie Europy poja-

wiło się nowe państwo – Słowacja (1993), w 2004 r. Polska 
stała się członkiem Unii Europejskiej. Jej pierwszym wi-
domym znakiem było podniesienie szlabanów na mostach 
granicznych. Dla wielu z nas było to wielkie, wzruszające 
przeżycie. Nie znikły granice państwowe, ale możemy je bez 
jakichkolwiek formalizmów przekraczać. I to jest wspania-
łe! Ale czy znikły animozje, ucichły gry i gierki odgrzewa-
jące różne sentymenty przy jednoczesnym przemilczaniu co 
pachnie polskością? Czy obecne pokolenie zamieszkujące 
Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy wie, na jakiej ziemi 
mieszka bez względu na to, pod czyim - wymuszanym czy 
oczekiwanym -  panowaniem w przeszłości się znajdowało? 
Czy wie, jaką cenę składały poprzednie pokolenia, aby do-
czekać czasów, gdy nie przy fanfarach, ale jako ludzie wolni, 
szanujący Ojcowiznę – Śląsk Cieszyński - mogą przekraczać 
most na Olzie?  

********** 
   10.10.1863: w Błędowicach Dolnych urodził się ks.	 Jó-
zef	Folwarczny.  Był synem błędowickiego gospodarza, nie 
szczędzącego jednak środków, aby syna wykształcić. Do 
gimnazjum uczęszczał w Cieszynie, potem podjął studia teo-
logiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim i w Erlangen. Gdy  
w sierpniu 1888 r. niespodziewanie zakończył życie ks. Jan 
Karzeł, wygłosił w kościele w Skoczowie próbne kaza-
nie, został nawet przez zbór wybrany na następcę zmarłego 
pierwszego proboszcza parafii. Rada Kościelna w Wiedniu, 
pozostająca pod silnym wpływem ks. sup. Teodora Haasego, 
miała jednak inne plany i ordynowanego w 1889 r. w Cie-
szynie ks. Folwarcznego skierowała do służby wśród koloni-
stów niemieckich w ówczesnej Galicji. Spędził tam w sumie 
18 lat, służąc kolejno w zborach w Gelsendorf koło Stryja 
u boku ks. sup. Zipsera, następnie w Bandrowie, Raniszo-
wie i w podgórskim Iliszestie na Bukowinie. Jeszcze w Gel-
sendorf ożenił się z córką swojego przełożonego. Zmuszony 
pracować wśród zborowników niemieckich, nie zaniedby-
wał swoich obowiązków, w Iliszestie wydatnie przyczynił 
się nawet do wybudowania nowego kościoła, marzył jednak  
o powrocie do rodzinnych stron. Tymczasem lata uciekały, 
z przerażeniem stwierdzał, jak wietrzeje mu z głowy język 
ojczysty. W 1907 r. doszła do niego wieść o wakacie w Or-
łowej. Nie czekając ni chwili, natychmiast wystosował proś-
bę do władz kościelnych i jakże się cieszył, gdy otrzymał 
pozytywną odpowiedź. 9.05 tegoż roku odbyły się wybory, 
25.08. ks. Folwarczny doczekał instalacji. Marzenie księdza 
się spełniło, mógł pracować wśród „swoich”, ale też ambi-
cja nie pozwalała mu, aby wobec swoich polskojęzycznych 
zborowników kaleczyć ich język. W krótkim czasie zdołał 

„zregenerować” jego znajomość i stać się oczekiwanym ka-
znodzieją także poza zborem. Gdy zarysowała się możliwość 
założenia drugiego polskiego gimnazjum macierzowego na 
Śląsku Cieszyńskim, tym razem w Orłowej, ks. Folwarczny 
poparł tę inicjatywę całym swoim autorytetem. Jego otwar-
cie nastąpiło 23.09.1909 r. Ale wnet pojawiły się inne troski. 
Intensywnie prowadzona eksploatacja złóż węgla kamien-
nego spowodowała zapadanie się gruntów i w efekcie pęka-
nia murów szeregu budynków, w tym także nie tak dawno 
wybudowanego kościoła. Ks. Folwarczny podjął energiczne 
kroki odnowienia kościoła i wyposażenia go w nowe organy. 
Zawiódł jednak całkowicie Ślązakowców, którzy liczyli, że 
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po tak długiej służbie w zborach niemieckich będzie powolny 
ich polityce. Tymczasem ks. Folwarczny przystał do polskie-
go obozu narodowego ks. Franciszka Michejdy. Nie dziwne 
zatem, że gdy w tych dramatycznych dla Ziemi Cieszyńskiej 
czasach zmarł ks. Franciszek Michejda (1921), ks. Józef Fol-
warczny został wybrany na zwierzchnika zborów Kościoła 
Ewangelicko – Augsburskiego, które za decyzją Rady Amba-
sadorów znalazły się w granicach Czechosłowacji (1920), ale 
na zatwierdzenie tego wyboru przez władze czechosłowackie 
musiał czekać trzy lata. Wypracowanie wraz z ks. Józefem 
Bergerem nowego statusu Kościoła i jego uznanie przez sejm 
czechosłowacki pozwoliło zachować niezależność Kościo-
ła, który przyjął  nazwę Śląskiego Kościoła Ewangelickiego 
Augsburskiego Wyznania we Wschodnim Śląsku w Czecho-
słowacji. Wielka roztropność seniora i niemieszanie się do 
polityki pozwoliła Kościołowi przetrwać do czasu wybuchu 
II wojny światowej. Zmarł 25.09.1927 r. 

********** 
   15.10.1938: w Robotniczym Domu Zdrowia w Bystrej 
zmarł Tadeusz	 Reger, czołowa postać ruchu robotnicze-
go, przywódca Polskiej Partii Socjalno – Demokratycznej  
i Związków Zawodowych na Śląsku Cieszyńskim.  
 Tadeusz urodził się 2.04.1872 r. w Nowym Jor-
ku. Był synem inżyniera drogownictwa Stanisława i Emmy  
z Kochów. Krótko po urodzeniu Tadeusza rodzice wrócili 
do kraju. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Przemyślu 
i czterech klas Gimnazjum św. Anny w Krakowie, w 1889 
r. rozpoczął trzyletnią praktykę aptekarską, zakończoną uzy-
skaniem tytułu asystenta aptekarskiego, który umożliwiał mu 
rozpoczęcie studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Zaledwie po roku został z uczelni relegowany 
z powodu zaangażowania się w działalność socjalistyczną  
i współpracę zwłaszcza z przywódcą PPS-D w Galicji - Igna-
cym Daszyńskim, redakorem pism „Robotnik” i „Siła”. Od-
tąd niedoszły farmaceuta zajął się wyłącznie działalnością na 
rzecz robotników, został członkiem Komitetu Agitacyjnego 
w Krakowie, pod koniec 1893 r. uczestniczył w pierwszym 
kongresie związków zawodowych w Austrii, i choć karany 
aresztowaniami i więzieniem, nie zaniechał swojej aktyw-
ności. Jego uwagę przyciągnął Śląsk Cieszyński, zwłasz-
cza los robotników zatrudnianych na katorżniczych warun-
kach w intensywnie rozwijającym się przemyśle hutniczym  
i wydobywczym. Sytuację pogarszał fakt, że po wyczerpa-
niu zapasów miejscowej siły roboczej napływali  do pracy 
ubodzy mieszkańcy Galicji, którzy dla chleba podejmowali 
każdą pracę za psi grosz i stanowili najmniej uświadomio-
ną część społeczności robotniczej nie tylko pod względem 
pochodzenia społecznego. Jesienią  1895 r. osiadł w Porębie 
(ob. CzR), gdzie rozwinął  intensywną działalność uświada-
miającą wśród  górników, w Łazach założył Komitet Agita-
cyjny i Prasowy, prowadził kolportaż pism socjalistycznych 

„Naprzód” i „Prawa Ludu”, w korespondencjach zaznaja-
miał  ogół społeczeństwa o stosowanych formach wyzysku 
robotników. Po strajku generalnym w Zagłębiu Karwińskim  
w  1896 r. stał się osobą popularną. W następnym roku zaini-
cjował ruch spółdzielczy poprzez założenie pierwszego Kon-
sumu Robotniczego w Orłowej. W 1897 r. ruch robotniczy 
był już na tyle silny, że Tadeusz Reger zdołał wprowadzić 
w czasie wyborów z piątej, najmniej uprzywilejowanej ku-

rii wyborczej pierwszego przedstawiciela do Rady Państwa 
i rozpocząć redagowanie pierwszego pisma socjalistycznego 
na Śląsku Cieszyńskim „Równość”.  Wiele uwagi poświę-
cił założeniu górniczego zrzeszenia zawodowego „Siła”,  
a zwłaszcza międzynarodowej „Unii Górników” (1901).  
W miejsce „Równości” w 1903 r. zaczął wydawać „Robot-
nika Śląskiego” z jego późniejszym dodatkiem „Górnik”.  
Wówczas też poślubił Michalinę z domu Olearczyk, z którą 
doczekał córki i syna Witolda. Gdy w 1906 r. rozpoczął dzia-
łalność Komitet Obwodowy PPS-D Śląska, z jego  ramienia 
Tadeusz Reger wszedł do władz naczelnych PPS-D Śląska  
i Galicji. Rok później w pierwszych powszechnych wybo-
rach uzyskał mandat do Parlamentu Wiedeńskiego, który 
odstąpił Ignacemu Daszyńskiemu, ale w kolejnych w wy-
borach w 1911 r. został ponownie wybrany. Doszły także 
inne funkcje: przewodniczącego Powiatowej Kasy Chorych 
(1908) i zastępcy gminnego w Cieszynie (1911). Rok 1908 
to także rok założenia Robotniczego Stowarzyszenia Kultu-
ralno  – Oświatowego „Siła”, które starało się zorganizować 
czas robotników poza miejscem pracy w postaci różnych im-
prez kulturalnych i sportowych, w tym tanich wycieczek „na 
kole”, rozwinąć działalność Uniwersytetów Ludowych, zak-
tywizować środowiska kobiece. W miarę zaostrzania się kon-
fliktów na tle narodowym, zbliżył się do obozu legionowego, 
w 1914 r. włączył się do pracy w Śląskiej Sekcji Naczelne-
go Komitetu Narodowego w Cieszynie. Z chwilą wybuchu  
I wojny światowej służył w Legionach Polskich, początkowo 
jako komisarz, później jako oficer frontowy. W 1917 r. wrócił 
do działalności parlamentarnej w Wiedniu. Był to już czas 
narastania rozprzężenia w armii austriackiej, w urzędach, go-
spodarce, dystrybucji żywności, co odbijało się fatalnie na 
najuboższych warstwach społeczeństwa, wyrażających swo-
je niezadowolenia na licznych strajkach i pochodach głodo-
wych. Dochodziły do tego niemniej ostre starcia co do przy-
szłej przynależności państwowej Śląska Cieszyńskiego. Wraz 
z pozostałymi posłami Ziemi Cieszyńskiej ks. Józefem Lon-
dzinem i dr. Janem Michejdą, Tadeusz Reger złożył deklara-
cję przynależności Księstwa Cieszyńskiego do Polski i zło-
żenia urzędu posła i jednocześnie, wraz z nimi przystąpił do 
powolania polskiej Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskie-
go, utworzonej z równej ilości przedstawicieli trzech głów-
nych sił politycznych: Związku Śląskich Katolików, Zjedno-
czenia Narodowego i PPS-D. Tadeusz Reger został jednym  
z trzech równorzędnych prezesów Rady i walnie przyczynił 
się do uwzględnienia postulatów socjalnych w jej Manifeście.  
W 1919 r. uzyskał mandat do Sejmu Ustawodawczego Rze-
czypospolitej, wybierany jeszcze trzykrotnie, był posłem do 
1935 r.; wszedł także do Rady Naczelnej PPS. Jako delegat 
Rady bronił jej postulatów co do przynależności państwowej 
w Paryżu, Londynie i Brukseli (1920). Udzielał się także  
w Zarządzie Głównym Towarzystwa Uniwersytetów Robot-
niczych. Na Śląsku Cieszyńskim cieszył się niekwestiono-
wanym autorytetem, w swoim ręku skupiał całą działalność  
w Okręgu Komitetu Robotniczego PPS i stowarzyszeniu 

„Siła”. Nie brakowało go nigdzie jako obrońcy interesów 
robotników, był chętnie słuchanym mówcą, a także wykła-
dowcą Szkoły Wieczorowej „Siły”. W domu przy ul. Sien-
kiewicza w Cieszynie największy pokój zajmował bogaty 
księgozbiór, a także tzw. Biblioteka Wędrowna „Siły”.  Był 
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też autorem wielu prac z historii ruchu robotniczego na Ślą-
sku Cieszyńskim, broszur i artykułów wysyłanych do pism 
robotniczych. Po 1926 r. stał się przeciwnikiem politycznym 
marszałka Józefa Piłsudskiego, a gdy w Niemczech Hitler 
doszedł  do władzy, otwarcie krytykował rząd za uprawia-
ną politykę zagraniczną, przez co ściągnął na siebie wiele 
przykrości. W jednym z wystąpień stwierdził: „Walczymy  
z systemem, ale nie z ojczyzną. Nie burzmy domu, w którym 
mieszkamy, w którym mieszkali nasi ojcowie”. Dobrze bo-
wiem poznał czas, gdy w tym domu rządzili obcy. 
 Po 1937 r. wyraźnie tracił siły, ale jego zgon nie-
wątpliwie przyśpieszyła tragiczna śmierć jego syna w 1938 r. 
Na cmentarz komunalny w Cieszynie odprowadzały go tłu-
my, jako tego, który pozostał wierny swoim przekonaniom   
i Ojczyźnie. 

********** 
	 	 	 16.10.1913: w Cieszynie urodził się  ks.	 Władysław	
Pilch	-	Pilchowski, syn krawca Pawła i Marii z domu Jursza.  
W 1933 r. znalazł się w gronie czterdziestu maturantów  Gim-
nazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Kolegą z ławy 
szkolnej był Karol Szurman. Obaj podjęli studia teologicz-
ne na Uniwersytecie Warszawskim, Władysław dodatkowo 
z zakresu filozofii. Mając dwa dyplomy w kieszeni, w 1939 
r. uzyskał nominację ks. sen. Pawła Nikodema na stanowi-
sko administratora Diakonatu „Eben – Ezer” w Dzięgielo-
wie. Niestety krótko. Po zajęciu Śląska Cieszyńskiego przez 
wojska hitlerowskie, już w listopadzie został usunięty ze sta-
nowiska, a gdy kilka miesięcy później odmówił podpisania 

„volkslisty”, został wywieziony w głąb Rzeszy i zatrudnio-
ny jako robotnik kolejowy w okolicach Berlina. Po udanej 
ucieczce, zdobył pracę w spółdzielni spożywczej na Śląsku 
Cieszyńskim, skąd z niemałym ryzykiem wysyłał paczki 
żywnościowe do rodzin inteligenckich wegetujących w War-
szawie i Krakowie. W 1945 r. pracował na parafii w Trzyńcu  
i tam,  już po zakończeniu wojny, 2.06. poślubił Amalię Krzy-
stek. Po zakończeniu II wojny światowej Konsystorz skiero-
wał go z misją do Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej, aby 
wyjednać pomoc materialną dla osieroconych dzieci. Gdy 
wrócił w 1946 r., wszystkie parafie na Śląsku Cieszyńskim 
były już obsadzone, natomiast wiele wakatów pozostawało 
na Mazurach. Zamieszkał wówczas w Piszu a od 2.08.1946 
r. w Mikołajkach. Tam też rozpoczął pracę jako nauczyciel 
religii i języka polskiego. Po zaliczeniu pierwszego egza-
minu kościelnego został ordynowany przez biskupa Jana 
Szerudę w Olsztynie (15.05.1947). Powierzono mu wów-
czas administrowanie zborów w Mikołajkach, Szymonkach, 
Okartowie i Orzyszu. Wybrany jednogłośnie proboszczem  
w Mikołajkach, 29.04.1951 r. został uroczyście wprowadzo-
ny w urząd. Rok później 1952 doszło jeszcze administrowa-
nie parafią w Pasłęku, a dorywczo także w Giżycku, Ełku, 
Suwałkach, Białymstoku, Rynie, Nakomiadach i Użrankach. 
Jego samozaparcie i poświęcenie w służbie dla Kościoła  
i dla Mazurów spotkało się z uznaniem Konsystorza, ale tak-
że „zainteresowaniem” odpowiednich organów pragnących 
go pozyskać do współpracy, celem zebrania materiałów ob-
ciążających niewygodnych Mazurów. Odmowę „współpracy” 
okupił nie tylko 4 – miesięcznym uwiezieniem w Olsztynie 
(1952/1953), ale wieloletnim nękaniem przez agentów UB 
i niemożliwością ułożenia znośnych stosunków z władzami 

administracyjnymi. Sławetna akcja „łączenia rodzin” w 1975 
r. miała dla Kościoła Ewangelickiego na Mazurach fatalne 
następstwa. Szykany władz w stosunku do rodzin mazur-
skich i świadomie sterowana niechęć nowych osadników do 
Mazurów osiągnęły swoje apogeum; znakomita większość 
rodzin podjęła dramatyczną decyzję wyjazdu do Niemiec. 
Liczba zborowników zmalała ponad dziesięciokrotnie. Ko-
ściół w Mikołajkach stanął przed zagrożeniem przejęcia 
go przez Kościół Rzymskokatolicki. Wówczas to ks. Pilch 
pragnąc uratować świątynię, powziął bardzo ryzykowną 
decyzję utworzenia w kościele Muzeum Reformacji Ziemi 
Mazurskiej i energicznie przystąpił do gromadzenia ekspo-
natów, zwłaszcza wszelkich pamiątek drukowanych, w tym 
także Biblii, kancjonałów, katechizmów, kalendarzy, wyda-
wanych zwłaszcza przez oficyny działające na terenie byłych 
Prus Książęcych i Królewskich, a także na Śląsku. Nieste-
ty w realizacji zamierzenia pozostał sam. Muzeum zostało 
otwarte w 1973 r., lecz  dopiero pod koniec 1981 r. uzyskało 
status prawny Muzeum Reformacji w Polsce. W tych oko-
licznościach ks. Pilch przyjął nazwisko Pilch – Pilchowski. 
Ogromny wysiłek ks. Pilcha doczekał finału. Na następną 
tego rodzaju placówkę na przeciwległym krańcu Polski, w 
Cieszynie, było trzeba czekać kolejnych 28 lat! 1.11.1985 r. 
ks. Pilch – Pilchowski przeszedł w stan spoczynku. Zmarł  
w Mikołajkach 23.08.2008 r. Uprzedziła go żona Amalia już 
w 1979 r. Pozostali syn Jan i dwie córki. 

********** 
   20.10.1888: w Nowym Wiśniczu urodził się Franciszek	
Kulisiewicz. Od najmłodszych lat przejawiał zdolności 
lingwistyczne. Z czasów jego nauki w gimnazjum w Boch-
ni, wśród jego późniejszych uczniów krążyła taka anegdo-
ta: młody Franciszek miał poważne kłopoty z matematyką. 
Rodzice zostali wezwani do szkoły. Na wywiadówkę poszła 
matka. Nie miało to żadnego znaczenia, gdyż efekt końcowy 
był taki sam: tęgie lanie. Istotnie matka wróciła z marsową 
miną i nie czekając, szykowała się do ręcznego wytłumacze-
nia synkowi, jak ma się uczyć matematyki. Zdesperowany 
Franciszek w ostatniej chwili wziął do ręki „Tablice loga-
rytmiczne”, otworzył na pierwszej lepszej stronie i ze łzami  
w oczach pytał: 

- Mamo, powiedz mi, jak się tego można nauczyć na pamięć? 
Matka, widząc same kolumny pięciocyfrowych liczb i nie 
znając ich zastosowania, odstąpiła od zamierzonego garbo-
wania skóry Franciszkowi. Jak dalej potoczyły losy Francisz-
ka, anegdota zamilcza. Dość na tym, że w 1909 r. ze świadec-
twem maturalnym pojechał do Krakowa i cztery lata później 
ukończył studia na Wydziale Filozofii i Filologii Klasycz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktykę nauczycielską 
rozpoczął w Krakowie, po zakończeniu I wojny światowej 
pracował jako nauczyciel gimnazjalny w Brzesku (1918 – 
1921). Potem nauczał w gimnazjum w Pszczynie, a następnie 
w polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej. W roku szkol-
nym 1928/29 był wychowawcą klasy maturalnej. Tam dał się 
poznać jako organizator szkolnego ruchu teatralnego, uta-
lentowany reżyser teatru amatorskiego w Karwinie, a także 
inicjator wielu wycieczek szkolnych. Żywo interesował się 
historią regionu, a zwłaszcza losem ludności polskiej, któ-
ra po ustanowieniu granicy państwowej na Olzie pozostała  
w granicach Czechosłowacji. Z tego czasu też pochodzi  jego 
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artykuł „Polacy w Czechosłowacji”. Będąc już nauczycie-
lem w gimnazjach cieszyńskich, publikował wiele artyku-
łów zwłaszcza w „Zaraniu Śląskim”. Przykładowo w 1934 r. 
opublikował artykuł „Czy i kiedy Śląsk Cieszyński był bazą 
operacyjną wojsk rzymskich”, a także odkrył polskiemu 
czytelnikowi postać słowackiego twórcy w pracy „Kovalik 
Ustianský jako poeta Tatr i braterstwa polsko – słowackie-
go”. Wiele artykułów znajdziemy także na łamach „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej”, wychodzącego od października 1955 r. 
Zajmował się także numizmatyką starożytną. Ogółem napi-
sał ponad 200 prac, nie licząc tłumaczeń literatury antycznej  
i poezji współczesnej, rozsianych w periodykach lokalnych  
i pismach fachowych.
 Po zakończeniu działań wojennych, prof. Kulisie-
wicz wrócił z ukrycia w Krakowie i na nowo stanął w  szere-
gu pedagogów cieszyńskich gimnazjów ogólnokształcących. 
Od zawsze podstawowym przedmiotem jego nauczania była 
greka i łacina, także język polski. Cieszył się opinią wybitne-
go znawcy kultury starożytnej Grecji i Rzymu, greką i łaciną 
posługiwał się perfekcyjnie. Znał jeszcze kilka innych języ-
ków i z pewnym sarkazmem stwierdzał: „angielski, to jedyny 
język, którego nie rozumiem”. W czasie sesji wyjazdowej 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, nadającego w teatrze 
cieszyńskim tytuł doktora honoris causa historykowi Ziemi 
Cieszyńskiej  Franciszkowi Popiołkowi – prof. Kulisiewicz 
zadziwił uniwersyteckich profesorów godzinną laudacją wy-
głoszoną ze swadą po łacinie. 
 Jego lekcje łaciny dość często upływały na tropieniu 
bryków z łacińskich czytanek i biada temu, kto stał się ofia-
rą tych systematycznych łowów pod blatem ławy szkolnej. 
Była to zaciekła walka poczciwego profesora z wiatrakami, 
bo bryka rozmnażały się niczym pantofelki przez podział,  

a dosadne epitety spadające na krnąbrnych uczniów nie robiły 
na nich żadnego wrażenia, przynajmniej z początkiem roku 
szkolnego. Zdarzało się też, że udało się profesora odwieść 
od zamiaru przepytywania ze słówek, a zwłaszcza ze wszel-
kich zawiłości gramatycznych. Nie wystarczyło bowiem wie-
dzieć, że król to rex, ale umieć go odmienić we wszystkich 
przypadkach, niekiedy w połączeniu z przymiotnikiem albo 
z czasownikiem we wszystkich czasach i trybach. W próbach 
wymanewrowania profesora chodziło o wielką stawkę, bo 
wiązało się z uniknięciem obciążających zapisów w dzien-
niku, a z drugiej strony grą na jego ambicjach, by mógł się 
popisać swoją niebagatelną znajomością mitologii czy histo-
rii starożytnej Grecji i Rzymu. A że profesor umiał ciekawie 
opowiadać, więc w sali zapadała głęboka cisza, którą przed-
wcześnie przerywał kiedy indziej oczekiwany dzwonek. 
 Pod koniec zimy 1947 r. został podpisany układ 
pomiędzy PRL a CzSR o przyjaźni i wzajemnej  pomocy. 
Otwarto wówczas mosty na Olzie, odbyła się wielka parada 
przyjaźni między bratnimi narodami obu Cieszynach. Nasz 
łacinnik miał swoje poglądy na wiele spraw i bynajmniej ich 
nie ukrywał. Co się stało, nikt nie wie (!?). Jedno jest pew-
ne: po całej paradzie przyjaźni zjawił się po kilku dniach na 
lekcji ze śladami poturbowania. Nauczycieli wówczas brako-
wało, ale  władza ludowa nie omieszkała zmobilizować pro-
fesora do przejścia na emeryturę (1949). Żegnał się z grupką 
napotkanych w bramie szkolnej uczniów: 

- Ja odchodzę, ale łacina pozostaje. Uczcie się łaciny! To pięk-
ny język. 
 Pracował jeszcze przez parę lat jako bibliotekarz  
w dość bogatej zakładowej bibliotece beletrystycznej „Cel-
my”. Zmarł 9.09.1971 r., pochowany na Cmentarzu Komu-
nalnym w Cieszynie. 

