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Rozważanie biblijne

Beata Macura

Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, 
Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. Ps 73,28

 	 Okres	świąteczny	kojarzy	nam	się	najczęściej	z	biega-
niną,	przygotowaniami	do	świąt,	generalnym	sprzątaniem.

Czyż	te	podstawowe	czynności	nie	powinny	być	wykonywane	systematycznie?	Wów-
czas	nie	potrzebujemy	poświęcać	tyle	czasu	na	rzeczy	tak	przyziemne.	
	 Czas	świąteczny	powinien	mieć	w	sobie	podniosły	nastrój,	jest	to	moment,	kiedy	
możemy	się	wyciszyć,	uspokoić	i	pomyśleć	o	tym	najważniejszym	-	narodzinach	nasze-
go	Zbawcy.	Nabożeństwo	świąteczne	pełne	kolęd	i	słów	o	narodzeniu	Jezusa,	a	późnie	
jpowrót	do	domu,	gdzie	czeka	już	na	nas	piękna	choinka,	odświętnie	nakryty	stół,	opła-
tek,	prezenty…	Cicha, święta noc!	Myśli,	które	nas	przepełniają,	słowa,	które	powtarza-
my	od	dzieciństwa:	Gloria in excelsis Deo... Słowo ciałem się stało..., Dzieciątko, pokój  
i zbawienie...
	 Często	wracamy	do	wspomnień	z	przeszłości,	kiedy	byliśmy	dziećmi,	cieszyliśmy	się	na	Boże	Narodze-
nie	i	często	powtarzane	były	słowa,	że	szkoda,	iż	to	święto	nie	jest	codziennie.	Chodziło	wtedy	przede	wszystkim	 
o	ten	podniosły	nastrój,	o	prezenty,	o	dni	wolne	od	nauki.
	 Dzisiaj	także	często	żałujemy,	że	nie	co	dzień	jest	wigilia,	jednak	z	zupełnie	innego	niż	wówczas	powodu.	
Teraz	żałujemy,	bo	może	nie	podejmowalibyśmy	w	tym	dniu	tylu	szlachetnych	postanowień,	których	nigdy	nie	
udaje	nam	się	zrealizować.	Może	serce	łatwiej	otwierałoby	się	na	krzywdę	i	biedę	bliźniego,	łatwiej	i	skuteczniej.	
Może	wreszcie	życzenia,	które	składamy	w	tym	dniu,	nie	byłyby	jedynie	słowami,	ale	silnym	pragnieniem,	popar-
tym	gorącą	modlitwą.
	 Jakże	szybko	zapominamy	o	posłannictwie	Chrystusowego	żłobka!	Jakże	szybko	wpadamy	znowu	w	wir	
codziennych	spraw	i	nie	znajdujemy	czasu	na	ponowne	zajrzenie	do	stajenki!	Mówimy	o	pokoju,	miłości,	nadziei.	
Jak	trudno	je	w	życiu	realizować!	Wielokrotnie	sprowadza	się	to	tylko	do	słów.	A	przecież	może	być	inaczej.	Mu-
simy	tylko	przenieść	żłobek	Chrystusowy	w	nasze	codzienne	życie.	Tak,	właśnie	w	codzienne,	nie	w	świąteczne,	
pamiętając,	że:

Bóg porzucił szczęście swoje.
Wszedł pomiędzy lud kochany, 

dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało, 

żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało 
i mieszkało między nami!

	 Świadomość	tego	faktu	powinna	zdeterminować	całe	nasze	życie.	A	Ty,	Panie,	zechciej	nam	w	tym	dopo-
móc.	I	wszystkim,	którzy	czują	podobnie….