Pisane gwarą: 
Wygrzebany z pamiynci rok 1938

Bronisława Uher

 Nie musiałach w moji głowie za tym moc grze-
bać by se pospóminać wszystko, co sie wtedy w Cieszy-
nie działo. Je tymu jusz 75 roków, moc, a jo wszystko 
dobrze pamiyntóm. Miałach dziepro 14 roków i żodnej 
starości ło to co bydzie. Wesoło, wystrojono w szkolny 
mundurek z tarczom na rynkowie 350 H (Handlówka) 
szłach se we wrześniu do szkoły i jusz do drugi klasy. 
To, że moc mówiło się ło niepokoju w Europie skyrs 
Hitlera mie nie dziwiło. Słyszałach w radiu jego wrza-
skliwe mowy. Wiedziałach, że zajół Alzacje i Lotaryn-
gie i jusz roztopiyrzo się w Austryji a wszyndzi ludzie 
wrzeszczóm mu „heil”. Czuło się tesz, że nikierym aji  
u nas to się kapke podobo, ale to wszystko łod Cieszyna 
było jeszcze moc daleko. Kiej, ale zaczón Hitler grozić 
Czechosłowacji i rzóndać Sudety, bo tam mieszkajóm 
Niymcy, to się aji u nas zaczyno. Rzónd czeski zaczón 
się zbrojić i zbiyroł do wojska chłopów, by mieć dość 
wojoków do obróny. Tak tesz i na Zaolziu Polacy dosto-
wali powołani do czeskigo wojska i mieli się iść bić za 

Czechów. Przeca wszyscy jeszcze dobrze pamiętali jak 
w 1919 roku musieli tukej bronić Polski przed Czecha-
mi, a teraz mieli łoblykać czeski mundur? Nie dziwo-
ta, że tego nie chcieli i woleli uciekać przez granice do 
Polski i schować się kajsi u rodziny, albo znómych. Nie 
pumógło Czechóm, że zamkli granice, ludzie i tak ucie-
kali. Tak to na nowo rozgorzoł spór o Zaolzie i zaczyno 
się zaś mówić ło wojnie. Dlo nas tukej wojna z Cze-
chami nie byłaby dziwno, bo wszyscy dobrze jeszcze 
pamiyntali rok 1919 i najazd wojska czeskigo. Mie nie 
było jeszcze na świecie, kiej Polski wojska broniły się 
pod Skoczowym. Wtedy w Kończycach Małych zgi-
nół brat generała Hallera. Za to moja siostra Lidka za-
wdy mi łopowiadała jak musiała jako mało dziełuszka 
uciekać przed Czechami. Chodziła wtedy do Ochronki  
u Sióstr Boromeuszek i jednego dnia dopołednia na-
roz siostrzyczki kozały im się hónym pooblykać. Wy-
kludziły dziecka przez łogród do małej furtki na ceste, 
(dzisio je to ulica Bolesława Chrobrego) i kozały im 
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hónym uciekać do chałupy, bo do Cieszyna wlyźli Cze-
si. Boroczka ze strachu leciała snoci co yny stykło ji sił 
w nogach ku swoji chałupie, a miała godny kyns cesty 
i to jeszcze do kopca. Łojcowie nasi mieszkali wtedy 
na samym wyrchu na małym Jaworowym (ul. Paderew-
skiego). Doleciała snoci cało zabeczano, bo strasznie 
się tych Czechów poboła. Miała dziepro 6 roków i choć 
nic nie rozumiała to, to uciekani przed Czechami za-
pamiyntała i ło tym mi łopowiadała, ale jo jóm jakosi 
nie rozumiała. Dlo mie Czesi byli jako wszyscy ludzie  
i rada byłach jak mie mój starzyk broł ze sobóm na Cze-
chy. Szli my se przez most nad Olzóm, a że z jednej 
stróny drógi były budki financów mi nie wadziły, choć 
mieli strażnicy ganc inszóm łoblyczke. Najważniejszy 
dlo mnie był starzik, kiery zaroz za mostym w małym 
żydowskim sklepiczku kupowoł mi za koróny łóm 
czekulady, a kónsek dali na Saski Kympie u handlyr-
ki łowoce, najczyńści pomarańczki. W zimie szło tam 
na ceście kupić aji prażone kasztany. Starzik mi kupił, 
bych se mógła grzoć rónczki na tej papiyrowej dicie. 
Mój starzik pochodził z Żukowa, tóż go za tóm Łolze 
cióngło. Mioł tam tesz moc znómych i fórt z kimsi się 
spotykoł. Wszyscy tam mówili po polsku, a czeski rze-
czy nie pamiyntóm, by kiery tak tam mówił. 
 Żyli tam Polocy i z tóm granicom ustalónóm 
kajsikej w Paryżu nie umieli się pogodzić. Mioł tukej 
tesz być plebiscyt jak na Górnym  Śląsku, ale jakosi nie 
było. Nie dziwne, że nasz poeta Jan Kubisz se zarzek, 
że tej niesprawiedliwej granicy łón nigdy nie przekro-
czy. Moc krzywdy czuli cieszyńscy nasi zborownicy, bo 
łodciynci byli łod kościoła. Po czeski strónie zostali bez 
kościoła, by do naszego na W. Bramie iść trzeba było 
wyrobiać przepustki. Tak musieli myśleć o budowie 
tam kościołów. Ludzie musieli nawyknóć, czy im to pa-
sowało czy ni. Tak się to cióngło do 1938 roku, kiej zaś 
na nowo zaiskrziło, a stare urazy zaczyny boleć. Coroz 

tesz było wiyncej uciekiniyrów z Czech tych nowych, 
bo jeszcze tesz mocka załolzioków mieszkało tukej 
tych co po 1919 musieli w Polsce szukać schroniynio, 
baji mój teść. Teraz zaczyni się zbiyrać na Cieszyń-
skim Rynku i manifestować. Były wiece, a hasło: „Na-
sza granica to Ostrowica”. Szli potym Głymbokóm na 
most, kiery naszo policyja, a potym aji wojsko broniła 
przed tóm rozjuszónóm masóm ludzi, aby nie przeszli 
na czeskóm stróne. To dziepro byłaby chryja. Wszyscy 
my czuli, że zbliżo się wojna z Czechami i że wisi na 
włosku. Jeszcze bardziej się to załostrziło, kiej kajsi  
w górach Czesi zastrzelili Witolda Regera Harcmistrza, 
a naszego hufcowego. Dobrze go po dzisio pamiyntóm, 
kiej też kiesikej byłach harcerkom. Myślym, że nasze 
rzóndy Warszawa z Pragóm próbowali się dorzóndzić, 
ale tego to jo jusz nie wiym, bo łostatni dni września 
tego tam roku leżałach we szpitolu i czakałach na łope-
racje moji „ślepej kiszki”. Brzuch mie strasznie boloł, 
ale pón doktor łodwlykoł z pitwaniym. Mioł przykoz  
z góry, by cały szpitol był wolny dyć lada chwila mia-
ła być tukej wojna. Tak żech se leżała sama we wielki 
sali na III pawilonie, jeść mi nie dali yny jakiś pulty 
do picio, a na brzuch siostra fórt kładła zimne okłady. 
Trwało to pore dni, aż isto ze strachu brzuch przestoł 
boleć i mógłach iść se do chałupy. Łobeszło sie bez rza-
zanio. Łobeszło się tesz bez wojny i Załolzie było pol-
ski 2 października podpisali układ z Czechosłowacjóm  
w Monachium. Ogrómnie my się wszyscy z tego rado-
wali i Pónboczkowi dziynkowali nie yny, że Załolzie je 
polski, ale że nas wojna łominyła. We wszystkich ko-
ściołach ludzie dziynkowali i u nas w naszym kościele 
Jezusowym odbywało się uroczyste nabożyństwo. Zdo 
mi się, że kozani wygłosił ks. Nierostek, ale wszyscy 
my z całego serca śpiywali pieśniczki dziynkczyn-
ne. Byłach tam i też śpiywałach na końcu „Boże coś  
Polskę…”. 

I jeszcze kapke pisanego gwarą: 

Ło trzóch rzeczach, co mało kiery wiy - cz. 1

ks. ryszard Janik

 W starej pajcie, w postrzednich dwiyrzach, za-
roz w siyni stoły po lewej stronie szyfonery. W jednym 
s nich, wónskim a wysokim był krziż, noszony przez 
chłapców na pogrzeby. Wedla stoły szyfonery z mantla-
mi, z czornego sztofu, s pelerynkami łod kragla po łok-
cie. W tych mantlach były szyroki kapsy na śpiywniki 
pogrzebowe, za kiere kożdy s nas łodpowiadoł. Mioł 
je rozdać pogrzebnikom przed chałupom skierej był 
pogrzyb, a po pogrzebie na cmyntorzu spatki pozbiy-
rać. Trzeja se godnie było spamiyntać gymbulki tych, 

co po śpiywnik wycióngali rynkę. Do tych mantlików 
s pelerynkami mieli my jeszcze kłobuki, kiere na miarę 
naszej głowy robił nóm kapelusznik Cholewa na Głym-
boki. Tam w siyni w pajcie my sie łoblykali. A chróń 
tesz Panie, aby kiery mioł jasne botki albo patyntówki 
na nogach. Wtedy jeszcze miynsi chłapcy nie noszowa-
li dłógich galot, jyny taki po kolana. Tak że ty patynto-
we pończochy musiały być czorne. Gromadnie szli my 
ze śpiywokym przed dóm pogrzebowy, abo ku szpitolu, 
kaj była marownia, abo przed marownie na cmyntorzu.  

Jak Chłapcy z krziżym na pogrzyb chodzowali
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 Krziż pogrzebowy niosło sie na zmianę, jak 
jedyn ze starszych chłapców rozporzóndził. Ty ponie-
siesz łod pajty po marownie, ty łod marownie do ko-
ścioła, a ty z kościoła ku Molinowymu sklepu pod szpi-
tolym, potym ty na kierchów, a ty spatki do pajty, bo go 
nie było trzeja niyść przed sobóm prosto, jyny spusz-
czony, na leżónco, toż lechciyj. Przed chałpom, abo 
marownióm sie śpiywało. Po drodze też sie śpiywało.  
W kościele trzeja było cicho zetrwać, potym zaś śpiy-
wani całóm cestóm i na kierchowie też. Niesiyni krziża 
było ciynżki nejbardziyj w zimie, bo palce marzły. Na 
cmyntorzu trzeja było czornom szarfę przi starszych,  
a biołóm przi dzieckach i młodziokach łodpiońć z krzi-
ża i spuścić do grobu. Z tym śpiywanim po chodniku 
było rozmańcie. Już potym jakech był pastorym w Ja-
worzu, to nasz śpiywok mi kiesik prawił, zaniechejmy 
to śpiywani po chodniku, bo w lecie sie człowiek poci, 
a w zimie robi sie mu zomiynt w gymbie.
 W Cieszynie chodzowało nas aji dziesiyńciu 
chłapców, czasym sześć, dwóch, a jak był pogrzyb biy-
doka z cmyntorza z marownie, to jyny jedyn.
 Wyznoczoł to śpiywok. Przed wojnón był to 
pón sekretorz Kisza, w czasie wojny pón organista 
profesor Gawlas - krótko, a potym pón Cymorek. Cza-
sym sie trefiło, że pón pastor Nierostek mieli cosi do 
załatwiynio w mieście po pogrzebie, tóż nóm dowali 
rewerynde, ksióżki i dłógóm świczke, kierom dostowoł 

pastor i śpiywok. Roz przi taki sposobności sie chłap-
cy powadzili skyrs niesiynio krziża z cmyntorza. Toż 
jedyn porwoł mi tóm pastorowóm świyczke z gorści  
i maznył niom kamrata. Świyczka sie złomała.
 Takóm miołech teraz zaniyść do ksiyndza, boch 
mieszkoł wedla niego. Tóż siednyłech na schodach 
i chuchołech, aby tyn wosk zmiynkczyć i choć kapkę 
tóm świyczke skleić. Udało sie to i chyciłech świycz-
ke za knut i tak jom dołech siostrze ksiyndza - Natalce 
Nierostkowej. Ona sie zmiarkowała, ale nic nie prawiła. 
Aż mie spotkoł kiesi ks. Nierostek i pyto, co sie to ze 
świyczkom stało. Jo nie chcioł scyganić, tóżech opo-
wiedział jak to było. Pón pastor mi prawili, abychmy 
tak nie robili, bo przeca idymy z krziżym.
 Dodóm jeszcze, że inaczyj było, jak sie szło 
przed wojnom na nimiecki pogrzyb. Tam nas nie szło 
tela. A po ceście my nie śpiywali, bo my po nimiec-
ku nie umieli. A za pogrzyb nie wypłocoł nóm śpiwok, 
jyny sóm pastor doktór Wrzecionko. Szło sie do jego 
kancnaryje po pinióndze. Jak sie zapukało do dźwiyrzi, 
to było słyszeć jak prawił "herajn". Jak sie wlazło
to do kłymbów dymu. Bo pón pastoór Wrzecionko ku-
rził strasznie moc cygara i prawił wtedy „tu mosz za 
swoi, a jak cie bydym potrzebowoł to przidź zaś”.
 W czasie wojny musioł sie przekludzić z fary 
do mieszkanio po ks. Nierostku pod numerym siód-
mym.

WSPOMNIENIE Ks. radca Artur Gerwin 
w 46 rocznicę śmierci

 Dnia 22 sierpnia 2013 roku minęła 46. rocznica 
śmierci śp. Ks. radcy Artura Gerwina, który przez 22 lat 
apracował w Cieszynie, zaś przedtem przez niespełna  
7 lat w Jaworzu. 
 Ksiądz Robert Fiszkal wspominając ks. Gerwi-
na, tak o nim pisał: „Ceniono go za dar trafnego ujmo-
wania aktualnych problemów, miłą powierzchowność  
i wysoką kulturę”, a miał na myśli starszych i młod-
szych kolegów w urzędzie. 
 Przyszedł na świat w Łomży, dnia 13 września 
1909 roku. Tam żyli i działali jego rodzice Fryderyk 
Artur Gerwin, prywatny urzędnik i Marta z Kolbergów. 
Część swego dzieciństwa spędził wraz z rodzicami  
w południowej Rosji i w Krasnym Jarze, w astrachań-
skiej guberni. Po powrocie do Łomży 13 września 1918 
roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum, któ-
re ukończył w czerwcu 1926 roku. Tegoż roku podjął 
studia teologiczne na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom ukoń-
czenia w 1931 roku. Jego ordynacja na ewangelickie-
go duchownego odbyła się w Warszawie 11 paździer-

nika 1931 roku, a dokonał jej ks. bp Janusz Bursche. 
Wraz z ordynacją otrzymał nominację na wikariusza 
parafii ewangelickiej w Ustroniu. Po ponad rocznej 
pracy 14 grudnia 1932 roku wybrany proboszczem  
w Jaworzu, instalowany na tym stanowisku 18 paź-
dziernika 1933 roku przez ks. bp Burschego w asyście 
ks. seniora Karola Kulisza i ks. proboszcza Pawła Ni-
kodema. W tym też roku ożenił się z Wandą z Wała-
skich, córką dyrektora Szkoły Wyższej w Cieszynie,  
z którą w małżeństwie przeżył 34 lata, z którego urodzi-
ło się dwoje dzieci, córka Krystyna i syn Piotr, oboje zo-
stali lekarzami. Ksiądz Gerwin będąc w Jaworzu, pod-
jął dodatkowe studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, które ze względów finansowych, zmu-
szony był po trzech latach przerwać. Licząc zaledwie 30 
lat, został w grudniu aresztowany przez niemieckiego 
okupanta i wtrącony najpierw do więzienia w Bielsku, 
skąd w kwietniu 1940 roku został przetransponowany 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a potem 
w grudniu 1940 roku do Dachau, gdzie był więziony do 
sierpnia 1941 roku. Po wyjściu z obozu pracował naj-
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pierw jako robotnik w fabryce chemicznej w Cieszynie, 
po czym po odmówieniu mu prawa pobytu w mieście 
przez gestapo został wysłany na przymusowe roboty 
do fabryki chemicznej J.G.Farbenindustrie w Kędzie-
rzynie, gdzie jako robotnik (Schwerarbeiter) przepra-
cował do czerwca 1944 roku, to jest do czasu choroby. 
Został poddany ośmiu ciężkim operacjom, które były 
skutkiem ponurego okresu obozów i ciężkich robót  
i spowodowały ponad 10-cio mięsieczną niezdolność 
do pracy. Jeszcze trzeba dodać, że 2 stycznia 1940 roku 
na mocy decyzji Konsystorza Śląskiej Prowincji Ko-
ścielnej we Wrocławiu, odebrano mu prawa duchow-
nego i ze skutkiem natychmiastowym zwolniono go ze 
stanowiska proboszcza w Jaworzu, pozbawiono prawa 
do wynagrodzenia i zajmowania mieszkania na pleba-
nii. Po blisko sześcioletniej niemożności sprawowania 
urzędu duchownego, przystępuje do służby w kościele 
w czerwcu 1945 roku w wyzwolonym Cieszynie, wy-
brany w 1948 na stanowisko drugiego proboszcza przy 
Kościele Jezusowym. Po przejściu w stan spoczynku 

ks. seniora Oskara Michejdy, na pierwszego probosz-
cza parafii cieszyńskiej, a ten okres formował teraz jego 
życie i charakter. 
 Ks. Gerwin uczestniczył, jako przedstawiciel 
Kościoła, w wielu zagranicznych konferencjach i sym-
pozjach, m.in. w Konferencji Luterańskich Kościołów 
Mniejszościowych Europy w Austrii, w Walnym Zgro-
madzeniu Światowej Federacji Luterańskiej w Helsin-
kach, w obchodach 450-lecia Reformacji w Eisenach,  
w Konferencji Ś.F.L. w sprawach socjalnych w Sztok-
holmie, w Konferencji Stowarzyszenia Księży w Ber-
linie. Wszystkie powierzone mu przez Kościół zadania 
były dodatkiem do wielkiego powołania zwiastowania 
Chrystusa. To świadectwo składał stale: VIVIT – ON 
żyje! I z wiernością wobec jedności Jezusa jako Zba-
wiciela, stosowanie się do nauki reformacyjnej. Pamięć 
o ks. Gerwinie pozostaje na długo w naszych sercach. 
 Był niezwykłym i niezapomnianym Sługą 
Chrystusa i Kościoła na naszej Ziemi Cieszyńskiej. 

Ruta Kornelia Lissowska

Pamięci Władysława Młynka

 Urodził się 6 czerwca 1930 roku w miejscowo-
ści Gródek – wsi rozsiadłej nad Olzą i wzdłuż prastarej 
drogi prowadzącej od ujścia Olzy na południe Europy. 
Tę zaolziańską ziemię Śląska Cieszyńskiego, która po 
roku 1920 przypadła Czechosłowacji na mocy decyzji 
Rady Ambasadorów w Belgijskim mieście Spa, za-
mieszkiwali także światli chłopi, których ambicją było, 
by ich synowie ukończyli przynajmniej cztery klasy 
cieszyńskiego gimnazjum. Niejeden tutejszy gospo-
darz nie tylko wzorowo uprawiał ziemię, zajmował się 
hodowlą zwierząt, ale też całkiem nieźle władał łaciną  
i greką. Nic więc dziwnego, że Śląsk Cieszyński pod 
koniec XIX wieku odznaczał się najwyższym pozio-
mem oświaty ze wszystkich krajów Monarchi Austro-

-Węgierskiej. Już bowiem z nastaniem Odrodzenia  
i Reformacji rozwój szkolnictwa w Księstwie Cieszyń-
skim był przedmiotem szczególnego zainteresowania 
władców tej ziemi z rodu Piastów Cieszyńskich. W dru-
giej połowie XVI wieku książę Wacław Adam (1545-
1579) przyjąwszy luteranizm wraz z całą ziemią cie-
szyńską, zgodnie z obowiązującą wtedy zasadą – „cuius 
regio eius religio”, zaczął krzewić oświatę wśród ludu. 
Ten światły książę zobowiązał poddanych do posyłania 
dzieci na bezpłatną naukę do szkół przykościelnych, 
gdzie nauka odbywała się w języku ojczystym. 
 Władysław Młynek urodził się więc na zie-
mi z takimi tradycjami oświatowymi i kulturalnymi i 
jako późniejszy nauczyciel, literat, społecznik i ani-
mator kultury ludowej, był takim modelowym zaol-
ziańskim pedagogiem o przedwojennym rodowodzie, 

był z tych, którzy na trwałe wryli się w duszę dzieci, 
rodziców, młodzieży i całego tutejszego społeczeń-
stwa. Sam mało myślał o sobie, bowiem pochłaniały 
go sprawy społeczne, kształtował charaktery, tworzył 
i działał. Od lat najmłodszych jego charakter kształto-
wali dziadkowie i rodzice zrośnięci z ziemią i swymi 
przodkami, mową, obyczajem z wyjątkowo bogatą 
kulturą ludową. Władysław łapczywie wchłaniał opo-
wiadania babki Ewy Rabinowej i dziadka Jana Młynka, 
wieloletniego burmistrza Gródka w latach 1908-1939, a 
także kuratora rdzennie polskiego ewangelickiego zbo-
ru w Nawsiu pod Jabłonkowem. Podobnie było z jego 
rodzicami. Matka Anna z Rabinów rozśpiewała cały 
dom i gródeckie wesele, na które dawniej schodziła się 
cała wieś, sama też dużo czytała jak i jej przodkowie. 
Ojciec Jan Młynek zarabiał na utrzymanie rodziny w 
pobliskiej hucie trzynieckiej jako tokarz, ale życie umi-
lał sobie graniem. Tak więc ich syn nie mógł być inny. 
Władysław, to co zapamiętał z domu, piosenki, gawędy, 
kulturę ludową, po latach przenosił do szkół, zespołów, 
ludzi, aby pokazywać nie tylko ich piękno, ale za ich 
pośrednictwem mówić, skąd wyszliśmy, jacy jesteśmy 
i dokąd idziemy – to wszystko robił później, przedtem 
zaś ukończył szkołę powszechną w rodzinnym Gródku,  
w okupacyjnych warunkach. W latach 1945-1949 
uczęszczał do Polskiego Gimnazjum Realnego w Cze-
skim Cieszynie. Egzamin maturalny złożył jednak w 
Szkole Pedagogicznej w Orłowej. W gimnazjum jego 
świat poetycki   ukształtowała twórczość narodowego 
wieszcza – Adama Mickiewicza. Pod jego urokiem 
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było wtedy wielu młodych Zaolzian, gdyż magia słowa, 
patriotyczna żarliwość, tęsknota do wolności, służba 
wielkim ideałom i powrót do najgłębszych i najważ-
niejszych źródeł – do wieści gminnej, trafiały tu na 
grunt najpodatniejszy. Wszakże prosty chłop, Paweł 
Brzeżek rodem z Nydku, później burmistrz w Gutach, 
umiał na pamięć całego „Pana Tadeusza”. Tutaj więc 
spełniło się życzenie poety „…aby te księgi moje trafiły 
pod strzechy”. 
 Władysław Młynek, będąc jeszcze 17 letnim 
uczniem gimnazjum, opublikował w kwietniu 1947 
roku swój pierwszy wiersz pt. „Czas do szkoły czas” na 
łamach czasopisma „Praca szkolna”. Na drodze Młyn-
ka jeszcze w gimnazjum pojawił się ceniony pedagog 
Jan Kotas z Oldrzychowic – wychowawca wielu poko-
leń nauczycieli, który dostrzegł u niego talent literacki 
i muzyczny, i to on właśnie skłonił Władysława do pu-
blikowania swych utworów w „Jutrzence”. 
 Władysław Młynek w 1947 roku wstąpił do 
Szkolnego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, które 
przygotowywało do pracy w Polskim Związku Kul-
turalno-Oświatowym, a w roku 1949 otrzymał posadę 
nauczyciela w Trzyńcu. Tutaj w Trzyńcu z młodzień-
czym entuzjazmem prowadzi szkolne zespoły śpiewa-
cze, działa w amatorskim ruchu teatralnym, opracowuje 
przedstawienia dziecięce biorąc w nich udział, i wraz ze 
swymi rówieśnikami z zapałem sieje słowo polskie ze 
sceny, gdyż Ziemia Cieszyńska zwłaszcza po II wojnie 
światowej tak bardzo była spragniona tego polskiego 
słowa. Po roku pracy w Trzyńcu przeniósł się do dzie-
więcioletniej Szkoły Podstawowej w Gnojniku, gdzie 
w latach 1869-1929 żył i pracował jako nauczyciel 
najsłynniejszy poeta ziemi cieszyńskiej Jan Kubisz. To 
odnajdywanie śladów przeszłości i rozczytywanie się 
w dziełach cieszyńskiego poety spotęgowało talent lite-
racki Władysława Młynka. Po odbyciu służby wojsko-
wej w latach 1951-1953 ponownie podjął pracę w Gnoj-
niku, lecz dojeżdżał też do innych ośrodków polskości, 
aby organizować regionalne zespoły artystyczne, chóry 
szkolne, a także Obwodowy Zespół Estradowy przy 
miejscowym PZKO. Wszystkie prace w pozaszkolnych 
ośrodkach prowadzi społecznie. Za aktywną i z talen-
tem prowadzoną pracę w 1965 roku Władysław Młynek 
zostaje kierownikiem Wydziału Kultury przy Powiato-
wej Radzie Narodowej we Frydku Mistku, gdzie przez 
cztery lata kieruje sprawami kultury na szczeblu po-
wiatowym. W 1969 roku Władysław Młynek obejmuje 
kierownictwo szkoły podstawowej położonej wysoko  
w górach – Kamienicy. Do szkoły tej uczęszczały dzieci 
polskie i czeskie, toteż tam W. Młynek prowadził lekcje 
w obu językach. 
 Dzięki niemu szkoła w Kamienicy rozśpiewała 
się i nawiązała kontakty ze szkołami w polskich miej-
scowościach. Mimo utrudnionego dojścia i nawet do-

jazdu, kierował jeszcze w odległym Jabłonkowie chó-
rem żeńskim w miejscowym kole PZKO. Ta nadmierna 
praca stała się jednak przyczyną choroby. Po rocznym 
urlopie zdrowotnym Władysław Młynek przenosi się 
do szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania 
w Trzyńcu. Tutaj tworzy młodzieżowy zespół śpiewa-
czy „Czantoryjki” oraz dziecięcy zespół „Biedronki”. 
Od 1978 roku pracuje jako dyrektor Polskiej Szko-
ły Podstawowej w Milikowie w pobliżu Jabłonkowa  
i czuwa nad rozwojem młodzieżowego zespołu „Goro-
liczek”. Czternastowieczny Bukowiec jest jego ostatnią 
przystanią pedagogiczną. Stąd poszedł na emerytu-
rę i w roku 1971 w Jabłonkowie W. Młynek wchodzi  
w imprezę najważniejszą w historii tej Ziemi – „Świę-
to Gorolskie”, manifestujące przed tysiącami widzów 
tutejszą etniczną kulturę. Zaczyna niepozornie krocząc 
z trombitą i dolnołomieńskimi dziećmi, potem zaczął 
się pojawiać z hetmanem góralskim – Władysławem 
Niedobą, by w końcu przejąć ster tej imprezy, podob-
nie jak i kierownictwo zespołu regionalnego „Gorol”  
w Jabłonkowie. Do tego należałoby jeszcze dodać po-
nad 300 występów z Władysławem Niedobą, z nieżyją-
cym już doskonałym komikiem ludowym „Maciejem” 
czyli Ludwikiem Cieńciałą, dziesiątki spotkań na kon-
kursach gawędziarskich w Polsce. 
 Władysław Młynek należał do tych nauczy-
cieli, którzy też z powodzeniem uprawiali twórczość 
literacką, takich jak: Jan Kubisz, Walenty Krząszcz, Pa-
weł Łysek, Gustaw Morcinek czy Paweł Musioł. Jego 
twórczość literacka płynie dwoma nurtami - literackim 
i gwarowym - i ma swoje źródło w społecznym zapo-
trzebowaniu środowiska. Zajmuje się też twórczością 
muzyczną. Dla teatrów amatorskich napisał „sztuki lu-
dowe”, takie jak: „Wymiana”, „Zolyty”, „U nas dóma”. 
 Jest to twórczość zrodzona z zapotrzebowania 
polskiego środowiska na Zaolziu, które kiedyś nie mia-
ło szerszego dostępu do innych rozrywkowych form 
polskiej kultury. To wszystko jest tylko małą częścią 
dorobku Młynka. Aby ocenić całe bogactwo jego arty-
stycznej osobowości, trzeba poznać liryki, jego wiersze 
refleksyjne, twórcy rozmiłowanego w pięknie przyrody 
beskidzkiej, z czcią i podziwem pochylającego się nad 
ludźmi gór, którzy zachowali wierność językowi ojców, 
starym obrzędom i obyczajom. 
 „Śpiywy zza Olzy”, pisane gwarą, zawierają 
bodaj najwartościowsze części jego literackiego dorob-
ku. 
Władysław Młynek odszedł od nas tak nagle w swoim 
nawiejskim domu 1 grudnia 1997 roku – wielki piewca 
góralszczyzny, niestrudzony animator życia kulturalne-
go społeczności polskiej na Zaolziu. Znany tysiącom 
uczestników „Gorolskich Świąt” jako gawędziarz – tzn. 

„Hadam z Drugij Jizby”. Wspominać go będziemy za-
wsze z wdzięcznością i rozrzewnieniem. 

Ruta Kornelia Lissowska
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POGRZYB GOROLA

Jak mie kiedy powieziecie 
W tróhełce do pola,

Pamiętejcie, zaś chowiecie 
Jednego gorola.

Gronie mie wykolybały,
Olza myła głowę,

Mama śpiywać nauczyła 
Naszą śląską mowę.

I tak żech se pośpiywowoł 
Przez swój żywot cały.

Choć nikiedy ty pieśniczki 
We łzach się szulaly.

Taką tróhłe mi ubijcie,
Abych wieczne czasy 

Śpiywać słyszoł w tej ziymeczce
 Nasze piękne lasy.

Pod główeczke mi też dejcie 
Moją starą gunie,

Głęboko mie nie chowejcie,
Abych widzioł gronie.

Dwa ramiona brzozowego 
Krziża mi wystarczą.

I nie płaczcie, bo na świecie 
I tak dość je płaczu.

Władysław Młynek

MOWO MOJA

Mowo, moja mowo, matczyna kołysko,
Jak mi jesteś miłą i jakeś mi bliską!

Z naszej twardej ziemi wyrosłaś stuleciem, 
Kwitniesz ponad krajem naszym 

śląskim kwieciem, 
Wrosłaś w czarny węgiel, wkułaś się do stali,
Z krwią na wargach ziemi cicho cię szeptali.

Kiedy lud za prawa w walkach naprzód kroczył,
Byłaś mu sztandarem, który czasem broczył,

A choć chorążowie wśród bitew padali,
Ty wciąż łopotałaś i łopoczesz dalej.

Drzewce twe - to dęby, jodły, smreki, buki,
A twój czas - to nasi synowie i wnuki!

Pieśni; moja pieśni, spięłaś kraj obręczą,
Jesteś ty mu słońcem i rosą, i tęczą,

Kryształowym źródłem tułaczy spragnionych, 
Jesteś chlubną kartą historii minionych,

Cichym tchnieniem twardej beskidzkiej natury, 
Śmiechem i zatkaniem doliny i góry.

Tobą śpiewa niebo i pole, i rzeka,
Tyś wigilią ziemi a ucztą człowieka!

Kto by pieśń tę, mowę, chciał kiedy zniweczyć 
Wnet zabłysną ostrza starych śląskich mieczy!
Kto by raz pomyślał, że hardość jej skruszy – 

Nam by musiał wyrwać i serce, i duszę!
Bo ta nasza mowa - rejowska, prześliczna,

A gorolska dusza - to dusza muzyczna.
Pieśń i mowa nasza nie będzie pielgrzymem.

Ona w kraj ten wrosła melodią i rymem.
Niejeden z tułaczki znów do niej powróci 

I nad grobem ojców cicho ją zanuci.
Bo ona, choć skromna, jest domem, kołyską,

Jest chlebem i miodem, jest miłą i bliską.
Bo ona jest ciepłem naszej śląskiej chatki, 

Tchnieniem, pocałunkiem i miłością matki.

	 Gdy	człowiek	się	rodzi,	ma	zaciśnięte	pięści,	jak	gdyby	chciał	powiedzieć	-	

„ja	zdobędę	świat",	Gdy	człowiek	umiera,	jego	dłonie	są	otwarte,	jak	gdyby	chciał	

wyznać	-	„niczego	nie	zatrzymałem	-	wszystko	należy	do	Ciebie,	Boże".

przysłowie żydowskie
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Pamiątka Poświęcenia kościoła w Marklowicach

Wydarzenia parafialne

 Kolejną, 26 już rocznicę  poświecenia kościoła w Marklowi-
cach obchodziliśmy 23 czerwca 2013. Z tej okazji spotkaliśmy się na 
nabożeństwie, które uświetnił pieśniami chór Misyjny z dyrygentką 
Wiesławą Sitarz. W trakcie nabożeństwa wystąpiły dzieci ze szkół-
ki niedzielnej, tym razem z piosenką również dla ojców, ponieważ  
w tym dniu przypada Dzień Ojca.
 W roli solistów wystąpiła Weronika Stasica i Miłosz Berek. 
Dzieci w piosence prosiły:

„Weź mnie, weź mnie na ręce
Mnie nie potrzeba nic więcej...”

 Słowa te można skierować zarówno do naszych ojców na 
ziemi, ale także do naszego Ojca w niebie. Słowem Bożym służył  
ks. Michał Matuszek.
 Po nabożeństwie młodzież tradycyjnie sprzedawała kołacze, 
które niezmiennie cieszą się powodzeniem.

Pamiątka poświęcenia 
kościoła Św. Trójcy w Bażanowiacach

 8 września parafianie z Bażanowic przeżywali 
kolejną, 32. pamiątkę poświęcenia swojego kościoła. 
 Uroczystość poprzedzona była licznymi przy-
gotowaniami. Przede wszystkim uprzątnięto teren wo-
kół świątyni. Na placu kościelnym rozłożony został na-

miot, który w razie niepogody miał chronić przybyłych 
na nabożeństwo. 
 W dniu poprzedzającym uroczystość, w zaprzy-
jaźnionej piekarni „U Troszoka”, w Wiśle, upieczono 
tradycyjne założeniowe kołacze. Kołacze sprzedawane 

Gabriela Staszkiewicz
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były w sobotę po południu, a także w nie-
dzielę po nabożeństwie. Całkowity dochód 
ze sprzedaży przeznaczony został na dalszą 
wymianę okien w kościele.
 W niedzielę uroczystości rozpoczęły 
się tradycyjnym porankiem pieśni religijnej. 

Jak co roku zaśpiewały trzy chóry – chór dziecięcy „Stokrotki” 
pod dyrekcją Doroty Gaś, miejscowy chór mieszany pod dyrek-
cją diakon Joanny Sikory oraz zaproszony gość - Wyższobramski 
Chór Kameralny prowadzony przez Piotra Sikorę. Koncert popro-
wadził opiekun filiału, ks. Łukasz Gaś.
 Ten dzień Pan Bóg pobłogosławił piękną, letnią pogodą. 
Odprawione zostały dwa równoległe nabożeństwa. W koście-
le Słowem Bożym służył ks. Kornel Undas z Mikołowa, zaś na 
przed kościołem Słowo Boże zwiastował ks. Marek Twardzik  
z Cisownicy. Na nabożeństwie w kościele obecny był również 
proboszcz ks. Janusz Sikora oraz kurator parafii, Jan Król. Oba 
nabożeństwa wzbogacone były pieśniami chórów. W kościele za-
brzmiał Wyższobramski Chór Kameralny, zaś zgromadzeni pod 
namiotem wysłuchali miejscowego chóru mieszanego.
 Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy 
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włączyli się w przygotowanie tej uroczy-
stości. Szczególne podziękowania kieruje-
my w stronę Stowarzyszenia Miłośników 
Bażanowic za wypożyczenie i rozłożenie 
namiotu przy kościele.

Janina Szalbot
Zdjęcia: Sabina Polok

Pamiątka Poświęcenia kościoła w Hażlachu

 Wrzesień to bardzo uroczysty czas w filiale 
Hażlach. W niedzielę 15 września parafianie obchodzili 
swoje święto – kolejną Pamiątkę Założenia i Poświę-
cenia Kościoła. Uroczystość była poprzedzona liczny-
mi przygotowaniami, w które zaangażowało się wiele 
osób. Wysprzątano i ustrojono pięknie kościół oraz te-
ren wokół, a w sobotę sprzedawano tradycyjne kołacze. 
 Niedzielne święto rozpoczęło się o godz. 9.00 
porankiem muzyki i pieśni religijnej. Na początku wy-
stąpił miejscowy chórek dziecięcy Gloria prowadzony 
przez Martę Cienciałę. Najmłodsi z wie,lkim zaanga-
żowaniem zaśpiewali trzy piosenki, zachwycając słu-
chaczy swoim zaangażowaniem i śpiewem z całych 
sił. Następnie wystąpił chór mieszany po dyrekcją  
p. Krystyny Penkały, w składzie którego są zarówno 
parafianie z Hażlacha, jak i Zamarsk. W ostatniej części 
zaprezentował się zaproszony chór z parafii Jastrzębie 
Zdrój. Jak się okazało później, w chórze śpiewają rów-
nież parafianie z Gołkowic. Pięknymi pieśniami dyry-
gowała Aleksandra Marek. 
 O godz. 10:00 kościół był już wypełniony po 
brzegi, a także sporo osób zasiadło na zewnątrz, pod 
namiotem. Nabożeństwo rozpoczęło się uroczystym 
wejściem do kościoła Rady Filiału oraz duchownych.  

 Zebra -
nych przywitał 
opiekun filia-
łu mgr teol. 
Marcin Pod-
żorski. Kaza-
nie wygłosił 
ks. Jan Raszyk 
z Jastrzębia, 
który w sło-
wach opartych 
na Ewangelii  
o wskrzeszeniu 
młodzieńca z 
Nain zwró-
cił uwagę, że 
każdy czło-
wiek potrze-
buje ożywiającego dotknięcia Jezusa w swoim życiu.  
W nabożeństwie uczestniczył także proboszcz ks. Ja-
nusz Sikora, który w liturgii końcowej nawiązał do 
wielkiego trudu włożonego w rozbudowę kościoła  
w Hażlachu przed 10 laty. 

Marcin Podżorski

Pamiątka Poświęcenia kościoła w Ogrodzonej

 Kościół w Ogrodzonej ma już 7 lat. W tym roku 
minęło także 140 lat od dnia, kiedy gospodarz Jan Bro-
da przekazał swoją parcelę pod założenie miejscowego 
cmentarza ewangelickiego. Pierwszy pogrzeb odbył się 
na nim w 1877 roku. Później na tym miejscu stanęła 
mała marownia, do której po latach dobudowano wie-

żę, żeby poświęcony w 1923 r. dzwon, mógł regularnie 
zwoływać miejscowych i okolicznych mieszkańców na 
odbywające się w Ogrodzonej nabożeństwa.
 Z tych okazji, jak co roku w pierwszą niedzie-
lę września, spotkaliśmy się na dziękczynnym nabo-
żeństwie, na którym chwaliliśmy Boga za jego dobroć  
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i błogosławieństwo, którymi przed laty pomógł 
parafianom w Ogrodzonej w wybudowaniu ich 
własnego kościoła. 
 Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się 
o godzinie 10. Pomimo ulewnego deszczu ko-
ściół wypełnił się po brzegi. Słowem pozdro-
wienia przywitał wszystkich ks. Łukasz Gaś 
(opiekun filiału).  Oprócz naszych parafian  
z Ogrodzonej, Łączki i Kostkowic, przybyli 
także wierni z innych okolicznych miejscowo-
ści. Radością było widzieć osoby z wszystkich 
filiałów naszej parafii. 
 Słowem Bożym służył gościnnie ks. 
płk. Zbigniew Kowalczyk, a czas całego nabo-
żeństwa ubogacał chór z Dębowca pod dyrek-
cją Gabrieli Targosz. 
 Jednym z chórzystów był rzeźbiarz  
p. Andrzej Klimowski. Dzięki jego prezentowi, 
od 2009 nasz ołtarz w kościele w Ogrodzonej 
zdobi wykonany z wielką pieczołowitością, 
piękny krucyfiks. Korzystając z jego obecno-
ści, ks. Gaś podziękował za ten dar i wyraził 
radość z odwiedzin.
 Po nabożeństwie wszyscy przybyli 
mogli zakupić okolicznościowy kołacz.

 Chciałbym bardzo serdecznie podzię-
kować chórowi i ks. Zbigniewowi Kowalczy-
kowi za ich służbę.  Szczególnie mocno dzię-
kuję wszystkim parafianom za przygotowanie 
kościoła i terenu wokół. Nie tylko na tę oko-
liczność, ale zawsze dbacie, aby to miejsce 
wyglądało godnie i pięknie. Za to poświęcenie 
i pomoc niech Pan Bóg codziennie Wam wyna-
gradza.

ks. Łukasz Gaś

Mobilna wystawa w Cieszynie

 Mobilna wystawa o kościele Wang, Karkono-
szach, Świętym Grobie w Görlitz oraz kościołach Po-
koju w Jaworze i Świdnicy dotarła do Cieszyna.
 Dnia 27 sierpnia 2013 r. została otwarta na pla-
cu Kościelnym w Cieszynie mobilna wystawa.
 Gości zebranych na placu Kościelnym powitał 
ks. radca Janusz Sikora. Następnie głos zabrali ks. rad-

ca Edwin Pech, ks. radca Jan Kozieł, burmistrza miasta 
Cieszyna Mieczysław Szczurek i jego zastępca Jan Ma-
tuszek oraz zastępca burmistrza miasta Karpacza, Ry-
szard Rzepczyński.
 Po przecięciu wstęgi o wystawie opowiedział 
autor fotografii i tekstów, i zarazem kurator wystawy, 
Zbigniew Kulik.
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 Duże i piękne fotografie zachęcają do 
zatrzymania się przy szesnastu tablicach, a krót-
ki tekst, napisany w języku polskim, angielskim  
i niemieckim, zawiera najważniejsze informacje 
o historii drewnianego kościoła sprowadzonego  
z Norwegii oraz o działalności parafii Wang, a tak-
że o walorach Karkonoszy. Wybierając się w te re-
jony, można po drodze obejrzeć drewniane kościo-
ły Pokoju wpisane na listę UNESCO w Jaworze  
i Świdnicy.
 Wystawa ta została przygotowana w ra-
mach programu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska – Saksonia 2007 – 2013 „Wędrowanie bez gra-
nic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów 
turystycznych stanowiących element międzynaro-
dowej trasy Via Sacra”. Projekt ten realizowany 
jest w partnerstwie z Ewangelicką Fundacją Kul-
tury w Görlitz.

 Wystawa została także wzbogacona o pre-
zentację możliwości zakwaterowania w Karpaczu 
oraz w innych regionach naszego kraju za pomocą 
plansz przedstawiających hotele Gołębiewski.