	 Mam	ostatnio	wrażenie,	że	pewne	słowa	stop-
niowo	 zmieniają	 swoje	 znaczenie.	 Dawniej	 wyrażały	
co	 innego,	 a	 obecnie	 to	 znaczenie	 stopniowo	 zanika.	
Przykładem	jest	wyraz	szczęście.	Odnoszę	wrażenie,	że	
gdyby	zapytać	jeszcze	kilkadziesiąt	lat	temu	czym	jest	
szczęście,	to	usłyszelibyśmy,	że	jest	to	stan	odczuwania	
radości,	 zadowolenia.	 Podawano	 by	 przykłady	 szczę-
ścia	 rodzinnego,	 powodzenia	 	 w	 życiu	 zawodowym.	
Dziś	 jednak	 chyba	 szczęście	 to	 dla	wielu	 ludzi	 sprzy-
jający	zbieg	okoliczności	 czy	nawet	 ślepy	 traf.	Szczę-
ściarz	to	ten,	któremu	się	udało,	miał	fuksa,	jakbyśmy	

czasami	powiedzieli.	Nieraz	
też	 patrzymy	 na	 takiego	 ko-
goś	z	zazdrością,	bo	jemu	się	
udało,	a	nam	nie.	
	 Hasło	 2014	 roku	 za-
pisane	 w	 Psalmie	 73	 mówi,	
że	 „moim	 szczęściem	 być	
blisko	 Boga”.	 Kiedy	 zasta-
nawiam	 się	 nad	 tym	 frag-
mentem,	 to	 dochodzę	 do	
wniosku,	że	Słowo	Boże	po	
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Nie bójcie się! 

raz	 kolejny	 objawia	 swoją	 ponadczasowość	 i	 werset	
obejmuje	tak	jakby	oba	znaczenia	wyrażenia	szczęście.		
	 Z	 jednej	 strony	 psalmista	 chce	 podkreślić,	 że	
jego	radość,	to	do	czego	dąży,	to	co	jest	dla	niego	speł-
nieniem,	 to	przebywanie	w	Bożej	bliskości.	Nie	chce	
on	 szukać	 szczęścia	w	 rzeczach	materialnych,	 sławie,	
pozycji	czy	nawet	innych	ludziach,	ale	jego	szczęście	to	
przede	wszystkim	Boża	obecność.	Nie	chodzi	tu	wcale	
o	to,	że	wierzącemu	powodzi	się	 lepiej	 i	ma	życie	po-
zbawione	trosk.	Wręcz	przeciwnie,	we	wcześniejszych	
słowach	autor	żali	się,	że	to	bezbożnym	nieraz	wiedzie	
się	lepiej.	Jednak	dla	niego	spełnieniem	jest	sama	Boża	
obecność,	możliwość	relacji	z	Nim.	To	On	jest	źródłem	
nadziei	w	życiu.
	 Z	 drugiej	 strony	 zastanówmy	 się	 czy	 to,	 że	 
w	ogóle	 tak	możemy	powiedzieć,	że	możemy	być	bli-
sko	Boga	nie	jest	szczęściem?	Być	może	traktujemy	to	
jako	coś	oczywistego,	ale	tak	naprawdę	to	niezasłużone	
niczym	 szczęście.	 Sam	Bóg,	 Stwórca	 świata,	 niczym	
nieograniczony	 Pan	 pozwala	 nam	 być	 blisko.	 Kiedy	

oglądamy	dzisiejszych	władców,	 to	widzimy	 że	 towa-
rzyszy	im	ochrona,	są	trzymani	z	dala	od	ludzi,	nie	moż-
na	 tak	po	prostu	przyjść	 sobie	do	kogoś	 takiego.	Nie	
każdy	jest	w	stanie	sobie	zasłużyć	na	to,	by	spotkać	się	
z	jakimś	prezydentem,	czy	królem.	W	dawnych	czasach	
bywało	podobnie.	Specjalne	audiencje	u	króla	były	za-
rezerwowane	 jedynie	dla	wybranych.	Tymczasem	nie-
porównywalnie	przewyższający	wszystkich	Pan	panów	
i	Król	królów	pozwala	nam	dostąpić	tego	szczęścia,	że	
możemy	być	blisko	Niego.	To	jednak	tylko	od	nas	zale-
ży	czy	skorzystamy	z	tego	zaproszenia.	
	 Życzę	 wszystkim,	 by	 w	 nadchodzącym	 No-
wym	Roku	 gdy	 obserwujemy	 coraz	 bardziej	 pogrąża-
jący	się	w	chaosie	świat,	gdy	nieraz	nie	nadążamy	za	
coraz	 szybciej	 pędzącą	 rzeczywistością,	 gdy	 doświad-
czamy	wielu	trudnych	chwil,	które	wydają	się	przewyż-
szać	nasze	siły,	by	naszą	nadzieją	był	Ten,	który	chce	
być	blisko	nas.	W	Nim	szukajmy	źródła	prawdziwego	
szczęścia.	Amen.

 „Nie bójcie się! Bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym" - Łk 2,10-11.

	 To	 słówko	 „wam"	ma	 nas	 rozradować.	 Gdyż	 
z	kim	On	rozmawia?	Z	drzewem	czy	kamieniami?	Nie,	
lecz	 z	 człowiekiem,	 i	 nie	 z	 jednym	 czy	 dwoma,	 lecz	 
z	całym	ludem.	Cóż	chcemy	począć?	Czy	chcemy	nadal	
powątpiewać	 o	 łasce	 Bożej	 i	 twierdzić:	 Zbawicielem	
mógł	się	może	cieszyć	św.	Piotr	czy	św.	Paweł,	ale	ja	
tego	 czynić	 nie	mogę,	wszak	 jestem	nędznym	grzesz-
nikiem,	ten	szlachetny	i	drogi	skarb	mnie	nie	dotyczy.
	 Kochany,	 skoro	 tak	 chcesz	mówić:	 „On	mnie	
nie	 dotyczy",	 to	 chcę	 również	 i	 ja	 powiedzieć:	 komu	
On	zatem	należy?	Czy	przyszedł	na	ten	świat	z	powodu	
gęsi,	kaczek	czy	krów?	Ty	musisz	baczyć	kim	On	jest.	
Jeśliby	On	innemu	stworzeniu	chciał	pomóc,	to	stałby	
się	 tym	 stworzeniem.	Ale	On	 stał	 się	właśnie	 Synem	
Człowieczym.	A	kim	jesteś	ty?	Kim	jestem	ja?	Czy	nie	

jesteśmy	wszyscy	ludźmi?	Tak.	Któż	więc	ma	przyjąć	
tę	 Dziecinę,	 jeśli	 właśnie	 nie	 my,	 ludzie?	Aniołowie	
Go	nie	potrzebują,	diabły	Go	nie	chcą.	My	Go	jednak	
potrzebujemy,	wszak	dlatego	stał	się	On	człowiekiem.	
Dlatego	należy	się	nam,	ludziom,	i	my	mamy	Go	przy-
jąć,	jak	mówi	anioł:	„wam	narodził	się	Zbawiciel".	Czy	
nie	jest	to	wielka	i	cudowna	rzecz,	że	anioł	z	nieba	przy-
nosi	nam	taką	nowinę?	A	potem	tysiące	aniołów	się	tym	
radują,	 tego	 życzą	 i	 to	 zwiastują,	 przeto	 i	my,	 ludzie,	
mamy	się	radować	i	łaskę	przyjąć	z	wdzięcznością.
	 Dlatego	 powinniśmy	 słowo	 „wam"	 płomieni-
stymi	literami	wypisać	w	sercu	i	radować	się	narodze-
niem	Zbawiciela.