 Wystawa ta będzie gościć w Cieszynie do 
jesieni. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.
 Do Cieszyna przyjechała także delega-
cja Rady Parafialnej i parafian z Karpacza, któ-
ra mogła po otwarciu wystawy zwiedzić kościół 
Jezusowy oraz podziwiać piękno tego miasta,  
w którym ks. Edwin Pech przed wielu laty rozpo-
czął swoją służbę w Kościele.

ks. Edwin Pech

Od lewej: ks. Janusz Sikora, zastępca burmistrza miasta Karpa-
cza Ryszard Rzepczyński i ks. Edwin Pech 
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Piknik w Marklowicach

 W dniu 8 września 2013 r. w bardzo 
ciepłe, jesienne, niedzielne popołudnie, spotka-
liśmy się w kościele w Marklowicach dziękować 
za szczęśliwe zbiory i wziąć udział w kolejnym 
pikniku naszego filiału. Nabożeństwo tradycyj-
nie rozpoczęło się uroczystym wejściem pro-
boszcza ks. Janusza Sikory i dzieci ze szkółki 
niedzielnej z koszyczkami, złożonymi później 
na ołtarzu. Dzieci jak zwykle pięknie śpiewały 
i mówiły wiersze. Warto podkreślić, że miały 
na naukę tylko tydzień, gdyż pierwsza szkółka 
odbyła się 1 września. Ksiądz Janusz Sikora 
zwrócił uwagę na ich profesjonalne podejście do 
śpiewu i zaprosił do udziału w koncercie „Dzieci 
śpiewają kolędy”, do teatru. 
 Nabożeństwo poprowadził ks. Janusz 
Sikora, a w kazaniu został poruszony wątek 
chleba i dbania o to, aby żaden jego okruszek 
się nie zmarnował. Po nabożeństwie wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na parking przed 
kościołem gdzie, tradycyjnie już pod namiotami, 
zostały ustawione stoły. Jak co roku można było 
zjeść coś konkretnego – niezmiennym powodze-
niem cieszyły się „jelita” z kapustą oraz „czo-
skowa” pomazanka. Tradycyjnie również nasze 
parafianki upiekły pyszne ciasta, które doskona-
le smakowały z pachnącą kawą.
 Piknik jest doskonałą okazją, aby pobyć 
razem, porozmawiać i pośmiać się w gronie na-
szych sąsiadów - parafian. Mamy mało takich okazji  
w roku, dlatego bardzo cenimy sobie te spotka-
nia. Zapraszamy do nas w przyszłym roku!
 W imieniu Rady Filiału chciałabym ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy pomo-
gli nam w zorganizowaniu naszej uroczystości,  
a szczególnie 
naszej małej 
grupce z mło-
dzieżówki – 
mimo iż nie 
jest ich dużo, 
zawsze mo-
żemy na nich 
liczyć. Bóg 
Wam zapłać.

G. Staszkiewicz
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Powiatowe dożynki w Zamarskach

 Blisko 40 pojazdów i maszyn rolniczych 
jechało w korowodzie, który rozpoczął tegoroczne 
Dożynki Powiatowo-Gminne. Odbyły się one 24 
sierpnia w parku rekreacyjno-sportowym w Zamar-
skach, w związku z obchodzonym w tym roku ju-
bileuszem 790-lecia miejscowości. Ich współorga-
nizatorami był Powiat Cieszyński, Gmina Hażlach, 
a także Gminny Ośrodek Kultury, rady sołeckie  
i działające w naszej gminie organizacje społeczne.
 Z tej okazji stawili się w Zamarskach par-
lamentarzyści i przedstawiciele władz samorządo-
wych różnych szczebli, w tym między innymi: poseł 
do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, posło-
wie na Sejm RP Aleksandra Trybuś, Czesław Gluza, 
Stanisław Pięta i Stanisław Szwed, radny wojewódz-
ki Jan Kawulok, starostowie Powiatu Cieszyńskiego 
Jerzy Nogowczyk i Jerzy Pilch, Przewodniczący 
Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius 
oraz radni powiatowi, wójtowie i burmistrzowie zie-
mi cieszyńskiej, radni naszej gminy na czele z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Hażlach, Grażyną Krehut. 
Do Zamarsk przybyła również delegacja władz Po-
wiatu Słupskiego, z którym współpracuje Powiat 
Cieszyński, na czele ze Starostą Sławomirem Zie-
mianowiczem. W dożynkach uczestniczyli duchow-
ni obu wyznań: biskup Diecezji Cieszyńskiej Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler, 
drugi proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Cieszynie ks. Tomasz Chudecki, księża kanonicy 

Piotr Beczała z Zamarsk i Andrzej Papoń z Hażlacha,  
a także przedstawiciele służb mundurowych i jednostek 
organizacyjnych powiatu. Honory gospodarzy dożynek 
pełnili Urszula i Piotr Szkutkowie.
 W rozpoczynającym dożynki wystąpieniu wójt 
naszej gminy Karol Folwarczny podziękował za powie-
rzenie Gminie Hażlach organizacji tegorocznych Doży-
nek Powiatowych, co stanowi wyróżnienie dla naszych 
rolników, zaś radom sołeckim i sołtysom złożył wyrazy 
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uznania za trud i wysiłek, poniesione przy organizacji 
tegorocznego Święta Plonów. Przy tej okazji wójt Karol 
Folwarczny zwrócił uwagę na wielkie zaangażowanie 
lokalnej społeczności, z sołtysem Zamarsk Klaudiu-
szem Zawadą na czele, w powstanie w centrum wioski 
parku. Z kolei starosta Jerzy Nogowczyk przedstawił 
obecny stan rolnictwa na ziemi cieszyńskiej i przyszło-
ściowe kierunki produkcji rolnej. W tym kontekście 
wymienił m.in. Karola i Romana Zagórów, producen-

tów trzody chlewnej z Brzezówki, którzy  
w 2012 roku zostali laureatami kra-
jowymi konkursu „AgroLiga”, zaś  
w województwie śląskim w kategorii rol-
nicy zdobyli tytuł Mistrza „AgroLigi”.  
Ks. biskup Paweł Anweiler podkreślił,  
że dożynki to wielka lekcja dziękczynienia  
za Bożą opiekę, dzięki której także  
w tym roku możemy spożywać chleb  
z nowej mąki.                         
   Organizatorzy imprezy 
dla przybyłej licznie publiczności przygo-
towali ciekawy program artystyczny. Po ze-
spole dziecięco-młodzieżowym filii GOK 
w Pogwizdowie z bogatym repertuarem za-
prezentował się Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, któ-
ry wcześniej wykonał obrzęd dożynkowy,  
a następnie Orkiestra Dęta „Cieszynian-
ka” z towarzyszeniem mażoretek, Męski 

Zespół Śpiewaczy przy OSP Zamarski oraz Zespół Re-
gionalny „Wielkokończanie”.
 Na stoisku Gminnego Centrum Informacji  
i Gminnego Ośrodka Kultury dostępna była nowa 
książka „Zamarski wczoraj i dzisiaj”, autorstwa Rudol-
fa Mizi i Edwarda Figny, wydana specjalnie z okazji 
zamarskiego jubileuszu. Nabywali ją nie tylko miesz-
kańcy Zamarsk, ale także osoby spoza tej miejscowości.

Zamarski–bloog.pl

Fundacja Augusta Hermanna Francke 
– wystawa z Halle

 Rok 2013 w Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim w Polsce to Rok Reformatorów, ludzi z krwi  
i kości, którzy w jakimś stopniu odegrali istotną rolę 
w dziejach świata, państwa czy też regionu. Taką oso-
bą bez wątpienia jest postać księdza Augusta Herman-
na Francke, którego okrągłą, 350. rocznicę urodzin 
obchodzimy w bieżącym roku. Z tego też powodu  
w niedzielę 15 września br. tuż po nabożeństwie głów-
nym w Cieszynie została otwarta wystawa poświęcona 
życiu i działalności ks. Augusta Hermanna Francke, któ-
rą otworzył dyrektor Fundacji Francke w Halle (Franc-
kesche Stiftungen) dr Thomas Müller-Bahlke wraz  
z panią Friederike Lippold i ks. Łukaszem Gasiem. 
Wystawa przygotowana przez Fundację Francke z Hal-
le odwiedziła już między innymi Danię, USA, Rosję, 
Niemcy, a teraz jest i w Polsce, w Cieszynie. Kim była 
ta bez wątpienia ciekawa i wybitna postać oraz co łą-
czyło ją z ewangelickim zborem w Cieszynie? 

 August H. Franke urodził się 22 marca 1663 
roku w Lubece jako trzecie dziecko adwokata Jana 
Francke i Anny, córki burmistrza Lubeki, Dawida Glo-
xina.  Studiował teologię oraz języki orientalne i no-
wożytne na uczelniach w Erfurcie, Kilonii i Hamburgu.  
W 1687 roku przeżył duchowe przebudzenie, które do-
prowadziło Franckego do zbliżenia do rodzącego się  
w owym czasie ruchu pietystycznego - ruch przebudze-
niowy w Kościele luterańskim - kładący nacisk na roz-
budzenie uczuć religijnych poprzez między innymi nie-
ustaną modlitwę, studiowanie Biblii czy też działalność 
charytatywną. Głównym przedstawicielem pietyzmu 
był ksiądz superintendent Jakub Filip Spener (1635-
1705).
 Francke położył główny nacisk na dalszą refor-
mę kościoła luterańskiego, kładł akcent na poprawę ży-
cia kościelnego, szerzenie nowej pobożności wiernych, 
a w ten sposób dalszą realizację Reformacji. To właśnie 
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w Halle August Hermann Francke rozpoczął w prakty-
ce wprowadzać reformatorskie idee pietyzmu, którego 
mottem było „przemiana świata poprzez przemianę 
człowieka”. Dążył do całościowej reformy społecznej 
poprzez usunięcie barier socjalnych i edukacyjnych.  
W tym celu rozpoczął działania do zapewnienia opieki 
dzieciom i młodzieży, zapewnieniu im odpowiedniej 
edukacji niezależnie od ich położenia społecz-
nego czy finansowego. W 1695 roku zakłada 
sierociniec, później, na przestrzeni 30 lat, po-
wstaje kompleks budynków z muru pruskiego 
przeznaczonych między innymi na sierociniec, 
szkoły (różnego szczebla), szpital, księgarnie  
i drukarnie. Dzięki   jego wizji powstaje swe-
go rodzaju „miasto” w mieście Halle. Franc-
ke był również wykładowcą na uniwersytecie  
w Halle od 1685 roku, dzięki czemu do naucza-
nia w swych szkołach zaangażował studentów, 
którzy w zamian mogli liczyć na jedzenie,  
a czasem dach nad głową. „Miasto” Franckego 
posiadało również gospodarstwo rolne, co rów-
nież przyczyniało się do samowystarczalności 
jego fundacji. Działania Francke wspierał rów-
nież wpływowy baron Karol Hildebrand z Can-
stein. Baron z własnych funduszy, wspólnie  
z Franckego, zakładają w Halle w 1710 roku 
Towarzystwo Biblijne, które od 1712 roku dru-
kowało w różnych językach Biblie i wysyłało 
na cały świat, w tym także po polsku. Francke 
umiera 8 czerwca 1727 roku, a z jego fundacji 
w tym czasie korzysta około 3000 osób.
 Pietyzm halleński, który swoją nazwę 
nosi właśnie od działalności Franckego na róż-
nych płaszczyznach religijnych i społecznych, 
był promowany niemalże na całym świecie. 

Francke wysyłał misjonarzy w różne strony świata za-
kładając szkoły, sierocińce, próbując wzorce z Halle 
wszczepić w innych miejscach na Ziemi, między innymi 
w Indiach, Ameryce Północnej. Podobne dzieło zamie-
rzał tworzyć również w Cieszynie, wpierw wspierając 
dążenia ewangelików śląskich do uzyskania zgody na 
budowę kościołów. Poufne rozmowy prowadzone były 
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między innymi z hrabiami Henckel von Donnersmarck 
jak również z hrabią Promnic z Pszczyny jeszcze kilka 
lat przed wyznaczeniem miejsca pod budowę kościoła 
Jezusowego w 1709 roku. Dzięki staraniom Franckego 
jednym z pierwszych księży, którzy przybyli do Cieszy-
na w 1709 roku, był ks. Krzysztof Voigt, który niestety 
nie został zaakceptowany przez władze i nie mógł tu 
pozostać na stanowisku duchownego. Jednakże mimo 
przeciwności, jakie stały u podstaw budowy kościoła 
Jezusowego udało się chociaż w niewielkim stopniu re-

alizować idee Francego, gdyż już w 1711 roku przy bu-
dowanej świątyni stała drewniana szkoła, którą w 1725 
roku zastąpiono murowaną, stojącą do dziś, zwaną po-
pularnie pajtą.
 Wystawę prezentującą życie i działalność ks. 
Augusta Hermanna Francke można zwiedzać w koście-
le Jezusowym do połowy października br. Więcej infor-
macji tel. 502495835 lub muzeumpea@wp.pl

Marcin Gabryś

Historia pewnego zaproszenia

 W sierpniowych Wieściach Wyższobramskich 
ukazał się dodatek „150 lat Szkoły Ewangelickiej w 
Gumnach”. Można było przeczytać historię budynku 
byłej szkoły, a obecnie kaplicy. Niestety niewielu ko-
jarzy z kościołem ten budynek, który mija przy dro-
dze Cieszyn - Dębowiec. W Wieściach ukazało się 
także zaproszenie na uroczyste nabożeństwo, jednak 
często kiedy czytamy czy słyszymy takie zaproszenia 
nie wzbudzają w nas jakiś szczególnych motywacji do 
uczestnictwa. 

 A tu pewnego dnia pojawiają się w naszym 
domu przedstawiciele z Gumien z imiennym zaprosze-
niem. No to teraz już głupio nie przyjść, wydrukowali 
zaproszenie, wpisali nasze nazwisko i zapraszają całą 
rodzinę. Podpisy zacnych ludzi, propozycja ciekawego 
kazania, muzyki i wspólnego posiłku. W takim wypad-
ku każdy „cieszyniok” musi być, nawet jeżeli nie jest 
członkiem parafii cieszyńskiej, ale jak zapraszają to 
trzeba. Okazało się, że takie same zaproszenia dostali 
także nasi sąsiedzi. Kiedy to zobaczyłem, to tak trochę 

ugryzło moją luterską dumę, jed-
nak nie jestem taki wyjątkowy,  
inni też zostali tak uroczyście za-
proszeni. 
  No cóż jedziemy do 
Gumien. Taka trochę biblijna 
miejscowość. W Biblii Gdańskiej 
z 1632 roku słowo gumna poja-
wia się 14 razy, w naszym obec-
nym tłumaczeniu 7 razy. Nieste-
ty dzisiejsza młodzież już coraz 
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mniej zna takich słów związanych z gospoda-
rzeniem, a co dopiero z młóceniem na gumnach. 
Jedziemy do Gumien. Niektórzy po raz pierwszy 
w życiu. Spotkałem takich co musieli włączyć 
GPS by tu trafić. Kiedyś to była dobra luterska 
tradycja odwiedzić sąsiednie kościoły przy zało-
żeniu. Gumna - tu tylko Lutry mają kościół, jak 
mało jest takich miejscowości w Polsce, trzeba 
to zobaczyć. 
 Jest wreszcie 150-letni solenizant, dzi-
siaj budynek kaplicy przed laty ewangelicka 
szkoła dla dzieci. Obok w dużym namiocie  
z logo Gminy Dębowiec przygotowane miejsca 
do siedzenia i stoły, białe obrusy jako proro-
cy posiłku, ekran na obraz z kaplicy i głośniki, 
aby każdy mógł słyszeć i widzieć nabożeństwo. 
Pełny profesjonalizm przygotowań, specjalny 
parking, wszystko elegancko ustrojone, kwiaty, 
a nawet w ferworze przygotowań zrobiono po-
prawki w chodniku do kaplicy. Jest zapowiadana 
muzyka. Zagraniczna orkiestra dęta z Trzanowic, 
sami mężczyźni, chyba nikt im nie truje głowy 
o parytetach. Przyjechali do Gumien by nam za-
grać. Można było posłuchać „dechówek” przed 
nabożeństwem, ale także w trakcie ofiary i po 
nabożeństwie.  Komu było mało mógł zabrać  
z sobą na pamiątkę płytę CD. Wielu zaproszo-
nych gości i „tubylców” stało i słuchało pięknej 
muzyki naszych, gdyż kiedyś byliśmy w tej sa-
mej cieszyńskiej parafii, pomnik ks. Trzanow-
skiego - ks. Tomek Chudecki ma przed domem, 
a sam kiedyś w Trzanowicach służył na parafii. 
Czyli nasi nam pięknie zagrali.
 Nasi bo przecież to prawie sąsiedzi pra-
pradziadka mojej żony. To on przed 150 laty 
zakochał się w dziewczynie z Gumien. Porzu-
cił Zaolzie, bo faktycznie mieszkał po drugiej 
stronie Olzy i przeprowadził się do Gumien. 
Owocem tej miłości było kolejne pokolenie  
w Gumnach. Rodzinna tradycja miłości prze-
trwała i jego syn także cieszył się gromadką dzie-
ci. W starej Postylli Samuela Dambrowskiego na 
ostatniej stronie wpisywał swoich potomków: 
Paweł po dziadku i prapradziadku, Janek po ojcu, 
Adolf i Joanna, później kreska, dość dzieci do 
wykarmienia, ale jednak pod kreską jeszcze Zuzanna, Mil-
ka, Karol, Gustaw i Edward i znów kreska, a jednak później 
jeszcze Paulina i Rudolf. Tacy to byli ludzie w Gumnach. Dla 
nich potrzebna była szkoła i to szczególne miejsce. Dzisiaj 
ich potomkowie spotykają się tu na modlitwie.   
 Przy wejściu do kaplicy pokusa - „założeniowe” ko-
łaczyki z których ze względu na mój wygląd musiałem zre-
zygnować (zbyt wiele już zainwestowałem w siebie), ale 
także informatory z wkładką o jubileuszowym budynku  
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w Gumnach. 
 Nabożeństwo rozpoczynały dzieci niosąc chleb 
i Słowo Boże, oraz pozdrawiając nas kwiatami, 
wierszami i piosenkami. Najmłodsze pokolenie 
przywitało nas w pięknie ustrojonej kaplicy, gdyż 
pamiątka założenia w Gumnach to zawsze także 
nabożeństwo na Święto Żniw. 
 Ks. Tomasz powitał szczególnych gości: zbo-
rowników z Gumien i najbliższej okolicy, ale tak-
że grupę zborowników ze Szczytna na Mazurach, 
byli przedstawiciele władz kościelnych – radca 
konsystorza Kornel Grajcar i członek synodu 
Jan Macura, kurator Parafii cieszyńskiej Jan Król  
i przedstawiciele samorządu: wójt Gminy Hażlach 
Karol Folwarczny i Stanisław Kubicius ze Staro-
stwa Powiatowego - równocześnie autor informa-
tora o szkole i kaplicy w Gumnach, niestety brakło 
przedstawiciela samorządu z Dębowca, ale dobrze, 
że był jako reprezentant gminy dębowiecki namiot. 
Wśród gości szczególnych pojawił się kaznodzieja 
naszej uroczystości ks. Alfred Borski. 
  Jubileuszowe kazanie zostało oparte 
na słowach o siewcy. W bardzo ujmujących sło-
wach kaznodzieja nawiązując do swojego życia 
przedstawiał ważność siania Słowa i jego wzrostu  
w naszym życiu. Wskazując na swoje dzieciństwo 
opowiedział o ważności pracy z dziećmi w parafii, 
wspominając zebrania młodzieżowe zachęcał mło-
dych do aktywnego udziału w życiu parafialnym. 
Łzy w oczach słuchaczy wycisnęło wspomnienie 
o śmierci ojca i późniejszym powołaniu do służ-
by duchownego. Tak często ciężkie doświadczenia 
przyjmujemy jako karę lub powód do obrażenia się 
na Boga. Ks. Alfred wskazał na szczególne znacze-
nie złożenia naszego zaufania w Bogu, jak ziarno 
siejemy do ziemi z nadzieją pojawienia się plonów, 
tak każdy z nas musi odrzucić tą starą powłokę 
dumy i pychy, grzechu i przekory, aby zaufać cał-
kowicie Bogu i wydać obfity plon. 
  Ks. Borski wskazywał na czas swojej 
służby w parafii cieszyńskiej i nie był gołosłowny 
w świadectwie o ważności pracy u podstaw z mło-

dzieżą, gdyż już przed kazaniem a także później uczestni-
cy nabożeństwa mogli posłuchać pieśni reaktywowane-
go na to nabożeństwo chóru młodzieżowego Credo. Przy 
dźwiękach gitary i fletu oraz dziesiątek głosów odżyły 
wspomnienia sprzed lat. Czas, gdy pełno młodych ludzi 
roznosiło informatory a młodzież cieszyńska była po-
tężną grupą podejmującą różnorodne wyzwania, wtedy 
powstawały takie inicjatywy jak grupa teatralna BOCK-
PECEHbE. Dzisiaj ci sami ludzie już mniej młodzieżowi, 
bo wychodząc do przodu wielu z ich prowadziło swoje 
dzieci, ale ciągle z niesamowitą radością i wiarą wielbią-
cy Boga, do którego mogli zbliżyć się także w wyniku 
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szczególnej służby księdza Alfreda w Cieszy-
nie. Niestety nie wszyscy uczestnicy byłego 
chóru mogli być na nabożeństwie, ale i tak 
chór Credo ubogacił wspaniale uroczystość. 
Takie kazania, gdzie jesteśmy konfrontowa-
ni z tym co sami przeżyliśmy i czego efekty 
doświadczamy pozostają na długo w pamięci. 
Pewnie wielu wychodziło z kaplicy w prze-
konaniu, że trzeba nam więcej pracować nad 
tym, by kolejne pokolenie, czyli nasze dzie-
ci i wnuki były przygotowane na zasianie 
ziarna, by nasz przykład życia był dla nich 
zachęceniem do poznawania Boga i służenia  
w kościele. 
 W czasie ofiary mogliśmy także po-
słuchać melodii granych przez Andrzeja Kli-
mowskiego na akordeonie. Jako prawdziwy góral 
siedział w stroju góralskim z kapeluszem góralskim 
na głowie, grając kolejne pieśni nie spodziewając się 
pewnie, że zbór dołączy się śpiewając do granych 
melodii. Gdyby w kaplicy była moja babcia z gór, to 
pewnie „oberwałby” za ten kapelusz, ale tak to jest 
z góralami i więcej nie piszę bo chcę jeszcze pożyć, 
a Andrzej jeszcze w namiocie po nabożeństwie przy-
grywał szumnie do regionalnych pieśni.
 Zgodnie z zapowiedzią po nabożeństwie 
wszyscy uczestnicy mogli zasiąść do stołów w na-
miocie. Ponad 300 ludzi z dużym apetytem rozko-
szowało się znakomitym gulaszem. Tu podziękowa-
nia dla gospodarzy, jedzenie i obsługa była rewelacyjna. 
Wiadomo, że przygotowanie posiłku dla tylu gości  
i zorganizowanie wszystkiego to wysiłek dziesiątek 
ludzi. W takich chwilach owocuje wiara czynna w 
miłości. Gulasz, wspaniałe ciasta, kawa czy herbata 
oraz chleb ze smalcem były tym co łaskotało nasze 
podniebienia, ale był to także czas śpiewu i wzruszeń.  
Ks. Borski złożył życzenia swojej mamie, która ob-
chodziła akurat urodziny. Delegacja ze Szczytna była 
zachwycona przebiegiem uroczystości i cieszyli się, 
ze teraz u nich będzie służył ks. Alfred III. Przed lat 
w Szczytnie proboszczem był śp. ks. dr Alfred Jagucki, 
jeszcze dwa lata temu służył w ich zborze śp. ks. prof. 
Alfred Tschirschnitz, a obecnie mają naszego księdza 
Alfreda Borskiego. No nie wypada zazdrościć, ale jed-
nak… Życzymy naszym gościom ze Szczytna i ich 
obecnemu księdzu błogosławieństwa. 
 W czasie poczęstunku wielu mogło podzielić 
się swoimi przeżyciami i wspomnieniami. Pani Halina 
Juszczyk córka wieloletniego nauczyciela i kierowni-
ka szkoły w Gumnach Emila Czyża nawiązywała do 
czasów dzieciństwa, co obudziło wspomnienia byłych 
uczniów. Można było się dowiedzieć jak kiedyś uczono 
się w szkole, jak w czasie zbierania kasztanów i orze-
chów ćwiczono rzucanie do celu, by umieć później 

przy wykopkach dobrze wrzucać ziemniaki do koszy. 
Wspólny czas to także okazja do zaproszeń do odwie-
dzin, nawet bardzo dziwnych bo zaproszono mnie do 
odwiedzenia prosiaczków w Jasienicy. Atmosfera spo-
tkania była znakomita i szkoda było iść do domu. 
 Dziękujemy serdecznie gospodarzom, tym 
wszystkim wspaniałym ludziom z Gumien, którzy 
przygotowali stoły i ławki, parking, ciasta, kołaczyki   
i gulasz, wystrój kaplicy i dary na ołtarz, nagłośnienie 
i oprawę muzyczną, namiot i straż pełniącą w nocy dy-
żury, przygotowali występy dzieci i chóru, za kazanie, 
za całą ucztę duchową jaka była dla nas świadectwem, 
że nawet w takich miejscach, które nijak nie przypo-
minają kościoła, jeżeli tylko szczerze ufamy Bogu, to 
ten kościół jest w sercach i dlatego życzymy błogosła-
wieństwa na kolejne lata służby w tym miejscu, które 
ze szkoły dla dzieci stało się szkołą Słowa Bożego dla 
kolejnych pokoleń. Bóg zapłać.
   