Fragment kazania ks. dra M. Lutra

Bóg stał się twoim bratem

„Chrystus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem 
przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu”. - Hbr   2,17

	 O	 narodzeniu	 Jezusa	 opowiadamy	 słowami,	
których	 używamy	 potocznie,	 dzieląc	 się	 wrażeniami	
ze	 swoich	 przeżyć.	 Ale	 tym	 razem	 należałoby	 opo-
wiadać	 językiem	 anielskim,	 niemal	 wyśpiewać	 treść	
nowiny	 zwiastującej	 narodziny	 Boga,	 Jego	 przyjście	

do	 nas	 w	 Dzieciątku	 Betlejemskim.	 Ewangelia	 godo-
wa	 jest	 niezwykła,	 bo	 niezwykłą	 jest	 rzeczą,	 że	 Bóg	
przyjmuje	 ludzką	 postać	 i	 przychodzi	 do	 nas	 w	 cie-
le,	 które	 podlega	 cierpieniu,	 odczuwa	głód,	 przeżywa	
smutek	 i	musi	 płakać.	 Już	 to	 świadczy,	 że	 Bóg	 chce	
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towarzyszyć	 najtrudniejszym	 przeżyciom	 człowieka	 i	
być	przy	nas	blisko	wówczas,	gdy	cierpimy	i	nie	wie-
my	 dlaczego.	 Jego	 obecność	 świadczy,	 że	 cierpienie	
ma	swój	sens	Jemu	tylko	znany.	Zniżając	się	do	nas	—	
podnosi,	zstępując	na	ziemię	między	ludzi	-	uczestniczy	 
w	Judzkiej	egzystencji	i	dzieli	ją	z	nami.	Tam,	gdzie	ona	
jest	trudna,	bierze	trud	na	siebie,	a	gdzie	jest	obciążona	
grzechem,	grzech	zakrywa	i	odpuszcza.	Od	narodzenia	
aż	 do	 śmierci	 był	we	wszystkim	 do	 nas	 podobny,	 bo	
przeżywał	też	pokusy,	o	jakie	się	ocieramy	w	życiu,	ale	
wpatrzeni	 w	 Niego	 uczymy	 się	 je	 pokonywać	 mocą,	 
z	której	On	korzystał,	a	była	to	Moc	Boża.
	 Cała	ewangelia	godowa	-	nowina	o	Narodzeniu	
Pana	 -	 skierowana	 jest	do	nas.	Nie	 jest	opisem	 jedno-
razowego	wydarzenia,	 które	miało	miejsce	 dwa	 tysią-
ce	 lat	 temu,	a	dzięki	 swej	niezwykłości	 i	 cudowności	
przeszła	do	historii	powtarzanej	ciągle	przez	pokolenia.	
Bóg	jest	obecny	w	życiu	człowieka.	Nie	jest	anonimo-
wym	bóstwem,	ale	Bogiem	w	Chrystusie.	Rodziną	byli	
dla	Niego	ci,	do	których	przyszedł	i	których	objął	swą	
miłością	(Mar.	3,34).	Mówi	o	tym	wyraźnie	zmawiane	
w	 czasie	 nabożeństwa	 godowego	 rozszerzone	 Nicej-
sko	Konstantynopolitańskie	Wyznanie	Wiary	słowami:	
„Wierzę	w	jedynego	(...)	Pana	Jezusa	Chrystusa,	jedyne-
go	Syna	Boga,	z	Ojca	zrodzonego	przed	całym	światem,	
Boga	 z	 Boga,	 światło	 ze	 światła,	 Boga	 prawdziwego	
z	Boga	prawdziwego,	 zrodzonego	nie	 stworzonego,	 z	
Ojcem	jednej	istoty".	Za	tymi	słowami	stoją	zmagania	
ojców	wiary,	którzy	chcieli	najwierniej	i	najpełniej	opo-
wiedzieć	treść	przyjścia	Chrystusa.	Wyrazili	to	słowami	
uroczystymi	i	sięgającymi	źródeł	prawdy	biblijnej.	To	
wyznanie	jeszcze	bardziej	zbliża	nam	osobę	Narodzone-
go	i	znaczenie	Jego	przyjścia	w	ciele	na	ziemię.	Biblia	
określa	czas	przyjścia	Boga	w	Narodzonym	Zbawicielu	
jako	czas	pełni	i	koniec	czekania	na	ratunek.	Przerasta	
nas	ta	wielka	Boża	mowa	godowa	i	uchylamy	się	przed	
nią	tak,	jak	to	uczynił	lud	Starego	Przymierza,	gdy	Bóg	
powierzał	mu	swoje	prawo.	Wtedy	mówili:	Niech	Bóg	
do	 nas	 nie	 mówi,	 bo	 tego	 głosu	 znieść	 nie	 możemy.	
Dziś	 też	 nie	 przyjmujemy	 nowiny	 godowej,	 zakrywa-
my	ją	krzątaniną	świąteczną	i	piękną	oprawą	obchodu	
świątecznego.	 Wszystko,	 o	 czym	 głoszą	 święta,	 jest	
zbyt	 cudowne,	 aby	móc	uwierzyć.	Wymaga	 to	przyję-
cia	prawdy,	przyjęcia	Jezusa,	a	On	chce	wypełnić	nasze	
życie	sobą	i	w	ten	sposób	rozpocząć	w	nas	nowe	życie.	
Decyzja,	jest	trudna.	Łatwiej	mówić	o	Bogu	bezosobo-
wo	i	snuć	refleksje	mad	objawioną	przez	Niego	prawdą,	
ale	z	chwilą,	kiedy	trzeba	prawdę	przyjąć	i	podporząd-
kować	 jej	 swoje	życie,	wówczas	uchylamy	się	 i	odsu-
wamy.	Dziwne,	że	w	nocy	spłynęły	na	ziemię	wielkie	
Boże	prawdy:	o	narodzeniu	Dzieciątka	i	o	konieczności	
naszego	 nowego	 narodzenia.	 Kiedy	 z	 nieba	 ogłoszo-
no	narodziny	Dzieciątka,	prawie	wszyscy	spali,	a	tych,	
którzy	 czekali	 przy	 ogniu,	 było	 niewielu.	 Dla	 uwiel-

bienia	 Boga	 wystarczy	 nawet	 jeden,	 który	 Go	 przyj-
mie.	Jezus	mówił	przecież	o	radości	w	niebie	z	jednego	
człowieka,	który	się	nawróci	i	uwierzy.	Przychodził	do	
pojedynczych.	Ludzie	schorowani,	osoby	słabe,	ci	bez	
nadziei	ziemskiej	i	szans	na	przyszłość,	są	bohaterami	
Jego	Ewangelii.	To	oni	mogli	przyjść	 i	uwielbić	Pana.	
W	noc	wigilijną	uwielbili	Go	skromnie	i	prosto	pasterze,	
a	w	dniu,	kiedy	wkraczał	 jako	Król	Pokoju	do	stolicy	
swojego	narodu,	śpiewały	na	Jego	cześć	dzieci.	Zawsze	
wybierał	to,	co	małe	i	lekceważone.	Uwielbienie	przy-
jął	od	pasterzy	-	robotników,	którzy	pracowali	na	chleb	
nocą,	a	to	był	ich	gorzki	chleb	nocy.	Na	pewno	cieszył	
się,	kiedy	dzieci	jerozolimskie	śpiewały	w	uwielbieniu	
(Mt	 21,15).	Nikt	 tym	 dziecięcym	 chórem	 nie	 dyrygo-
wał,	śpiew	płynął	z	serc	dzieci	do	serca	Zbawiciela.	On	
pierwszy	 dawał	 chleb	 głodnym	 i	 dla	 ich	 potrzeb	 po-
mnażał	go	cudownie.	Przez	swoje	przyjście	stał	się	dla	
nas	chlebem	życia	wiecznego.	Z	czym	przychodzi	do	
nas,	którzy	mamy	dość	chleba?	Co	daje	ludziom,	którzy	
znudzeni	życiem	nie	widzą	sensu	dla	swojego	dalszego	
istnienia?	Jakiej	rady	udziela	wątpiącym?	Kiedy	drugi	
raz	w	nocy	odezwał	się	głos	Zbawiciela	do	wątpiącego	
człowieka,	wtedy	powiedział	wszystkim:	„Musicie	się	
na	nowo	narodzić"	(J	3,7).	Mówił	tylko	do	jednego,	bo	
stał	przed	Panem	w	ciemnościach	nocy	samotny	Niko-
dem,	który	przyszedł	w	porze	okrytej	ciemnością.	Ale	
wtedy	 Jezus	mówił	 nie	 tylko	 do	Nikodema,	 bo	 tamta	
nocna	 rozmowa	 odbija	 się	 zwielokrotnionym	 głosem	 
w	nas,	 dociera	 do	 każdego,	 kto	 szuka	 sensu	 istnienia	 
i	celu	życia.
	 Cud	 betlejemskiej	 nocy	 musi	 się	 powtórzyć	 
w	Święta	Bożego	Narodzenia.	 Bóg	 chce	 się	 narodzić	 
w	nas.	On	chce	w	nas	zrodzić	swoje	życie	wieczne.	To	
jest	cel	ponownych	narodzin.	Pragnie	nam	dać	pewność	
życia	 wiecznego.	 Dotąd	 mamy	 tylko	 nadzieję,	 wyra-
żamy	 przypuszczenie,	 że	 tak	 się	 stanie.	On	mówi,	 że	
oczekiwanie	jest	czymś		pewnym,	nie	budzącym			wąt-
pliwości.
	 Warunkiem	 tej	 pewności	 jest	 przyjęcie	 godo-
wej	 nowiny,	 przyjęcie	 Boga	 z	 Boga	 w	 narodzonym	