Bogusław Czyż

Halina Juszczyk córka wieloletniego nauczyciela i kierownika szkoły w Gum-
nach Emila Czyża w towarzystwie braci Janka i Pawła Górniaków, którzy byli 

ostatnimi absolwentami Szkoły Ewangelickiej
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Informacje 
Rady Parafialnej

 Kolejne w 2013 roku posiedzenie Rady Pa-
rafialnej odbyło się 27 sierpnia w sali parafialnej  
pl. Kościelny 6. Posiedzenie rozpoczął Kurator Jan Król 
witając wszystkich zebranych. Następnie ks. Janusz  
Sikora odczytał tekst hasła biblijnego przypadającego 
na dzień zwołania posiedzenia Rady i zmówił modlitwę. 
W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto podany  
w zaproszeniu porządek posiedzenia.  Rada przyjęła 
protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Parafialnej 
z 25 czerwca 2013 roku.  
 Proboszcz Parafii ksiądz Janusz Sikora przed-
stawił sprawy związane z życiem religijno-kościelnym 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Mię-
dzy innymi omówił najważniejsze uroczystości religij-
ne w najbliższym czasie - pamiątki założeń kościołów  
oraz święta żniw. Rada Parafialna zapoznała się z infor-
macją Proboszcza na temat nauczania religii w nowym 
roku szkolnym w placówkach oświatowych na terenie 
działania naszej parafii. W tej sprawie wywiązała się 
ożywiona dyskusja, w efekcie której postanowiono, aby  
po pierwszym semestrze w I kwartale 2014 roku po-
wtórnie szczegółowiej omówić problematykę kateche-

zy prowadzonej przez naszą parafię. 
 Przedstawiciele Rady Parafialnej zdali relację  
z przebiegu wizyty w parafii w Schwabach (Bawaria). 
W związku z tym Rada Parafialna powołała grupę ro-
boczą do kontynuowania rozmów i przyjęcia delegacji 
tej parafii w połowie października br. Zgodnie z wnio-
skami z ostatniego zgromadzenia parafialnego, omó-
wiono kwestię zwołania spotkania parafialnego, na któ-
rym przedstawione byłyby aktualne sprawy parafialne.  
W związku z zajętym stanowiskiem przez Konsystorz  
w sprawie sprzedaży działek w Hażlachu, Rada Para-
fialna postanowiła, aby zamiast spotkania parafialnego, 
zwołać na dzień 5 października nadzwyczajne zgro-
madzenie parafialne, na którym przedstawi się bieżące 
sprawy parafialne, w tym kwestię sprzedaży działek  
w Hażlachu. W tej sprawie Rada Parafialna, zgodnie  
z zapisami prawa kościelnego, przyjęła porządek obrad 
tego zgromadzenia. 
 Na zakończenie posiedzenia Kurator podzięko-
wał wszystkim za udział w zebraniu. Posiedzenie za-
kończono Modlitwą Pańską.

Jan Król

Trzeba zebrać grosz do kupy,
iść do sklepu na zakupy.

Kupić wszystko, co potrzeba,
nic nie spadnie samo z nieba.

Downi na wsi tak bywało:
mało co sie kupowało,

niemal wszystko dóma było,
wszystko dóma sie robiło.

Od żniw aże do przednówka,
zawsze cosi było w schowku,

teraz ludzie tela mają,
co ze sklepu przydźwigają.

To, co ziemia chłopu daje
hnet w jesieni wyprzedaje:

downi chłop mioł jak we dworze,
zawsze trzecioroczni zboże.

Teraz siedlok tak gazduje
że masło i chleb kupuje:

mąke, kasze, mięso, szpyrke -
niewiele mo na wyżyrke.

A choć sie to zdo jak bajka,
dokupuje w sklepie jajka.

Żołądkowi dogodzają,
jeszcze prawią, że źle mają!

(Emilia Michalska: „ZAPACH  ZIEMI- Poezje”. Wisła -1973 r.)
(udostępniła: Grażyna Cimała)

NA    DZIEDZINIE
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Be omide didar                

Zza granicy

 Po dawnej już wiośnie arabskiej wszyscy na 
Bliskim Wschodzie z niepokojem  obawiają się teraz 
rozwoju wypadków w Syrii i Egipcie. Rozsądny wielo-
głos społeczności międzynarodowej oraz zdecydowane 
weto Rosji, zdaje się zapobiec powstaniu kolejnemu 
frontowi zmagań wojennych z udziałem państw NATO, 
w tym naszych żołnierzy. Może konstatacja o już licz-
nych ofiarach, w Syrii zginęło już przecież  ponad 100 
tysięcy ludzi, powstrzyma świat arabski przed samouni-
cestwieniem. Ludzie wychodzą  również coraz liczniej 
na ulice, między innymi w Egipcie i Tunezji, by prze-
ciwstawić się działalności radykalnych islamistów. Nie 
godzą się na brak konkretnej reakcji rządów i wskazują 
na historyczne  nacjonalizmy i wojny religijne, które nie 
powściągnięte na czas, prowadzą do tragedii. W Afga-
nistanie ginie codziennie kilkanaście osób, a w Iraku  
w konflikcie szyitów z sunnitami, każdego tygodnia w 
zamachach traci życie kilkaset ludzi.
 Ciągłe zagrożenie i lęk o przyszłość powodu-
ją masowe migracje ludności cywilnej. Z Syrii uciekło 
już do Libanu  ponad milion kobiet, dzieci i ludzi 
starszych, zdanych praktycznie na przetrwanie tylko 
przy pomocy rodzin i organizacji  niosących pomoc 
żywnościową i leczniczą. Zamożniejsi emigrują do 
państw całego świata. Ja spotykam ich również na 
Cyprze, gdzie wielu przedsiębiorców zlokalizowało 
swoje biznesy. Władze gospodarcze sprzyjają przy-
byłym, chętnym do prowadzenia działalności wy-
twórczej , handlowej , a przede wszystkim usługowej.
      W ostatnim okresie najwięcej firm obcokrajow-
cy utworzyli w Nikozji (stolica Cypru) i w Limassol. 
Nikozja przypomina  największe centra biznesowe 
,jakie można spotkać w Londynie, Frnkfurcie czy  
w USA. Nie przesadzam, ponieważ Nikozja w dużej 
mierze  przejęła funkcję centrum bankowego Bli-
skiego Wschodu, po wojnach domowych w Libanie  
i utracie roli centrum biznesowego  przez Bejrut. 
 Prócz wielu istotnych wolności handlowych 
i bankowych dodatkowym argumentem za prowadze-
niem tutaj działalności gospodarczej  jest  położenie 
wyspy, łagodny klimat i wręcz rajskie przyrodnicze 
otoczenie. Dogodne są połączenia  lotnicze z całym  
globem, funkcjonalny port morski w Limassol, gdzie 
spotykamy statki handlowe i wycieczkowe  świato-
wych bander. Jednym z wymarzonych, szczególnie 
przez młodzież, jest   rejs wygodnym statkiem z Li-
massol  do Port Saidu. Odpływając wieczorem żegna 

nas cudowny zachód słońca. To 
samo słońce wita nas, wschodząc 
w Port Sajdzie zza potężnego meczetu i minaretów.
 Chciałoby się uwierzyć wtedy w niezakłóco-
ne piękno, spokój i dobro ludzi . Jednak po zejściu po 
trapie na nabrzeże, szybko wracamy do rzeczywistości. 
Siadamy w towarzystwie 
uzbrojonych żołnierzy 
do pojazdów. Na mija-
nych  autobusach i samo-
chodach widzimy ślady 
po kulach. W tak czujnej, 
ale koniecznej eskorcie 
,docieramy do Kairu.

Janek Schylla
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90 lat Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie
         1923 - 2013

Wieści z Dzięgielowa

 90 lat temu z potrzeby niezwykle wrażliwego 
serca na krzywdę i niedolę najbardziej pokrzywdzo-
nych - dzieci i starszych ludzi – ks. senior Karol Ku-
lisz powołał do życia Diakonat Żeński „Eben-Ezer”  
w Dzięgielowie.
 Mijają lata; wiele się zmieniło, ale tych, nad 
którymi trzeba się pochylić, podać bratnią dłoń, wspo-
móc chlebem i Słowem, przytulić do serca, wciąż nie 
brakuje. Diakonat mimo różnych ciężkich, 
czasami wręcz tragicznych sytuacji, ostał się 
dzięki żarliwym modlitwom i opiece Tego, 
który wszystko może.
 Przed kilkoma dniami Diakonat ob-
chodził swoje 90-lecie wraz z licznymi wier-
nymi przyjaciółmi z kraju i z zagranicy. Z tej 
okazji, 14 września o godz. 16:00 w kościele 

„Eben-Ezer” w Dzięgielowie odbył się prze-
piękny koncert orkiestry kameralnej z parafii 
w Goleszowie pod dyrekcją Jeana Claude’a 
Hauptmanna. Koncert oraz wiersze recyto-
wane przez p. diakon Helenę Gajdacz, były 
dla słuchaczy prawdziwą ucztą duchową. 
Prowadzący koncert: s. Wanda Wieczorek  
i ks. Marek Londzin powiedzieli na zakoń-
czenie: „mieliśmy przedsmak nieba, tak chy-
ba grają aniołowie”.
 15 września, w 16. niedzielę po 
Trójcy Świętej, w kościele „Eben-Ezer” od-
było się uroczyste nabożeństwo. Czcigodni 
Goście z bp. Kościoła ks. Jerzym Samcem, 
gośćmi z zagranicy, siostrami diakonisa-
mi, zostali wprowadzeni do kościoła przez 
członków Zarządu i Rady Opiekuńczej Dia-
konatu.

 Podniosłe kazanie w oparciu o teksty: Psalmów 
119,59; i 37,5, wygłosił ks. bp. senior dr Jan Szarek.  
W liturgii wstępnej i końcowej uczestniczyli: ks. bp. Pa-
weł Anweiler, ks. bp. Ryszard Bogusz, prezes Synodu 
ks. Grzegorz Giemza, ks. radca Jan Gross, ks. Marek 
Londzin, ks. Emil Gajdacz i s. Aniela Kawulok. W mo-
dlitwie dziękczynnej prowadzili nas: s. Wanda Wieczo-
rek i dyrektor Domu Opieki „Emaus”, Adam Pastucha.
 W trakcie nabożeństwa zostały pobłogosławio-
ne Siostry, które obchodziły swoje diakonackie jubile-
usze: s. Zuzanna Lazar – 65 lat służby, s. Irena Mora-
wiec – 50 lat służby, s. Przełożona Ewa Cieślar, s. Anna 
Cieślar i s. Helena Pinkas – 40 lat służby.
 Pod koniec nabożeństwa pozdrowienia prze-
kazali: przedstawiciel Kaiserswerth’skiego Związku 
Diakonatów ks. rektor Stefan Suess (Süß), ks. Jan Cie-
ślar z Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
Wyznania w Rep. Czeskiej, poseł na Sejm RP Aleksan-
dra Trybuś, przedstawiciele władz lokalnych : Starosta 
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Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk i przewod-
niczący Rady Powiatu Stanisław Kubicius. Uroczyste 
nabożeństwo uświetnił kilkoma pieśniami miejscowy 
chór kościelny. Na koniec nabożeństwa słowa podzię-
kowania skierowała siostra przełożona s. Ewa Cieślar.
Po nabożeństwie Siostry Jubilatki zostały otoczone 
przez bliskich, krewnych i przyjaciół, którzy składali 
im serdeczne życzenia dalszego prowadzenia w służbie 
dla Pana.
 Niezwykle wzruszający był moment, kiedy do 
s. Zuzanny, obchodzącej w tym roku również 90-lecie 
urodzin, podeszli jej dawni wychowankowie z Domu 
Dziecka (mieszkający obecnie w Węgierskiej Górce, w 
Cieszynie, w Niemczech); była dla nich nie tylko opie-
kunką, zastępowała im matkę i tak Ją wciąż traktują.
 Po wyjściu z kościoła można było nabyć pięk-
ny album autorstwa pastorostwa Heleny i Emila Gajda-
czów p.t. „Ewangelia miłości” opisująca dzieje „Eben-

-Ezer” oraz zgodnie ze starą tradycją ks. seniora Karola 
Kulisza – wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali po-
częstowani śląskimi kołaczykami.
 Dalsza część uroczystości jubileuszowych mia-
ła miejsce w hotelu „Mercure” z Cieszynie. Po wspól-
nym obiedzie goście składali życzenia Jubilatkom, prze-
kazali pozdrowienia Diakonatowi i jego opiekunowi ks. 

Markowi Londzinowi, przekazywali drobne upominki, 
wspominali swoje kontakty z Siostrami (te oficjalne  
i bardzo osobiste; np. ks. bp. Jerzy Samiec powiedział, 
że zna s. przełożoną Lidię Gottschalk od pierwszych 
chwil swojego życia – ponieważ była obecna przy jego 
narodzinach).
 Pozdrowienia zostały przeplatane i uświetnio-
ne przepiękną grą kilku członków orkiestry kameralnej 
z Goleszowa oraz pieśnią chóru sióstr Diakonis.
 Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu za wszyst-
kie lata, przez które prowadził i wspierał Diakonat, za 
jego pracę na rzecz potrzebujących, za misję i ewan-
gelizację w naszym Kościele; i chociaż część Sióstr ze 
względu na wiek i stan zdrowia nie może już aktywnie 
uczestniczyć w życiu Diakonatu, swoimi modlitwami, 
zaangażowanym sercem, doświadczeniem, wspierają 
go na co dzień.
 „Eben – Ezer „ – „Aż dotąd pomagał nam  
Pan !” I Sm 7,12b
 Obecnie Diakonat liczy 18 sióstr diakonis i mo-
dli się o nowe powołania. Przełożoną Diakonatu jest od 
czterech lat s. Ewa Cieślar; poza Dzięgielowem pracuje 
s. Aniela Kawulok – w Domu Opieki „Sarepta” w Wę-
growie. SR

Kazanie na 90-lecie Diakonatu „Eben Ezer” i Jubileusz Sióstr        Dzięgielów  15.09.2013

Zastanawiam się nad drogami moimi I zwracam kroki moje ku świadectwom twoim”. Ps.119,59
„Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni”.Ps.37,5.

Dostojni Goście,
Drogie Siostry Diakonise –Szczególnie witam Was Dro-
gie Jubilatki, Siostry i Bracia w Chrystusie!

 Przeżywamy dziś kolejny – 90-ty Jubileusz 
powstania Diakonatu „Eben-Ezer. Jeżeli mnie moja pa-
mięć nie myli, to po raz pierwszy w takim jubileuszu 
uczestniczyłem przed pięćdziesięciu laty, w 1963 roku.
Wśród nas jest jeszcze wielu świadków przemian, jakie 
zachodziły w historii Diakonatu. Dziś, kiedy zastana-
wiamy się nad przeszłością, mówiąc - słowami Psal-
misty – „drogami” – diakonatu, możemy lepiej poznać 
Boże błogosławieństwo, które przez cały czas spoczy-
wało na tej służbie.
 Założyciel Diakonatu, ks. sen Karol Kulisz, 
którego 140-lecie urodzin niedawno wspominaliśmy, 
posiadał wiele talentów. Jednym z nich był dar rozpo-
znawania potrzeb w danych sytuacjach. Diakonat i Za-
kłady Eben-Ezer były odpowiedzią na  kryzys, nędzę  
i trudną sytuację społeczną, jaka panowała po pierwszej 
wojnie światowej.
 Ks. sen. Karol Kulisz był zapewnie świadomy 
swej niemocy wobec ogromu problemów. Kiedy zaku-

pił podupadły majątek tutaj w Dzięgielowie, stwierdził, 
że „Nie ma nogi na czym postawić, chyba tylko na wie-
rze”.
 Dziś powiedzielibyśmy żartobliwie, że wybie-
rał się z motyką na księżyc. A jednak dzięki głębokiej 
wierze oraz ufności w Boże błogosławieństwo rozpo-
czął to wspaniałe dzieło. Według ks. seniora Domy 
Opieki spełniają bardzo ważną funkcję w społeczeń-
stwie, posłuchajmy jego słowa na ten temat:
 „Dom opieki nad osobami opuszczonymi i nie-
uleczalnymi jest miejscem dźwigania brzemion boleści 
i win innych ludzi, jest miejscem niesienia pomocy nie-
szczęśliwym, jest miejscem objawienia przez miłość na-
szej społecznej wiary, jest świętym miejscem na ziemi.  
A takie miejsca objawienia czystej miłości Bożej na zie-
mi muszą być. Bez nich świat byłby przeklęty”.
 W historii Diakonatu możemy zauważyć pew-
ne powtarzające się sytuacje, które przynosiło życie. 
Wszystkie one wymagały nowych wizji i rozwiązań.  
W 1933 trudna sytuacja finansowa spowodowała in-
gerencję Władz Kościoła i dramatyczny apel do całej 
jednoty o pomoc materialną. Po 1945 r. kierownictwo 
musiało podjąć decyzję o odbudowie budynków i zaję-



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl40 Odwiedź naszą stronę:

cie się szczególnie sierotami. Następnie, po likwidacji 
przez komunistyczny reżym Domu Dziecka, działal-
ność Zakładów Eben -Ezer została ukierunkowana na 
opiekę seniorów i budowę budynku Emaus. Jednocze-
śnie w tym czasie Siostry włączyły się w działalność 
ewangelizacyjną, która stała się błogosławieństwem 
dla całego Kościoła.
 Dzisiejszy Jubileusz  jest dobrą sposobnością, 
aby za tę wspaniałą przeszłość Diakonatu wznieść do 
Pana Kościoła nasze wdzięczne serca i wraz z psalmistą 
zawołać: „Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj 
wszystkich dobrodziejstw Jego”.
Drogie Siostry jubilatki!
 Wasze osobiste jubileusze są częścią historii 
Diakonatu, którą we wspólnocie siostrzanej wespół 
tworzyłyście. Zapewne każda z was mogłaby teraz zło-
żyć swoje świadectwo. Dietrich Bonhoeffer powiedział 
bardzo istotne słowo, że ”istnieje spełnione życie, po-
mimo wielu niespełnionych życzeń”. Rzeczywiście, kto 
sercem pragnie służyć Panu i bliźniemu, musi zrezy-
gnować z własnych pragnień i być gotowy do służby  
i naśladowania Pana. Tylko zaparcie samego siebie po-
maga nam w tym powołaniu. 
 Dzisiaj Drogie Jubilatki mimo różnych przeżyć 
macie tę świadomość, że służąc ludziom w różnych 
sytuacjach, Służyłyście samemu Panu. Ta świadomość 
dodawała wam sił i radość ze spełnionego życia. Nasze 
modlitwy dziękczynne, a zarazem też przyczynne, będą 
wam towarzyszyć na dalszej drodze waszego życia.
Siostry i Bracia!
 Obecnie zmieniła się bardzo sytuacja społeczna 
i ekonomiczna naszego społeczeństwa. Większą część 
odpowiedzialności za losy starszego pokolenia oraz za 
wychowanie młodzieży przejęło Państwo. Ta nowa sy-
tuacja nie zwalnia nas od odpowiedzialności za bliźnie-
go, ani od czynnej, praktycznej miłości wobec drugiego 
człowieka. Tę naszą współczesność i zadania diako-
nijne chcę opisać przy pomocy znanego podobieństwa  
o miłosiernym samarytaninie. Jako konfirmant, to po-
dobieństwo było dla mnie zachętą do niesienia pomocy 
bliźniemu. Jako student, zrozumiałem, że moim bliź-
nim jest każdy spotkany w nieszczęściu człowiek bez 
różnicy na wyznanie,  pochodzenie i kolor skóry. Póź-
niej dopiero zastanawiałem się nad zbójcami, którzy tak 
zbili tego przechodnia, oraz nad tym gospodarzem, któ-
ry zajął się tym poszkodowanym. 
 Podobny rozwój myślowy w ostatnim 100 –le-
ciu przechodziła diakonia. Przez długi czas Kościoły 
chrześcijańskie uważały, że wystarczy pomagać spon-
tanicznie i reagować na różnorodne katastrofy. Tym-
czasem ludzkość ciągle staje się ofiarą różnorodnych 
bandytów i dyktatorów, polityków i nieuczciwych lu-
dzi. Ulice i drogi naszych miast są pełne pobitych i po-
ranionych cieleśnie i duchowo ludzi, którzy wymagają 