Dzieciątku.	Święta	mają	swoisty	kult.	Przygotowaniem	
żyją	 wszyscy,	 na	 ich	 nadejście	 czeka	 każdy.	A	 kiedy	
już	 przychodzą,	wówczas	 niejeden	 stwierdza,	 że	 jesz-
cze	 za	mało	przygotował,	 że	potrzebuje	przynajmniej	
jednego	 dnia,	 aby	 dopełnić	 tego,	 czego	 nie	 załatwił.	
A	 potem	przychodzi	 dziwny	wieczór,	 piękny	 i	 trudny.	
Piękny	dla	 tych,	którzy	mają	wszystko	piękne	w	swo-
im	domu	-	bogate	prezenty	i	szczęśliwą	rodzinę.	Piękny	
dla	nich,	ale	smutny,	 jeżeli	nie	ma	Pana	narodzonego,	
bo	nie	może	zabraknąć	w	żadnym	domu	największego	
piękna	Dzieciątka	z	 Jego	Darem	Pokoju	 i	Pojednania.	
Trudny	dla	tych,	którym	cierpienie	zakrywa	Światło	wi-
gilijnego	wieczoru.	Porównajmy	nasze	święta	z	 tamtą	
nocą	w	Betlejemie.	Ubóstwo	 i	bezdomność	przeżywa	
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Syn	Marii	i	Józefa,	Syn	Boga	żywego.	Ewangelie	opo-
wiadają	o	trudnej	sytuacji	tamtego	świata,	nad	którym	
dominowała	władza	rzymskiego	cesarza.	Tamten	świat	
nie	przyjął	Narodzonego.	Świat	dzisiaj	nadal	zachowu-
je	swoją	surowość	i	grozę	życia,	obojętność	w	stosunku	
do	Boga,	który	przynosi	pojednanie.	Ale	na	szczęście	
Bóg	 urodzony	 w	 Betlejemie	 ma	 domy	 i	 serca,	 które	
Go	przyjmują	i	w	ten	sposób	stają	się	Jego	Kościołem	
i	 Ciałem.	W	 tych	 domach	 i	 sercach	 radość	 podobna	
będzie	 do	 radości	 dzieci,	 które	 witały	 Króla	 Pokoju	 
w	 Niedzielę	 palmową.	 W	 wierszach	 o	 Bożym	 Naro-
dzeniu	poeta	Ernest	Bryll	opowiada,	że	każdego	roku	
w	grudniu	słyszymy	o	tym,	że	Bóg	się	rodzi.	Pyta:	Czy	
to	ma	znaczyć,	że	nie	może	się	urodzić	raz	na	zawsze?	
Łatwiej	 jest	Bogu	wcielić	 się	w	 człowieka,	 ponieważ	
kieruje	 się	 tylko	 	miłością,	 	 a	 	 trudniej	 	 człowiekowi	
przyjąć	Boże	myśli	 i	Bożego	Ducha,	 trudniej	przeżyć	
nowe	narodzenie	Boga	w	sobie.	Trudniej,	bo	trzeba	raz	
stać	 się	dzieckiem	przed	Bogiem	 i	 nie	patrzeć	na	Na-
rodzonego	 jak	 na	 urocze	 dzieciątko.	 Z	 Jego	 obrazem	
zestawić	 swój.	W	Nim	 się	 przejrzeć.	Kontrast	 będzie	
wyraźniejszy	 i	 mocniej	 zapragniemy,	 aby	 nas	 objął	
swoją	 miłością.	 Fałszywe	 są	 pojednania,	 które	 mają	
miejsce	w	wigilijny	wieczór.	Wyrażane	są	pocałunkiem,	

zdawkowym	życzeniem,	okolicznościowym	prezentem,	
gościną	 bez	miłości	 i	 braterstwa.	Tylko	 na	 krótko	 na-
stępuje	zawieszenie	broni.	Wydaje	nam	się,	że	ten	wie-
czór	sam	wszystko	załatwi.	Ale	to	nie	wieczór	przynosi	
pojednanie,	lecz	Chrystus.	Z	nadejściem	zmroku	to,	co	
w	nas	ciemne,	nie	przestanie	nim	być.	Gwiazda,	która	
zabłyśnie,	nie	daje	nam	prawa	do	radowania	się	pojed-
naniem.	 Jezus	 je	przynosi.	Trzeba	 je	przyjąć,	 przeżyć	
i	przekazać.	Dopiero	wtedy	wigilijne	światło	zapłonie	
jaśniej	przez	tych,	którzy	to	uczynili.	Efrem	Syryjczyk,	
diakon	żyjący	w	IV	wieku,	napisał	piękną	pieśń	o	Bo-
żym	Narodzeniu:

Dziś Bóg przyszedł
Do grzeszników -

Niech się nie wynosi sprawiedliwy
Nad grzeszników!

Dziś Pan wszechrzeczy
Zmienił się wbrew swej naturze -

Niech i nam nie będzie ciężko
Przemienić naszą złą naturę!

	 Dla	Jezusa	rodziną	byli	ci	wszyscy,	dla	których	
przyszedł	i	których	objął	swoją	miłością.	Zatrzymajmy	
w	sobie	Jego	miłość,	która	w	tamtą	ubogą	i	ciemną	noc	
przyszła	na	świat.

ks. J. Walter

Czy znasz Betlejem?