naszej pomocy. Z czasem w diakonii zaczęto się zasta-
nawiać jak walczyć z tymi rabusiami, którzy napadają 
przechodniów i wędrowców. Dziś mówi się o diakonii 
społecznej, która zajmuje się niesprawiedliwymi struk-
turami i przyczynami powstawania takich zagrożeń. 
Jednym takim typowym przykładem jest praca, tzw. pe-
dagogów ulicy. Praca tych ludzi polega między innymi 
na tym, aby wychowywać i budzić u  dzieci ulicy po-
zytywne zainteresowania. Tylko praca u podstaw może 
zapobiec powstawaniu młodzieżowych band ulicznych. 
Podobnym problemem jest rosnące bezrobocie wśród 
młodzieży. Jeżeli młodzież nie ma przyszłości, to także  
ludzkość nie ma przyszłości.
 Samarytanin miał „otwarte oczy i serce” na po-
trzeby bliźniego, które dostrzegły  rannego człowieka. 
Taka postawa jest bardzo ważna, możemy ją porównać 
do udzielania pierwszej pomocy człowiekowi, który 
uległ wypadkowi. Powinniśmy się modlić o takie oczy 
i serca, które dostrzegają w tym naszym bezdusznym 
świecie ludzi potrzebujących takich działań.
 Dostrzegam w tym podobieństwie także waż-
ną rolę, którą wypełniał gospodarz tego zajazdu, który 
za otrzymane pieniądze od samarytanina opiekował się  
poszkodowanym człowiekiem. Współczesna diakonia 
często spełnia rolę takiego gospodarza, który otrzymu-
je pieniądze od różnych darczyńców oraz od struktur 
państwowych, a w zamian za to obiecuje profesjonalną 
opiekę i pomoc. 
 Dzisiejszymi „zajazdami” są nasze instytucje 
diakonijne jak domy opieki, szpitale czy domy dziecka. 
Nasz poszkodowany czy podopieczny z czasem stał się 
naszym klientem, a my przedsiębiorcą który świadczy 
usługi. W takiej koncepcji diakonii łatwo można za-
tracić ducha miłości i spontaniczność działania. W  tej 
nowej rzeczywistości należy sobie przypomnieć, czym 
powinna być diakonia, jaka jest jej rola. Trzeba nam 
pamiętać, że wszelka praca i służba diakonijna opiera 
się na poselstwie, które wypływa z miłości Bożej do 
wszystkich ludzi. Diakonia powinna traktować swo-
ją posługę jako realizację miłości bliźniego w słowie  
i czynie. Wzorem takiej postawy jest i pozostanie sam 
Jezus Chrystus, który dostrzegał zawsze całego czło-
wieka i jego potrzeby duchowe i cielesne. Pamiętajmy, 
że diakonia bez Chrystusa i jego miłości pozostanie tyl-
ko filantropią, czy pracą społeczną.
Drodzy Słuchacze,
 Jaka jest różnica pomiędzy samarytaninem,  
a gospodarzem zajazdu? Samarytanin to współczesny 
wolontariusz, który działa spontanicznie w imieniu 
Jezusa Chrystusa. Czy możemy sobie dziś wyobrazić 
służbę diakonijną bez takich samarytan? Do tej służby 
na rzecz bliźniego są powołani wszyscy chrześcijanie. 
Ty i Ja. Wszyscy mamy ten sam dług jak powiada ap. 
Paweł „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości 
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wzajemnej…”(Rz.13,8).  To jest dług wieczysty, nie do 
spłacenia.
 Gospodarz zajazdu to każdy etatowy pracownik 
diakonii, który świadczy usługi na rzecz bliźniego. Jego 
posługa powinna być rzetelna i profesjonalna, oparta 
także na miłości bliźniego. Współczesna diakonia po-
trzebuje samarytan i gospodarzy, czyli wolontariuszy  
i profesjonalnych współpracowników i tylko braterska 
współpraca jest właściwą diakonią.
Drodzy!
 Nasz Jubileusz nie służy tyko do wspominania 
przeszłości i dziękczynienia, jak mówi tekst przeczyta-
nego na wstępie psalmu. W nowym tłumaczeniu księgi 
psalmów czytamy: „Rozmyślam nad moją drogą i kie-
ruję kroki ku Twoim napomnieniom”. To oznacza, że 
z tego rozmyślania nad przesłością należy wyciągnąć 
wnioski i wysłuchać także napomnienia wynikające 
ze słowa Bożego. Mówiłem już, że przed Diakonatem 
były trudne chwile, które wymagały odważnych decy-
zji. Obecnie diakonat zalazł się w podobnej sytuacji. 
Myślę, że najbliższe dziesięciolecie będzie bardzo istot-
ne dla jego przyszłości. Każdy okres wymaga od nas 
podejmowania nowych wyzwań i decyzji, tak było w 
historii patriarchów, w historii reformatorów, w 90-let-
nich dziejach Diakonatu i tak jest po dzień dzisiejszy. 
Sam Bóg w swoim Słowie także dziś do nas przemawia 
i wzywa nas w tej rzeczywistości, w której żyjemy, do 
naśladownictwa i do poszukiwania nowych rozwiązań.
 Wiem, że człowiek boi się podejmowania no-
wych dróg, ale doświadczenie uczy nas, że tak rodzi się 
zaufanie wobec Boga. O Abrahamie ap. Paweł napisał,: 

„On wbrew nadziei, z powodu nadziei uwierzył, że zo-
stanie ojcem wielu narodów…” Rz.4,18 n. tłum ekum.
Do takiej postawy wzywa nas jedna z pieśni z naszego 
śpiewnika: 775 „ Zaufaj nowej drodze……..

 To pytanie o przyszłość i sposób życia dotyczy 
nie tylko Diakonatu, lecz także nas wszystkich. Kto 
interesuje się motoryzacją, zna skrót BMW - to mar-
ka wspaniałych samochodów. Ten skrót może także 
oznaczać naszą postawę życiową: bierność, mierność 
i wierność. Pod te litery możemy także wstawić inne 
słowa, np. bliżej, mocniej, więcej. Może one powin-
ny stać się naszą dewizą życiową. Zadaniem Kościoła  
i nas wszystkich jego członków jest świadczenie ca-
łemu światu o Bożej miłości objawionej w Chrystusie   
i skierowanej do każdego człowieka. Diakonia jest jed-
ną z takich form tego świadectwa, skierowaną  do ludzi 
znajdujących się w nędzy, w cierpieniach, cielesnych 
biedach i  różnorodnych zagrożeniach.
 Ponieważ największą tragedią człowieka jest 
jego oddalenie się od Boga, to działania diakonijne mu-
szą dotyczyć całego człowieka, jego zbawienia i troskę 
o jego życie. Tylko taka diakonia, która troszczy się o 
całego człowieka, jest właściwą służbą, czyli diakonią.
 Chcę zakończyć moje kazanie słowami Bi-
skupa męczennika Juliusza Burschego, które w 1933r., 

- podczas kryzysu finansowego Zakładów Eben- Ezer- 
były  skierowane do całego Kościoła z prośbą o pomoc 
finansową. Ten apel jest także dziś aktualny, tylko w in-
nym wymiarze duchowym i  dotyczy przyszłości Dia-
konatu. Słowa te cytuję świadomie z tej ambony już po 
raz drugi. Oto one:
 „Módlmy się za Dzięgielów, (Diakonat) módl-
my się w imieniu Jezusa Chrystusa, aby w nas krzepła 
wiara, wiara prawdziwa, bo z niej popłyną miłość i mi-
łosierdzie. A te uratują Dzięgielów (Diakonat) ku chwa-
le Bożej!”
 Oto nasze najważniejsze zadanie w tym następ-
nym dziesięcioleciu.
Amen.

ks. Jan Szarek 

Czemu smutno na świecie,
czemu śmiechu tak mało,
niemożliwe, by przecie

nas na uśmiech nie stało?

Czy kto na wieś czar rzucił,
czy krew w sercach zczerniała,
czy się ten świat przewrócił,
że wieś śpiewać przestała?

Traktor tylko zaszczeka,
czy samochód zawarczy,
człowiek pragnie i czeka,
czego nigdy nie starczy.

Czemu smutno na świecie,
czemu śmiechu tak mało,
niemożliwe, by przecie

nas na uśmiech nie stało?

CZEMU    SMUTNO....

(Emilia Michalska - „ZAPACH   ZIEMI -  Poezje” Wisła 1973 r.)
 (udostępniła: Grażyna Cimała)
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LOTE 
& GTE

SPTE

Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

 Wrzesień w LOTE pełen jest podróży i wizyt 
partnerskich. Grupa uczniów ucząca się języka francu-
skiego wyjechała na Korsykę, zaś uczniowie klas dru-
gich przyjmowali kolegów i koleżanki z partnerskich 
szkół w Berlinie i Poczdamie.
 A oto relacje Małgorzaty Hauptmann – na-
uczycielki języka francuskiego i twórczyni kontaktu ze 
szkołą w L’il-Rousse  z wyjazdu na Korsykę: 
 Od pięciu lat nasze liceum współpracuje  
w ramach partnerskiej wymiany szkół z Lycée de Ba-
lagne na Korsyce. Uczniowie obu szkół spotykają się 
dwa razy w roku – w lutym w Cieszynie, we wrześniu  
w L’Ile – Rousse. Nasz ostatni wyjazd miał miejsce  
w dniach od 16 do 22 września. Podróż była bardzo długa, 
drogę z Cieszyna do Livorno pokonaliśmy autobusem,  
w Livorno natomiast wsiedliśmy na prom Corsica Fer-
ries, którym przepłynęliśmy do Bastii. Podróż promem 
przebiegała „burzliwie”, ponieważ na morzu szalał 
sztorm (rzecz rzadko spotykana na Morzu Śródziem-
nym). W końcu, po wielogodzinnej podróży, dojechali-
śmy do celu. Każdy marzył tylko o jednym – aby odpo-
cząć. W Lycée de Balagne uczy się młodzież z całego 

regionu, w związku z tym nasi uczniowie zakwaterowa-
ni byli w promieniu 30 km od L’Ile – Rousse. Program 
pobytu na Korsyce był ciekawy. Zwiedziliśmy wytwór-
nię wody mineralnej Zilia, posiadłość Orsini, której spe-
cjalnością jest produkcja słodyczy, konfitur i wina. By-
liśmy w mieście Calvi, miasteczku leżącym nad piękną 
zatoką, nad którą góruje imponująca cytadela. Ponadto 
w Calvi znajdują się koszary Legii Cudzoziemskiej – 2. 
Pułk Powietrznodesantowy. Nasi licealiści i gimnazja-
liści zwiedzili również edukacyjny park Galea. Dzięki 
ciekawym ekspozycjom poznali historię Korsyki, jej 
tradycje, zwyczaje, kulturę, ale także mieli okazję zo-
baczyć wiele egzotycznych roślin, pochodzących z róż-
nych zakątków świata. Poza zwiedzaniem uczniowie 
LOTE i GTE mieli możliwość aktywnego uczestnicze-
nia w zajęciach lekcyjnych. Był również czas na plażę 
i kąpiel w morzu. Bardzo ciekawy okazał się wieczór 
karaoke, podczas którego zdecydowanie prym wiodły 
uczennice naszej szkoły. Ale wszystko co dobre szybko 
się kończy. W sobotni poranek pożegnaliśmy naszych 
znajomych z Korsyki i udaliśmy się do Bastii. Zwiedzi-
liśmy malownicze stare miasto i okolice portu, po czym 

wyruszyliśmy w podróż po-
wrotną. Tym razem o wiele 
spokojniejszą.   
   Wizyty za-
kończone, czas na naukę  
w szkolnej ławce, choć wie-
le pracy i emocji dostarczą 
nam obchody jubileuszowe 
szkoły, na które wszystkich 
naszych Czytelników ser-
decznie zapraszamy.
  LOTE ma już 20 lat! 

Lidia Pałac
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Gimnazjum TE

 Wakacje dobiegły końca. Przed nami 10 mie-
sięcy wytężonej pracy.
 2 września spotykaliśmy się o godzinie 8,  
w wypełnionej po brzegi szkolnej auli, aby uroczyście 
rozpocząć nowy rok szkolny. O godzinie 9 uczestniczy-
liśmy w nabożeństwie w kościele Jezusowym, podczas 
którego prosiliśmy Boga o błogosławieństwo i siły na 
nadchodzący czas. Nabożeństwo prowadził mgr teolo-
gii Michał Legierski.
 Uczniowie wrócili po dwumiesięcznej przerwie 

opaleni, z uśmiechami 
na twarzach, ale przede 
wszystkim wypoczęci 
i gotowi do dalszej na-
uki. Życzę wszystkim 
uczniom samych suk-
cesów i dobrych ocen, 
a nauczycielom dużo 
cierpliwości i wytrwa-
łości na nadchodzące 
miesiące.
  W wyniku 
naboru do GTE przy-
jętych zostało 70 osób. 
Wychowawczyniami 
pierwszaków zostały 
panie Jolanta Woź-
niak, Aleksandra Szal 
oraz Anna Sztwiertnia.  
W sumie do gimnazjum 
uczęszcza na chwilę 
obecną 156 uczniów, 
którzy kształcą się w 7 
oddziałach. 
 Wrzesień rozpoczął 
się w GTE od giełdy 
używanych podręczni-
ków. Uczniowie mieli 
okazję sprzedać swoje 
podręczniki podczas 
giełdy, którą przygoto-
wały panie Aleksandra 
Szal i Anna Sztwiertnia. 
 10 września mia-
ły miejsce pierwsze  
w tym roku spotkania 
z rodzicami, podczas 
których omówiony 
został harmonogram 
wydarzeń zaplanowa-
nych na cały rok szkol-

ny. Będą to apele, wycieczki integracyjne, wycieczki 
przedmiotowe, próbne egzaminy gimnazjalne, koncert 

„Dzieci śpiewają kolędy”, wieczór filmowy, igrzyska 
szkolne i wyjazd na narty.
 13 września uczniowie klas I i II GTE wzięli 
udział w prelekcji prowadzonej przez policjanta, Ire-
neusza Brachaczka, dotyczącej zagrożeń płynących  
z cyberprzestrzeni.
 28 września młodzież z naszej szkoły wzięła 
udział w Rajdzie Turystycznym „Pożegnanie lata” na 
Błatniej, o którym napiszę szczegółowo w następnym 
numerze.

Leszek Kołodziej
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Szkoła Podstawowa TE

 Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy 
02.09.2013 nabożeństwem ekumenicznym w ko-
ściele Jezusowym. Nowy rok szkolny to nowe 
zadania, nowe plany i nowi uczniowie. Naukę 
w klasach I rozpoczęło 45 uczniów. Wrzesień 
jest miesiącem organizacyjnym, zaplanowaliśmy  
zajęcia dydaktyczno- wychowawawcze, a także 

wyjazdy naukowe i „Zielone szko-
ły”. Już w pierwszym  miesiącu na-
uki klasy III ab spędziły jeden dzień 
w „Chlebowej chacie”. Uczniowie 
mogli zobaczyć izbę, w której kie-
dyś mieszkali właściciele. Później 
dowiedzieli się, w jaki sposób piekło 
się chleb i wyrabiało masło.
 Starsze klasy (VI ab) poje-
chały na wycieczkę do planetarium, 
aby poszerzyć wiedzę z zakresu 
astronomii. W trakcie pobytu w Cho-
rzowie zwiedzali także  ogródek me-
teorologiczny i poznawali przyrządy 
pomiarowe.

Joanna Smierna-Gibiec
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XX lat działalności chóru meskiego 
w Zamarskach

Chóry, muzyka...

 W niedzielny, słoneczny po-
ranek, 25 sierpnia br. o godz. 8.30 do 
kościoła w Zamarskach zjechało się 
wielu zaproszonych gości oraz wielu 
zainteresowanych jubileuszem Chóru 
Męskiego. Otóż w tym dniu przypadł 
jubileusz 20-lecia działalności chóru.
 W roku 1992 został założony 
chór męski, którego inicjatorem po-
wstania był ówczesny prezbiter Ka-
rol Mizia. W różnych okresach chór 
liczył 12-17 członków. Byli to prze-
ważnie  członkowie Związku Polskiej 
Młodzieży Ewangelickiej, a także 
chórzyści z okresu pierwszych lat po-
wojennych. W szeregi chóru dołączali 
również synowie chórzystów. Jednak 
z biegiem czasu i ci najmłodsi opusz-
czali męskie grono, wiązało się to  
z przeprowadzką i zakładaniem swo-
ich rodzin poza rodzinną wioską. 
Całoroczna systematyczna praca 
chóru męskiego umożliwia przygo-
towywanie czterogłosowego reper-
tuaru pieśni kościelnych różnych 
kompozytorów. Chór występował  
i występuje podczas bardziej uroczy-
stych nabożeństw u siebie w Zamar-
skach, jak również w Parafii i niektó-
rych filiałach. Bierze chętnie udział   
w wiosennych, a czasem również je-
siennych, zjazdach chórów diecezji 
cieszyńskiej, ubogaca spotkania se-
niorów, nabożeństwa Tygodnia Mo-
dlitw, ewangelizacje pasyjne i reformacyjne, uczest-
niczy w wieczorach kolęd w Cieszynie, jak również 
w ekumenicznych koncertach kolęd w Zamarskach  
i Hażlachu, wspiera ekumeniczne uroczystości z okazji 
dni strażaka. Pieśniami okolicznościowymi chór towa-
rzyszy uroczystościom ślubnym i żałobnym. Śpiewanie 
chór męski pragnie traktować jako służbę Bogu i bliź-
niemu. 

Funkcję dyrygenta chóru pełnili kolejno:
- Rudolf Mizia - w latach 1992-1997 
- Beata Krzywoń-Macura - w latach 1997-2004 
- Krystyna Penkała - w latach 2004-2006 
 W razie potrzeby usłużył również student teo-
logii, Marek Michalik.
 Od roku 2006 do 2009 dyrygentem chóru jest 
ponownie Beata Macura.
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 Od września 2009 roku dyrygentem zostaje 
Henryk Kucza. 
 W tym uroczystym dniu nabożeństwo pro-
wadził ks. Artur Woltman, który przywitał Jubilatów, 
życząc im wielu lat służby oraz Bożego prowadzenia. 
Dwukrotnie mogliśmy posłuchać występu chóru, który 
przygotował na ten dzień tematyczne pieśni. Po nabo-
żeństwie wszyscy uczestnicy oraz goście zostali zapro-
szeni do salki, gdzie odbyła się druga część spotkania.  

 Przy suto nakrytych stołach i w miłej atmosfe-
rze spędzaliśmy niedzielne dopołudnie. Nie brakowa-
ło gratulacji, życzeń. Prezes chóru Rudolf Mizia wraz  
z Edwardem Figną przygotowali specjalnie na tę okazję 
dla każdego chórzysty, obecnego i byłego, biogramy 
chórzystów. 
 Największe podziękowania należą się Panu 
Bogu, ponieważ to on dodaje nam siły i chęci do tego, 
aby śpiewać mu na chwałę i z dziękczynieniem. 

BM

Chór Hażlach - Zamarski w Pradze 
    Od kilku lat chór Hażlach – Zamarski corocznie or-
ganizuje wycieczki. Byliśmy na Słowacji, w Karpaczu, 
Warszawie, Wiedniu oraz Wrocławiu. Tym razem nasz 
wybór padł na stolicę Czech - Pragę. Na dzień wyjaz-
du przypadł trzeci sierpień, bardzo gorący i słoneczny. 
Skoro świt o 5.16 wyruszyliśmy z dworca kolejowe-
go w Czeskim Cieszynie pociągiem Regio-Jet do Pra-
gi. Czeskie koleje wywarły na nas ogromne wrażenie 
wagony czyste i zadbane z miłą obsługą, a na powita-

nie woda oraz kawa lub herbata do wyboru. Do Pragi 
dojechaliśmy około 9.30 i mieliśmy trochę czasu, aby 
zwiedzić dworzec. Ponownie spotkaliśmy się w wy-
znaczonym miejscu, gdzie czekał na nas przewodnik, 
z którym zwiedziliśmy to piękne miasto. Metrem oraz 
tramwajem wyjechaliśmy na Hradczany, skąd systema-
tycznie schodząc i podziwiając otaczające nas zabytki  
i krajobrazy, zbliżaliśmy się do centrum stolicy naszego 
sąsiada. Pan przewodnik widząc naszą kondycję (dzień 
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był bardzo gorący, 32 stopnie w cieniu) sytuował 
nasze postoje zawsze w cieniu, gdzie opowiadał 
o otaczających nas zabytkach oraz historycznych 
faktach związanych z nimi. W jeden dzień nie ma 
możliwości zobaczenia wszystkiego, jednak naj-
ważniejsze obiekty udało nam się zobaczyć i o nich 
usłyszeć. Pod koniec zwiedzania nasz przewodnik 
poprowadził nas pod parafię ewangelicką, gdzie 
niestety zastaliśmy drzwi zamknięte, ale mogliśmy 
zobaczyć kościół z zewnątrz. W godzinach popołu-
dniowych zmęczeni ale pełni wrażeń pożegnaliśmy 
się z naszym przewodnikiem. Czas wolny każdy 
spędził we własnym zakresie, po czym czekała nas 
czterogodzinna droga powrotna. W dobrych humo-
rach, choć zmęczeni, wróciliśmy do domów, wspo-
minając to co zobaczyliśmy oraz dziękując Bogu 
za tak piękną pogodę oraz prowadzenie.

Ratujmy Organy !!!
Szósty koncert w drugiej edycji cyklu

„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

 22. września 2013 r. w kościele Jezusowym od-
był się kolejny, szósty koncert drugiej edycji  w ramach 
akcji „Ratujmy organy kościoła Jezusowego”. Wyko-
nawców oraz zebranych gości powitał ks. Dariusz Ma-
dzia, który również przedstawił sylwetki wykonawców 

oraz zapowiadał poszczególne utwory.
 Przed zgromadzoną publicznością wystąpili 
Wiktor Brzuchacz - organy oraz Cezary Wieprzowski 
- saksofon.
  Wiktor	 Brzuchacz w 2010 roku ukończył 

Piotr Witoszek
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studia w klasie 
organów prof. 
Bogusława Gra-
bowskiego w Aka-
demii Muzycznej  
w Gdańsku. 
Wcześniej studio-
wał kompozycję, 
harmonię i im-
prowizację u prof. 
Mariana Sawy. 
Był uczestnikiem 
kursów mistrzow-
skich interpretacji 
i improwizacji or-
ganowych w Hisz-
panii, Finlandii  
i Francji. W 2009 
roku dostał się do 
klasy improwizacji  
prof. Pierra Pince-
mailla we Francji. 
Prowadzi działal-
ności koncertową  
i pedagogiczną.

  Cezary	 Wieprzowski ukończył Pań-
stwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Katowicach w 
klasie fagotu i saksofonu. Z wielką pasją gra muzykę 
barokową na saksofonie sopranowym i tenorowym. 
Gra również muzykę latynoamerykańską i aranżacje 
jazzowo-rockowe. Uczestniczył w wielu krajowych i 
międzynarodowych festiwalach muzyki.  (Szczegó-
łowe życiorysy artystyczne tych artystów znajdują 
się w nr 8/2013 Wieści Wyższobramskich – s. 43-44).
          Koncert rozpoczął W. Brzuchacz, wykonując 
Toccatę d-moll pour Grand Orgue na organy Gastona 
Bélier (1863-1938). G. Bélier był cenionym organi-
stą w kościołach we Francji. Toccata ta jest jedyną 
znaną jego kompozycją.               
          W programie koncertu znalazło się sześć utwo-
rów Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). J. S. 
Bach jest wielkim niemieckim kompozytorem epo-
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ki baroku. Na indywidualny styl kompozytora złożyły 
się wspaniałe operowanie techniką polifoniczną, pełne 
wykorzystanie tonalności dur-mol i doskonałe opero-
wanie techniką chorałową. Pierwszym utworem J. S. 
Bacha był Chorał „Jesu, Joy of Man’s Desiring” (10-ta 
część Kantaty „Mund und Tat und Leben” - BWV 142)  
w opracowaniu na saksofon z towarzyszeniem  orga-
nów.  Następnym utworem J. S. Bacha była słynna 

„Aria na strunie G”, też w opracowaniu na saksofon i 
organy. Aria ta należy do najczęściej wykonywanych 
dzieł Bacha. Pochodzi z III Suity orkiestrowej D-dur 
(BWV 1968). Warto wspomnieć, że niemiecki skrzypek 
August Wilhelm opracował transkrypcję tej arii orkie-
strowej na skrzypce i po przetransponowaniu do tonacji 
C-dur możliwe było wykonywanie tego utworu na jed-
nej strunie G. Kolejnymi utworami J. S. Bacha w wy-
konaniu C. Wieprzowski - saksofon oraz W. Brzuchacz 

- organy, były Aria „Erfüllet ihr himmlische, göttliche 
Flammen” z Kantaty Bożonarodzeniowej  oraz Aria 

„Bereite dich, Zion” z Weihnachtsoratorium.  Następ-
nie W. Brzuchacz wykonał na organach solo fragmenty 

„Suity koncertowej     h-moll”. Ostatnim utworem J. S. 
Bacha był znany, krótki i piękny utwór (taniec) „Bandi-
nerie” z II Suity na flet i orkiestrę smyczkową w wersji 
na organy solo.      
 W programie koncertu znalazły się trzy kom-
pozycje Georga Philippa Telemanna (1681-1767)  - 
Fantazja  nr 1 i Fantazja nr 10 z cyklu 12 fantazji na 
skrzypce solo (TWV 40) w wersji na saksofon solo  
w wykonaniu C. Wieprzowskiego oraz Sonata e-moll 
na obój i basso continuo (klawesyn lub organ, TWV 
41:e1) w transkrypcji na saksofon i organy. G. P. Tele-
mann jest cenionym, niemieckim kompozytorem epoki 
baroku. Był znanym multiinstrumentalistą. Napisał po-
nad 3000 utworów, w tym oratoria, utwory organowe, 
instrumentalne, wokalne i ok. 50 oper.     
 Kolejnym utworem było „Solfeggio c-moll 
na fortepian” Carla Philippa Emanuela Bacha (1714-
1788) w wykonaniu organowym W. Brzuchacza. J. 
S. Bach miał pięciu synów i wszyscy byli muzykami.  
C. P. E. Bach oraz jego brat Johann Christian byli wy-
soko cenionymi kompozytorami XVIII wieku. Za życia 
byli nawet wyżej cenieni niż ich wielki ojciec. Muzyka 
C. P. E. Bacha stanowiła pomost pomiędzy ojcem J. S. 
Bachem, a wielkimi klasykami wiedeńskimi Haydnem  
i Beethovenem.
 Następnym utworem barokowym było Prelu-
dium g-moll (BuxWV 163) na organy solo Dietricha 
Buxtehude (1637-1707) w wykonaniu W. Brzuchacza.           
D. Buxtehude jest czołowym niemieckim kompozy-
torem epoki baroku oraz wielkim organistą. Pracował 
jako organista w kościołach w Danii  oraz ostatnich 40 
lat w kościele Mariackim w Lubece. Był znanym orga-
nistą-wirtuozem, podziwianym nawet przez G. F. Hän-

dla i J. S. Bacha. 
 Na organach solo W. Brzuchacz wykonał Noël 
Suisse (szwajcarskie Boże Narodzenie) Louis-Claude 
Daquin’a (1694-1772). L.-C. Daquin jest francuskim 
kompozytorem epoki baroku. Był wysokiej klasy orga-
nistą, też improwizatorem. Był cudownym dzieckiem. 
Już w wieku 8 lat komponował motety na chór i wielką 
orkiestrę, a w wieku 12 lat stał się organistą w słynnej 
Sainte-Chapelle w Paryżu. Grywał przed Ludwikiem 
XIV. Niestety większość jego kompozycji zaginęła. Do 
najbardziej znanych należą wariacje organowe Noël 
Suisse na temat kolędy szwajcarskiej.      
 Ludwik van Beethoven (1770-1827) jest wy-
bitnym kompozytorem i  pianistą niemieckim. Był 
ostatnim z grupy słynnych klasyków wiedeńskich. Jest 
wyjątkowo ważną postacią na pograniczu klasycyzmu  
i romantyzmu. Przełomowe znaczenie mają jego 32 
sonaty fortepianowe. Do najbardziej ulubionych nale-
ży XIV Sonata     cis-moll (op. 27, nr 2) „Księżycowa” 
a zwłaszcza 1. część Adagio sostenuto. Wysłuchaliśmy 
tego Adagio w wersji na  saksofon i organy. Z pewno-
ścią wielu słuchaczy wielokrotnie zachwycało się tym 
utworem fortepianowym, lecz po raz pierwszy była 
okazja zapoznać się z transkrypcją na saksofon z towa-
rzyszeniem organów.  
 C. Wieprzowski - saksofon z towarzyszeniem 
organów wykonał utwór La Maja dolorosa Enrique 
Granadosa (1867-1916). Utwór ten z cyklu Tonadila  
w oryginale napisany jest na głos z towarzyszeniem for-
tepianu. E. Granados jest hiszpańskim kompozytorem  
i pianistą. Jego utwory charakteryzują się wyjątkowym 
stylem hiszpańskim w impresjonizmie. 
 Astor Piazzolla (1921-1992) jest wszechstron-
nie wykształconym muzykiem, kompozytorem i akor-
deonistą hiszpańskim. Największe sukcesy odniósł 
koncertując na wersji akordeonu - bandoneonie. Grając 
i komponując tanga, stworzył oryginalny styl zwany 

„nuevo tango”. W transkrypcji na saksofon i organy wy-
konana została słynna  miniatura Oblivion.
 Jako ostatni utwór koncertu W. Brzuchacz  wy-
konał Fantazję Jasnogórską na organy solo Mariana 
Sawy (1937-2005). Utwór ten jest współczesnym utwo-
rem polskiego organisty, improwizatora, kompozytora  
i pedagoga M. Sawy.  
 Należy podkreślić, że Cezary Wieprzowski do-
konał wielu własnych transkrypcji i opracowań utwo-
rów instrumentalnych i wokalnych na saksofon sopra-
nowy i tenorowy. Szczególną jego pasją jest muzyka 
baroku. Słuchacze mieli wyjątkową okazję wysłucha-
nia szeregu utworów różnych kompozytorów, a zwłasz-
cza barokowych, w opracowaniu na saksofon.
 Na zakończenie ksiądz Dariusz Madzia ser-
decznie podziękował artystom oraz zaprosił obecnych 
słuchaczy na kolejny, październikowy koncert.

Stanisław Hławiczka
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Zapraszamy na siódmy koncert w drugiej edycji cyklu
„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

27 października br. o godz. 15.00 serdecznie zapraszamy  
na Jesienny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej, 

który poświęcony jest pamięci  
ks. Pawła Sikory na 130-lecie urodzin. 

Zapraszamy na ósmy koncert w drugiej edycji cyklu
„Ratujmy organy kościoła Jezusowego”

Już niebawem, bo 24-go listopada br. o godz. 17:00 
w Kościele Jezusowym

odbędzie się wspaniały koncert
„ Artyści z Zaolzia dla ratowania 

organów Kościoła Jezusowego”
W którym usłyszymy:

- Martę Wierzgoń – organy
- Chóry: Collegium Iuvenum - z Polskiego Gimnazjum 

w Czeskim Cieszynie 
-  Canticum Novum – chór absolwentów 

pod dyr. dr. Leszka Kaliny.
- Noemi Bocek i Filipa Macurę – gwiazdy 

zaolziańskiej sceny muzycznej.

Koncert poprowadzą: 
Ewa Sikora (Czeski Cieszyn) i Piotr Sikora (Cieszyn).

Na to niewątpliwie duże wydarzenie muzyczne 
już dziś serdecznie zapraszam.

                                                                                                                   
 

W imieniu organizatorów                                                                                                                                    
       Eugeniusz Raabe
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Młodzież, dzieci
Gofry Party

 Dnia 31 sierpnia 2013, na prafii Ewange-
licko-Augsbuskiej w Cieszynie odbyło się „Go-
fry Party”. Spotkanie dzieci w przedostatni dzień 
wakacji. Rozpoczęło się ono o godzinie 9,00 rano 
w salce naprzeciwko Kancelarii Parafialnej. Na 

„party” zebrała się grupka 21 amatorów słodkich 
gofrów.
 Spotkanie zaczęło się tradycyjnie wspól-
nym śpiewem, jednak tym razem nikt nie podawał 
propozycji piosenek lecz główna opiekunka – Pa-
vla Chudecka, sprawdziła czy dzieci pamiętają 
jeszcze jakich pieśni uczyły się podczas Tygodnia 
Dobrej Nowiny, okazało się, że większość pamię-
tała, chociaż przy niektórych, trzeba im było tro-
chę pomóc. W trakcie śpiewu akompaniowali im: 
Pavla Chudecka  na pianinie, Kornelia Dorighi na 
flecie poprzecznym oraz Wiktor Buczko na gita-
rze. 
 Po wspólnym śpiewaniu nastał czas na 
wspólną modlitwę, po której temat poprowadzi-
ła pani Pavla. Tego dnia dzieci usłyszały o Bożej 
zbroi, o której znajdujemy wzmiankę(?) w liście 
do Efezjan 6 rozdziale, wierszach od 10 – 18: 

„(…)W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego 
potęgi.  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli 
się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.  Nie 
toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz 
przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, 
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw 
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach nie-
bieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję 
Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwsta-
wić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc 
[do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą  
i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  
a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej 
nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie 
wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić 
wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też 
hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.  
Wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każ-
dej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym 
właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za 
wszystkich świętych.(…)”.
 Po temacie opiekunowie puścili dzieciom 
film pod tytułem „I ty możesz zostać bohaterem”, 
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który zaczęli oglądać uczestnicy Tygodnia Dobrej No-
winy. Opowiada on historię chłopca, któremu brak było 
wiary w siebie i nikt, prócz jego rodziców, nie próbował 
mu pomóc tego zmienić. Dostał jednak szansę by poka-
zać wszystkim, że jest czegoś wart, gdy kij jego ulubio-
nego bejsbolisty został skradziony tuż przed wielkimi 

finałami. Mały (bo tak brzmi imię głównego bohatera), 
wyrusza w daleką podróż wraz z gadającą piłką i kijem, 
by zwrócić swojemu bohaterowi jego własność. 
 Po projekcji filmu wszyscy usiedli do stołu  
i zostali podzieleni na trzy siedmioosobowe grupy. Każ-
da dostała własną miskę, kubek, szklankę, trzepaczkę 
do jajek, nóż, widelec, łyżeczkę oraz … przepis. Gdy 
już każda grupa otrzymała wszystkie przyrządy,  na 
stołach pojawiły się składniki niezbędne do przygoto-
wania ciasta na gofry. Każda drużyna miała za zadanie 
przygotować własne ciasto, a następnie za pomocą go-
frownic przygotować własne gofry. Wszyscy mieli przy 
tym mnóstwo radości, w szczególności przy rozdziela-
niu białek od żółtek oraz mieszaniu ciasta. Na zapleczu 
opiekunowie ubijali dla każdej grupy białka na sztyw-
ną pianę. Gdy ciasto było już gotowe i zaczynało się 
smażyć wszyscy czekali z niecierpliwością i co chwilę 
sprawdzali czy gofry są już gotowe. W trakcie ocze-
kiwania ustalano kto zje je jako pierwszy. Do urozma-
icenia swoich wyrobów dzieci miały do dyspozycji bitą 
śmietanę oraz polewy w różnych smakach. Wszyscy 
zajadali ochoczo, aż im się uszy trzęsły. Na wszystkich 
twarzach widać było uśmiechy. 
 Po zakończeniu imprezy – około godziny 13 
– dzieci wróciły do domów uśmiechnięte i najedzone. 
Jednak nie wszystkie wracały od razu. Kilkoro z nich 
musiało poczekać na rodziców. Jednak nie popsuło im 
to humoru. Dzieci ochoczo przystąpiły do gier i zabaw, 
które zostały przygotowane dla tych, którzy muszą zo-
stać troszkę dłużej. 
 Gofry Party myślę, że można uznać za udane. 
Nad wszystkim pełnili pieczę opiekunowie: Pavla Chu-
decka, której bardzo dziękujemy za zorganizowanie 
spotkania, Monika Moiczek, Klaudia Białończyk, Kor-
nelia Dorighi oraz Wiktor Buczko.

Kornelia Dorighi

Dni Dobrej Nowiny w Bażanowicach i Ogrodzonej
 Wakacyjną tradycją w naszej parafii stało się, 
że zawsze w miesiącach lipcu i sierpniu, dzieci spoty-
kają się, aby uczestniczyć we wspólnym śpiewie, opo-
wiadaniu i nauce historii i wersetów biblijnych, oraz 
zabawie. W tym roku Dni Dobrej Nowiny w Bażano-
wicach i Ogrodzonej odbywały się w dwóch ostatnich 
tygodniach lipca.
 Tematem naszych wspólnych spotkań było 
hasło: Wszyscy jesteśmy w drodze. Dzieci i młodzież 
usłyszeli, że każdego z nas Pan Bóg powołał do kro-
czenia śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
Droga, którą wszyscy podążamy jest nasze życie, a jej 
celem Królestwo Boże i życie wieczne. Jest wiele dróg, 
które możemy wybrać żyjąc w tym świecie. Drogi, któ-

re podobają się Panu Bogu nie zawsze są łatwe. Są jed-
nak trzy pewne drogi, którymi powinien poruszać się 
każdy chrześcijanin – droga posłuszeństwa, przyjaźni, 
miłości.
 Usłyszeliśmy o trzech różnych postaciach – Jo-
naszu, który próbował zmienić Bożą decyzję. Pan Bóg 
nauczył go jednak, że nawet swoich wrogów i nieprzy-
jaciół należy miłować, a On ma moc odmieniać serca 
ludzi. Poznały Annę matkę Samuela, która gorąco pra-
gnęła mieć syna, ale mimo starań i upływu kolejnych 
lat, nie mogła zajść w ciążę. Pan Bóg odpowiedział  
w końcu na jej modlitwy, a ona gdy Samuel podrósł, 
oddała go na służbę Panu Bogu. Trzecią historią była 
historia Dawida (przyszłego króla Izraela) i jego przy-
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jaciela Jonatana, syna Saula. Nawet złość i złe słowa 
Saula o Dawidzie nie były w stanie zniszczyć przyjaźni, 
jaka była między nim, a Jonatanem.
 Dzieci dowiedziały się, że temu kto posłusznie 
kroczyć będzie śladami Pana Boga, kto w tej drodze 
będzie przyjmował i kierował się Bożą miłością i trak-
tował Pana Jezusa jak swojego przyjaciela, któremu 
można powierzać nawet największe tajemnice, na pew-
no łatwiej będzie wytrwać w swojej wierze i doczekać 
dnia spotkania z naszym Bogiem.
 Oprócz historii biblijnych, nauki wersetów  
i śpiewu, każdego dnia dzięki staraniom rodziców 
mieliśmy pyszne ciasta. W ciągu czterogodzinnych 
spotkań sporo czasu spędzaliśmy również na świeżym 
powietrzu. Rozgrywaliśmy zawody sportowe i dobrze 
się bawiliśmy. Każdego dnia dzieci wykonywały prace 
plastyczne. Ks. Gaś razem z Agnieszką Habryką uczy-
li dzieci sztuki origami. Wykonane prace dzieci same 
pięknie przyozdabiały.
 Ostatniego dnia, w piątek, pojechaliśmy na wy-

cieczkę do Zoo w Ostrawie (Czechy). Dzieci z Bażano-
wic pojechały razem ze swoimi dziadkami i rodzicami, 
do wycieczki z Ogrodzonej dołączyły się dzieci z filiału 
z Gumien. Dzięki temu mamy nowych znajomych i na 
pewno w przyszłym roku będziemy chcieli wspólnie 
zorganizować następną wycieczkę.
 Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
dzieciom za ich zapał, radość i obecność na naszych 
spotkaniach (w ciągu tych dwóch Tygodni Dobrej No-
winy uczestniczyło 70 dzieci). Dziękuję rodzicom za 
przyprowadzanie dzieci na nasze spotkania i opieku-
nom za ich pomoc. Dziękuję za wszystkie ciasta, na-
poje. Szczególnie chciałem podziękować p. prezbiter 
Helenie Nowak za pyszne kanapki, które dla nas co-
dziennie przygotowywała w Bażanowicach, młodzieży 
z Ogrodzonej, która pomagała mi w prowadzeniu za-
jęć sportowych w obu filiałach, Agnieszce Habryce za 
cierpliwość w niełatwych składaniu papieru i paniom  
z Gumien za wspólny czas i pomoc w wyjeździe.

ks. Łukasz Gaś

Dni Dobrej Nowiny w Zamarskach
 W dniach 29 lipca – 2 sierpnia w Zamarskach zor-
ganizowano kolejny Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci. Te-
goroczne zajęcia odbywały się pod hasłem „Niech mówią 
zwierzęta”. Uczestnicy codziennie poznawali jedno zwie-
rzątko i związaną z nim historię Biblijną, z której płynęła 
ważna prawda dla naszego życia. 
 Każdego dnia przychodziło około 20-25 dzieci. 
Zajęcia rozpoczynały się wspólnym śpiewem i modlitwą, 
po czym następował podział na 2 grupy wiekowe (starszą  
i młodszą) w których odbywały się opowiadanie historii Bi-
blijnej i nauka wersetu. W czasie kolejnych dni uczestnicy 
poznali m.in. pracowitą mrówkę, upartego osła, jadowitego 
węża i gołębia jako symbol pokoju. Po lekcji biblijnej każde-

go dnia czekały na dzieci pyszne ciasta i herbata. 
Z nowymi siłami ruszali następnie na zewnątrz, 
gdzie odbywały się różne zabawy i gry na świe-
żym powietrzu. Na koniec dnia ponownie wszy-
scy zbierali się w sali by wysłuchać kolejnych 
części opowieści o Anthonym Rossim zatytuło-
wanej „Mały urwis”.
 W ostatni dzień, w ramach Tygodnia, 
dzieci miały wycieczkę do Żor do miasteczka 
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kowbojskiego Twinpigs. Po zapoznaniu się z hi-
storią Dzikiego Zachodu był czas na zwiedzanie 
i korzystanie z różnych atrakcji miasteczka, m.in 
karuzeli, płukania złota, filmów i widowisk. 
 Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się w przygotowanie Tygodnia Dobrej 
Nowiny, serdecznie dziękuję.

Marcin Podżorski

Jesienny dzionek, rozdzwoniony 
Rozgwarem ptasząt świergotliwym,

I srebrną rosą wzdłuż sperlony,
Idziemy w pole, my — szczęśliwi 

I kiedy sługi wierne Boże,
Co kadzidlanym błyszczą złotem,

Sieczemy srebrną kosą zboże,
Owici słońca złotym splotem.

Wyjdźcie! Ustrójcie głowy w maki,
Co rosną gęsto krwią w pszenicy,

Pójdziemy w Niebo wzniosłym szlakiem,
My — roli Bożej pracownicy.
Do ręki weźcie jasne kosy,

Co na nich gra roztęczą słońce,
Kłosami spnijcie wasze włosy.

I pójdziem w świata wszystkie końce. 
Pójdźmy, świtaniu wyjść naprzeciw,

Co to się perli w tęczowych rosach...
W domu zostanie jeno leciw...

Pójdziemy z wiankiem kłośnym we włosach.
Pójdziemy w Górę gwiezdnym szlakiem 

Radośnie, z szczerą dusz ochotą... 
Pójdziemy w głowach z krwistym makiem 

Całować Jutrznię Szczęścia złotą.

Żniwa

Adolf Fierla
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Kącik dla dzieci

  Dzień dobry!

 Jesień zagościła u nas na 

dobre. Jednak to nie znaczy, że 

teraz będzie szaro, smutno i nud-

no. Mam dla Was kilka zagadek, 

kolorowanek, zresztą zobaczcie 

sami! Zapraszam do zabawy :)

 Marek nie miał łatwego 
charakteru. Jego ojciec dał mu 
pewnego dnia worek gwoździ  
i kazał wbijać w okalający ogród 
płot - każdy brak cierpliwości, 
każdą kłótnię miał dokumento-
wać jeden gwóźdź w płocie.
 Pierwszego dnia wbił ich 
37. W następnych tygodniach nauczył się pa-
nować nad sobą i liczba wbijanych gwoździ 
malała z dnia na dzień: odkrył, że łatwiej jest 
panować nad sobą niż wbijać gwoździe.
 Wreszcie nadszedł dzień, w którym nie 
wbił ani jednego. Poszedł więc do ojca i powie-
dział mu to. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać 
z płotu jeden gwóźdź każdego dnia, w którym 
nie straci cierpliwości i nie pokłóci się z nikim.
 Mijały dni…… i w końcu Marek mógł 
powiedzieć:
 - Wyciągnąłem z płotu wszystkie gwoź-
dzie.
Wtedy ojciec zaprowadził go przed płot i rzekł:
 -Spójrz ile w płocie jest dziur. Płot ni-

gdy już nie będzie taki, jak dawniej. Kiedy się 
z kimś kłócisz, kiedy kogokolwiek i w jakikol-
wiek sposób obrażasz, zostawiasz w nim ranę. 
Nieważne, ile razy będziesz przepraszał, rana 
pozostanie; rana zadana słowem boli tak samo, 
jak rana fizyczna. Mów więc ludziom miłe rze-
czy, uśmiechaj się zamiast martwić i denerwo-
wać, nie narzekaj, nie patrz na wroga wilkiem, 
a jeśli to możliwe, postaraj się zrobić coś, co 
wywoła choć niewielki uśmiech na jego twarzy.

Oliwia Madzia
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 Do przygotowania tych pięk-
nych muchomorków potrzebna będzie:
plastelina biała i czerwona
Sposób wykonania: 
 1. Wykonaj kapelusz grzybka, 
formując z czerwonej plasteliny kulkę 
o średnicy ok. 3 cm. Zrób w niej wgłę-
bienie, a następnie wypełnij białą pla-
steliną.
 2. Z białej plasteliny uformuj 
ogonek o długości 2 cm. 
Nasadź kapelusz na ogonek i wygładź 
miejsce złączenia palcami.
 3. Uformuj z białej plasteliny 
10 małych kuleczek i nanieś jako łatki 
na kapelusz.

Jarzębina
Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w polu się mieni,
To w polu i w lesie czerwienią się, 
spójrzcie
korale, korale jesieni.

Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.

Włożymy korale, korale czerwone
i biegać będziemy po lesie.
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
niech echo daleko ją niesie.

Idzie lasem...

 Na pewno znajdziesz w swo-
im ogrodzie albo idąc na spacer 
piękne drzewo, na którym znajdują 
się małe czerwone kulki :) Zbierz 
trochę jarzębiny i utwórz z niej, na-
wlekając igłą na nitkę (ostrożnie!), 
piękne korale albo gustowną bran-
soletkę.
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Kto wie co świętujemy ostatniego października? 

 Tak, to pamiątka Reformacji! Reformacja czyli ruch religijny, który miał na 
celu odnowić wiarę, naukę i życie Kościoła. To Marcin Luter wystąpił przeciwko 
nadużyciom w Kościele, chciał go zwyczajnie naprawić. 

 Wiecie co to jest? To Róża Lutra.  
W niej każdy kolor ma swoje znaczenie:
 "Po pierwsze: w sercu o natu-
ralnych kolorach (czerwonym) znaj-
duje się czarny krzyż, aby zawsze 
pamiętał, że moja wiara w Ukrzyżo-
wanego może mnie usprawiedliwić. 
Sprawiedliwy żyje z wiary, z wiary  
w Ukrzyżowanego. Serce spoczy-
wa w środku w białej róży, któ-
ra wskazuje na to, że wiara przy-
nosi mi radość, pociechę i pokój, 
dlatego właśnie róża powinna być biała,  
a nie czerwona, gdyż kolor biały jest 
kolorem Duchów i wszystkich Aniołów. 
Taka róża spoczywa na błękitnym kolo-
rze, kolorze przyszłej radości. Otacza ją 
złoty pierścień, gdyż taka sprawiedli-
wość w niebie trwać będzie wiecznie".
 To do zobaczenia w Kościele!!! 

Poczytaj mi mamo
Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 

„Bez Boga na świecie”. Część IX

 Tyle dobrego nauczyliście mnie, tę książkę 
świętą i te obrazki, darowaliście nam, a ja bym się wam 
niczym nie miał odsłużyć! Kolporter pogłaskał chłopca, 
przytulił go do siebie, spojrzał mu w jego piękne, czar-
ne oczy i ucałował go w czoło jak ojciec dobry miłe 
dziecko. I tak się rozstali...
 Długo jeszcze siedział Marcinek na kupie ka-
mieni patrząc za obcym; wierzył, że jak ten mąż dobry, 
tak przytuli go kiedyś do siebie Ojciec niebieski. Już 

teraz wiedział jak mu tam będzie.
Przyleciała wiosna, przyleciała młoda,

Zakwitło na świecie tysiąc róż;
Już w słonecznym blasku kąpie się przyroda,

A ptaszki śpiewają: „Wstańcie już!”
Ejże już ta zima sroga przeminęła,

Niejednej ptaszynie mateczka zginęła!
 Cieszyli się gospodarze, że będzie już można 
dobytek wypędzić, bo już się w stodołach, szopach  
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i stogach rozwidniło. Pocieszył się i Marcinek na myśl, 
że znowu zobaczy swoje miłe góry. - Miał tylko wielki 
kłopot z Józkiem.
 Ze szkoły przed egzaminem wziąć go nie chciał, 
ale któż mu da utrzymanie, jeśli Józko paść nie będzie? 
W poniedziałek mieli już po raz pierwszy wypędzać na 
paszę. W niedzielę po południu Marcinek stojąc przed 
chatą myślał:

„Gdzie to tylko Pan Bóg podziewa te lody i śniegi! 
 Niedawno jeszcze były tu przed chatą całe góry. 
śniegu, a oto już murawa się zieleni; a tam w dolinie 
na łąkach przed paru tygodniami jeszcze urządzali so-
bie chłopcy ślizgawkę, a teraz bawią się tam w piłkę, 
a dziewczęta w „kotka i myszkę”, tak, że ich wesołe 
głosy aż tu słychać?”
 W takich myślach pogrążony nie spostrzegł 
Marcinek zbliżającej się do niego wójtowej, aż się do 
niego odezwała i wdała się z nim w rozmowę.

- Idę do grabarzowej, rzekła w ciągu rozmowy. Muszę ci 
Marcinku przyznać, że wielkiej chwały godzien, zaopa-
trzyłeś Jóźka na zimę doskonale; ma ci ta jego matecz-
ka na tamtym świecie doprawdy ma za co błogosławić. 
Ale kiedy ona nie żyje, a ty tak za szkołą przepadasz, to-
śmy my gospodynie się umówiły, że ci go przeżywimy 
aż do egzaminu, żeby nie musiał nauki przed końcem 
roku przerywać. Więc jeden tydzień będzie jadł u nas, 
drugi we młynie, trzeci u Hudcowej.
 Marcinek nie wiedział, jak ma wójtowej po-
dziękować.

- Niech wam to, cioteczko, Pan Bóg tysiąckrotnie wyna-
grodzi! Tak więc było już po kłopocie.
W poniedziałek nie byłbyś w całej wsi znalazł człowie-
ka szczęśliwszego nad Marcinka. Jóźko pomógł mu za-
pędzić stado aż blisko pod sam las; potem popędził do 
szkoły.
 Po południu przypadł w góry jak strzała. Marci-
nek odłożył dla niego kawałek chleba i trochę kaszy od 
obiadu. Nie trzeba było Jóźka dwa razy prosić.
Gospodynie też dotrzymały słowa, żywiły Jóźka aż do 
egzaminu, nie zubożały przez to, bo co człowiek dobre-
go uczyni, to mu Pan Bóg hojnie wynagrodzi.
 Czy nie smutno ci Marcinku, w górach bez Jóź-
ka - pytały gospodynie chłopca co dzień. Ale Marcinek 
nie miał czasu myśleć o samotności. Minęła najpierw 
spora chwila, nim stado opatrzył i każdą krowę na inne 
miejsce odpędził, żeby się z sobą nie bodły. Potem wy-
ciągnął z kieszeni swój Testament i czytał. Niekiedy 

przeczytał tylko dwa wiersze, bo nie szło mu to jesz-
cze tak gładko jak Jóźkowi, ale co przeczytał, nad tym 
przy pracy rozmyślał, a każdy dzień miał coś nowego. 
Pewnego razu czytał, że gdy się Pan Jezus narodził, to 
nigdzie prócz stajni miejsca dla Niego nie było. Bardzo 
żałował, że Syn Boży, będąc dziecięciem, musiał tak jak 
on, leżeć na słomie w stajni, w żłobie.
 Bardzo się też Marcinkowi spodobała historia 
o dwunastoletnim Jezusie w kościele. W Nazarecie, 
gdzie mieszkał, nie było kościoła. Więc wtedy po raz 
pierwszy odbył ową daleką drogę do Jerozolimy, gdzie 
musiał być kościół bardzo piękny. W Jerozolimie było 
wtedy wielkie mnóstwo ludzi, i tak Pan Jezus swojej 
matusi zaginął, a ona nieszczęśliwa trzy dni Go szukała, 
pytając się wszędzie, czy Go nie widziano? Już Mar-
cinek drżał, że go może wcale nie znajdą, i jakże się 
ucieszył, gdy Go wreszcie znalazła w kościele! Czemuż 
Go tam obrazu nie szukała? Mogła przecież wiedzieć, 
że nie będzie nigdzie indziej! Często, bardzo często, 
myślał Marcinek o tej podróży Pana Jezusa. Idąc tak 
daleko, pewnie po drodze kwiatki rwał, a gdy szli gó-
rami, odpoczywali nieraz w chłodnym cieniu. Ach, tak 
żywo Go sobie Marcinek wyobrażał, jakby właśnie tędy 
iść mieli, tam gościńcem przez Brzezówkę do Raszowa,  
a z Raszowa dalej w daleką, daleką drogę.
 W ten sposób miał Marcinek zawsze o czym 
myśleć, a gdy czuł ochotę to sobie śpiewał, a góry mu 
wtórowały.
 Raz, gdy Sobie śpiewał: „Gdzieś Ty, mój Jezu, 
Zbawco Kochany? Któż mi pokaże drogę do Ciebie?” - 
śpiew ten płynął tak daleko światem, jakby go umyślnie 
góra górze powtarzała, ażeby doszedł do Pana Jezusa, 
za którym Marcinek tak tęsknił. Marcinka samego to 
uderzyło, że mu "te góry tak niby pomagały. Przestał 
śpiewać i rzekł:  „Wiem ja już przecie, gdzie Ty jesteś, 
Panie Jezu; tylko bym Cię jak najrychlej zobaczyć pra-
gnął! Wiem też, że Ty znowu przyjdziesz, lecz kiedyż to 
będzie?”

„Będzie!” odezwało się w górach echo stanowczo i jesz-
cze raz powtórzyło: „Będzie!” Cdn. 
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Zapisane w księgach parafialnych

Chrzty:                                            Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mt 28,19

 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

J 13,34-35
          
                       
                                   

Śluby:                                           

2013-08-15

2013-08-16

2013-08-22

2013-08-24

2013-08-24

2013-08-31

2013-08-31

Andris Bruvelis
Agata Mariola Górska
Jakub Janusz Łabaj
Aleksandra Agata Siemińska
Sebastian Łukasz Richczajt
Ewa Dobrowolska
Leszek Janusz Afeltowicz
Edyta Wojciuch
Krzysztof Mieczysław Herde
Dagmara Duda
Piotr Michał Kowalski
Agnieszka Anita Chraścina
Patryk Wiesław Pindel
Karolina Barbara Wierzbicka

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

2013-07-07
2013-07-07
2013-07-07
2013-07-21
2013-07-21
2013-07-21
2013-08-04
2013-08-11
2013-08-18
2013-08-18
2013-08-18
2013-08-18
2013-08-18

Julia Aneta Gomola
Julia Gwazdacz
Szymon Laskowski
Nikodem Czendlik
Szymon Paweł Mojeścik
Szymon Pietroszek
Michał Marek Miszczyk
Alan Borkowski
Oliwier Kukucz
Tomasz Michał Wójcik
Kajetan Janduła
Tymoteusz Macek
Zofia Krehut

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Pogrzeby:  
    Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy 
ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne.

1 Krn 29,15

2013-07-06
2013-07-10
2013-07-11
2013-07-15
2013-07-18
2013-07-19
2013-07-19
2013-07-22
2013-07-25
2013-07-25
2013-07-26
2013-07-26
2013-07-27
2013-07-29
2013-07-30
2013-08-02
2013-08-09
2013-08-08
2013-08-10
2013-08-16
2013-08-19
2013-08-21
2013-08-28
2013-08-30

śp. Jan Pilch
śp. Tadeusz Leszek Zender
śp. Andrzej Franciszek Zaleski
śp. Jadwiga Krzysik zd. Jendrulek
śp. Jan Kurzok
śp. Mirosław Bojda
śp. Zuzanna Cieślar zd. Raszka
śp. Tadeusz Kawulok
śp. Helena Klus zd. Wojnar
śp. Teresa Cora zd. Szellner
śp. Piotr Paweł Widura
śp. Tadeusz Ciupek 
śp. Emanuel Czech
śp. Irena Gaś zd. Szczepańska
śp. Helena Emilia Poloczek zd. Wowry
śp. Zofia Lipka 
śp. Bronisława Pilch zd. Szymala
śp. Jan Bujok
śp. Marta Klus
Jadwiga Kohutek zd. Horbatowska
śp. Karol Sikora
śp. Paweł Babilon
śp. Emilia Małysz zd. Holeksa
śp. Krystyna Habryka zd. Kisiel

lat 69
lat 45
lat 55
lat 64
lat 83
lat 60
lat 80
lat 64
lat 96
lat 79
lat 59
lat 95
lat 83
lat 79
lat 63
lat 86
lat 78
lat 56
lat 83
lat 103
lat 80
lat 62
lat 79
lat 71

Cieszyn
Cieszyn
Ogrodzona
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Marklowice
Bażanowice
Hażlach
Hażlach
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Informacje, ogłoszenia

Koło Modlitewne

 Od	wiosny	br.,	w	każdą	środę,	po	Godzinie	Biblijnej		pozostaje	w	sali	naprzeciwko	kan-
celarii	grupka	ludzi,	aby	się	modlić:
	-	modlimy	się	o	dary	duchowe,	cielesne,	o	zbawienie	i	łaskę	wiary
	-	w	modlitwach	chwalimy	Boga,	dziękujemy	Mu,	wyrażamy	skruchę	i	prośbę	o	przebaczenie	
grzechów.	Przyczyniamy	za	chorymi,	opuszczonymi,	biednymi	i	bezdomnymi
	-	modlimy	się	za	bliskich,	duchownych,	nauczycieli,	za	dzieci	i	młodzież,	za	kościół,	ojczyznę,	
za	władze	kościelne	i	świeckie,	za	naszą	parafię	i	miasto,	a	nawet	za	nieprzyjaciół.	
Modlimy	się	o	PRZEBUDZENIE
	 Jeśli	 odczuwasz	 potrzebę	modlitwy,	 a	wymienione	 sprawy	 leżą	Ci	 na	 sercu	 –	 przyjdź,	
dołącz	do	nas,	nie	musisz	się	modlić	głośno,	módl	się	cicho	w	sercu.	Wspólna	modlitwa	ciebie	
wzbogaci	i	wzmocni	jej	siłę.	Czas	poświęcony	na	modlitwę	(rozmowę	z	Bogiem)	nigdy	nie	jest	
stracony.	
	 Zapraszamy	Cię,	przydź…!
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na pa
ździer

nik 

2013

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
diakon ks. Tomasz Chudecki
  - W Cieszynie - drugi czwartek miesi¹ca,  godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
diakon Aleksandra B³ahut-Kowalczyk
 - W Marklowicach - pierwszy pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
diakon Joanna Sikora
 - W Ogrodzonej - drugi wtorek miesi¹ca, o godz. 17.00, spotkanie prowadzi 
teolog Janina Boruta
 - Ko³o Odwiedzinowe w Cieszynie - pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 16.00, 
spotkanie prowadzi diakon Joanna Sikora
 - W Ba¿anowicach- co 2 tygodnie o godz. 16.00, spotkanie prowadzi 
teolog Romana Szmidt-Król
 - Brzezówka - trzecia środa miesiąca, o godz. 15.30, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - Hażlach - trzeci czwartek miesiąca. o godz. 16.00, potkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski

Biblijne spotkania dla kobiet:

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

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

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

czytelnia czynna w poniedzia³ki i œrody w godz. 15:30 - 19:00 

budynek parafii (pl. Koœcielny 6) na drugim piêtrze

03.10.:	godz.: 15.00: Klub PTEw. 
          Prelekcja:	Wokół	wydarzeń	z	października	1938	r.	
										na	Śląsku	Cieszyńskim

10.10:		Wycieczka na zakończenie sezonu (Słowacja) 

17.10.:	godz. 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:	Wacław	I	cieszyński	(600 – lecie urodzin)

24.10.:	godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:	Tadeusz	Reger	(75 – lecie śmierci) 

31.10.:	godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:	Ks.	Sen.	Józef	Folwartschny (150 – lecie urodzin) 
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Cieszyn Chór Misyjny wtorek godz. 15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór Kościelny
Wyż. Chór Kam. 

środa
piątek

godz. 18.00
godz. 18.30

Cieszyn Chór męski środa godz. 17.00
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz.   9.00 (M)* 
Cieszyn Chór Hosanna sobota godz. 10.00 (D)*
Bażanowice Chór mieszany czwartek godz. 18.00
Bażanowice Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00
Hażlach Chór mieszany piątek godz. 19.00
Hażlach E.G. „Gloria” piątek godz. 16.00
Puńców Chór mieszany poniedziałek godz. 18.00
Zamarski Chór męski czwartek godz. 16.00
Zamarski Chór dziecięcy czwartek godz. 16.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Muzeum 
Protestantyzmu
czynne w pi¹tki o godz. 14:30 

Informacje  

w Kancelarii Parafialnej  

lub w innym dogodnym terminie 

po uprzednim jego uzgodnieniu 

tel.: 502495835, 

e-mail: biat@cieszyn.org.pl, 

www.biblioteka.cieszyn.orgpl,

lub za poœrednictwem 

Kancelarii Parafialnej tel.: 33 857 96 69

http://www.parafia.cieszyn.org.pl

Zachęcamy 
do 

słuchania !!!

* (M) - młodzież;    (D) - dzieci

Cieszyn piątek godz. 17.00
Bażanowice sobota godz. 16.00
Gumna piątek godz. 19.00
Hażlach piątek godz. 17.00
Marklowice piątek godz. 18.00
Puńców piątek godz. 18.00
Zamarski sobota godz. 17.00
Ogrodzona sobota godz. 18.00

Spotkania młodzieży na terenie parafii:

Cieszyn

> każda środa

Godziny 
Biblijne 

w parafii:

godz. 17.00
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Biblioteka Parafialna 
czynna po  

każdym  
niedzielnym nabożeństwie. 

Bibliotekarki

 Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź realizuje projekt 
„Mogę Więcej" finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to program 
integracji i zwiększania kompetencji społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla osób 
borykających się z problemami zdrowia psychicznego oraz dla ich rodzin w ramach wyżej wy-
mienionego projektu uru-
chomione zostało Centrum 
Doradztwa Aktywizujące-
go "Enter". Centrum Do-
radztwa oferuje bezpłatne 
porady i konsultacje na-
stępujących specjalistów: 
prawnik, pracownik socjal-
ny, doradca zawodowy, le-
karz psychiatra i psycholog. 
Chcielibyśmy dotrzeć do 
jak największej ilości osób 
potrzebujących tego typu 
wsparcia. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod nr 
tel.: 885 119 631 lub osobi-
ście w Centrum Doradztwa 
w Cieszynie przy ul. Biel-
skiej 4., bud. 12 (na terenie 
Szpitala Śląskiego).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA, 

KTÓRE ODBYWAJ¥ SIÊ W KA¯DY 

WTOREK O GODZ. 18:30, W BUDYNKU PARAFIALNYM 

PRZY PLACU KOŒCIELNYM 6, W SALI NA II PIÊTRZE

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

Oferuje:
 - piękne wydanie książeczki dla dzieci: religijne  
i świeckie
 - kasety magnetofonowe  
z ewangelizacji ProChrist
 - popularne powieści religijne
 - literaturę dotyczącą wychowania dzieci i młodzieży
 - kazania i rozmyślania
 - darmowy prezent – Nowy Testament z Psalmami i bez
 - ciekawe książki o pracy misjonarzy

Zapraszamy serdecznie – nie marnujcie czasu, bo czas to nasze życie. 
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  Świadczymy usługi dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych oraz szkół, przedszkoli oraz 
instytucji, w których pomoc logopedy jest nie-
odzowna.   
 Przeprowadzamy szczegółową diagnozę, 

w oparciu o którą prowadzona jest terapia. Posiadamy długoletnie 
doświadczenie. Możliwość dojazdu do Klienta. 

 W naszej ofercie znajdują się usługi logopedyczne, w ramach 
których zajmujemy się terapią następujących zaburzeń mowy: 
 jąkanie, 
 seplenienie, 
 rotacyzm, 
 mowa nosowa, 
 opóźniony rozwój mowy, 
 afazja i inne.

 
tel.: 33 474 02 07, 
fax: 33 444 60 79

tel. komórkowy:  608 884 061,  517 614 686
www.akwadrat.org.pl , 

e-mail: biuro@akwadrat.org.pl

 - uprawnienia zawodowe 2483, 11142,
 - ubezpieczenie OC,
 - obrót nieruchomościami,
 - kredyty hipoteczne,
 - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (wspólnoty mieszkaniowe),
 - komercjalizacja biurowców, magazynów, centrów handlowych,
 - weryfikacja i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
sprawy spadkowe, 
 - wzory umów, 
 - doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości, 
 - prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych 
przed organami administracji publicznej, 
 - pisanie pism i podań. 

„AKwadrat” 
Agencja Nieruchomości

LOGOPEDA, 
tel kom.: 500 227 682, 

tel.: 33 474 02 07, 
fax: 33 444 60 79, 
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Biuro Organizacji Turystyki i Konferencji „ALISTRA”

Organizujemy dla grup:
 - wycieczki krajowe i zagraniczne

 - zielone szkoły
 - spotkania integracyjne

Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z naszej oferty!

Kontakt: Alina Kisiała
502 034 240
biuro@alistra.pl
www.alistra.pl

 Sprzedam używany tapczanik do dziecięcego pokoju w kolorze 

granatowym z dwoma pufami, stan bardzo dobry. Tel. 603 360 361

Sprzedam działkę komercyjną o powierzchni 2 192 m2 
przy ul. Czuchowskiej w Hażlachu, 

dostępne media włącznie z kanalizacją miejską, 
prostokątny kształt wytyczonej powierzchni, 

panoramiczne położenie, 
w granicy działki droga asfaltowa. 

Cena do uzgodnienia. 
Tel. 695 949 198

Kancelaria Adwokacka

Ewa Lanc

ul. Bobrecka 27 VII p. 
Cieszyn

ewa.lanc@poczta.fm
www.adwokat-lanc.pl
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Kontakt: Bogumiła i Leszek Sztefka
Dzięgielów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 512 635 135; 505 146 799
e-mail: Leszek@firmaswietliki.pl

Firma Sprzątająca świetliki 
Zaprasza do skorzystania z naszych usług:

Usługi porządkowe dla firm i domu:
- mycie okien
- pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej
- sprzątanie poremontowe
- całoroczna opieka nad grobami
- oraz wiele innych usług
Realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe
Więcej szczegółów na: www.firmaswietliki.pl

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza i zachęca do skorzysta-

nia z salki (byłej kaplicy chrztów) znajdującej się w Kościele Jezusowym specjalnie 

przystosowanej dla dzieci. Podczas uroczystości kościelnych dzieci moga się bawić, ry-

sować, a rodzice w tym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwie oglądając go na tele-

wizorze.
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 Jestem młodą kobietą, pilnie poszukującą pracy,  

posiadam doświadczenie opiekunki dla dzieci oraz podejmę się pracy 

sprzątania mieszkań, biur oraz klatek schodowych, 

kontakt: 692 365 520

Humor:

Malarstwo
Chcesz pomalować – odnowić 

mieszkanie lub dom, 
zadzwoń. 
Wojnar Józef

Tel. 33 85 294 46; 887 731 940

Gabinet kosmetologii pielęgnacyjnej

Polecamy:
 - zabiegi na twarz

 - manicure

 - pedicure

 - kompresoterapia na ciało

 - masaże

Serdecznie zapraszam
Kosmetolog

Mariola Włodyka
Cieszyn ul. Dworkowa 1 B (obok ronda)

www.kosmetolog.icieszyn.pl
tel. 505 124 934

Jasiu wraca ze szkoły.
- No jak było w szkole? - pyta matka.
- Na pięć!!
- Naprawdę?
- Tak: dwója z polskiego, dwója z matmy i jedynka z historii.

Idzie myśliwy przez las i śpiewa:
- Na polowanko, na polowanko...
Z tyłu wychodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta:

- Co, na polowanko?
- Nie! Słowo daję, że na ryby
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Kancelaria	Parafialna	w	Cieszynie	czynna	jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

         e-mail:  bmacura@vp.pl

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

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

Projekt okładki:  
Korekta:               

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks.	Janusz	
Sikora:
33 857 71 65
506 063 203

ks.	Tomasz	
Chudecki:	
33 851 43 97
502 161 085

ks.	Dariusz	 
Madzia:	
33 857 98 38
502 263 953

ks.	Łukasz	 
Gaś
33 852 75 64
608 299 833

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redaktor naczelna: Beata Macura
Kontakt:            Tel:	33	857-98-32;              

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

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac	Kościelny	6
43-400	Cieszyn
tel.	33	857	96	69
tel.	kom.	501	290	486

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

mgr	teol.	Marcin	
Podżorski
33 856 96 94
506 505 062
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