	 Hebrajska	nazwa	miejscowości	Betlejem,	w	ję-
zyku	polskim	mogłaby	brzmieć	„Chlebowo".	Nie	wiem	
czy	 jest	więcej	miejscowości	w	 Polsce	 o	 tej	 nazwie	 -	
jedna	 na	 pewno:	Chlebowo	 k.	Gubina	 -	 lecz	 żadne	 z	
nich	 nie	 stało	 się	 sławne,	 bo	 wiedzielibyśmy	 o	 nim	
coś	 więcej.	 Natomiast	 „Betlejem"	 -	 nazwa	 miejsco-
wości,	 pojawia	 się	 nie	 tylko,	 jako	miasto	w	państwie	
żydowskim,	 lecz	 również	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	 
i	Afryce	Południowej.	Bez	względu	na	to,	ile	jest	miej-
scowości	o	tej	nazwie	na	świecie,	mało	o	nich	wiemy,	
zapewne	 niczym	 się	 nie	wsławiły.	 Lecz	Betlejem	ma	
swoiste	 znaczenie.	Mało	 ludzi	 wiedziało	 i	 nadal	 wie	
o	 tym,	 że	 już	 prorok	Micheasz,	 gdzieś	w	 końcu	VIII	
wieku	 przed	 narodzeniem	Chrystusa,	 powiedział:	 „Ty	
Betlejemie	 Efrata,	 najmniejszy	 z	 okręgów	 judzkich,	 
z	 ciebie	wyjdzie	mi	 ten,	 który	 będzie	władcą	 Izraela.	
Początki	Jego	od	prawieku,	od	dni	zamierzchłych"	(5,1).
	 Pamięć	o	proroctwie	Micheasza	ożyła	na	nowo	
wraz	z	narodzeniem	Jezusa.	Betlejem	było	małą	wioską.	
O	tym,	co	wydarzyło	się	w	Betlejemie,	podają	przede	
wszystkim	Ewangeliści	Mateusz	i	Łukasz.	Opisują	noc,	
kiedy	nikt	nie	przyjął	dwojga	ludzi	szukających	nocle-
gu,	którzy	znaleźli	w	końcu	schronienie	w	stajni,	gdzie	
ich	dziecko,	w	niezwykłym	ubóstwie,	ujrzało	„światło	
świata".	Obaj	Ewangeliści	opisują	„noc	śmierci",	która	

zawisła	później	groźnie	nad	betlejemskimi	dziećmi,	po-
nieważ	światło,	które	wraz	z	Dziecięciem	narodzonym	
w	stajni,	w	Betlejemie,	pojawiło	się	na	świecie,	spowo-
dowało,	że	ludzie	poczuli	się	niepewni,	zagrożeni	i	ni-
czym	nie	osłonięci.	Ewangelista	Jan	komentuje	ten	stan	
rzeczy	słowami:	„ludzie	bardziej	umiłowali	ciemność,	
bo	ich	uczynki	były	złe"	(3,19).
	 Nikt	nie	chciał	zlitować	się	nad	ciężką	dolą	Ma-
rii	i	Józefa,	nikt	z	ludzi	w	Betlejemie	nie	chciał	zrozu-
mieć,	 jak	bardzo	byli	osamotnieni,	nikt	 też	nie	chciał	
wysłuchać	ich	prośby	o	przyjęcie	pod	swój	dach.	Dziec-
ko	urodziło	się	w	nędznej	stajni.
	 Żaden	człowiek	nie	przeczuwał,	że	były	to	na-
rodziny	Zbawiciela.	Żaden	człowiek	w	niczym	im	nie	
dopomógł.	 Jedynie	 dzięki	 woli	 Bożej,	 noc	 owa	 stała	
się	świętą.	Ewangelista	Łukasz	zaznacza,	że	wraz	z	na-
rodzinami	Dziecięcia,	 jasność	Pana	promieniowała	ze	
stajenki	 i	 oświeciła	 pasterzy	 na	 polach	 betlejemskich,	
których	„ogarnęła	bojaźń	wielka".	
	 Kogóż	nie	przestrasza	światło	padające	na	jego	
brudne	ręce?	Światłość	pochodząca	od	Boga	uprzytam-
nia	człowiekowi,	jak	nieczyste	są	jego	myśli,	jego	serce,	
jego	charakter.	A	człowiek	się	spodziewa,	że	ciemność	
wszystko	zakryje	i	umożliwi	ukrycie	tego	wszystkiego,	
co	w	nim	jest	złego...
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	 Nikt	nie	może	oczywiście	wejrzeć	w	serce	dru-
giemu	człowiekowi,	lecz	Boże	Narodzenie,	święta	noc	
w	Betlejemie,	 zawsze	pozostanie	wzruszającym	serce	
wydarzeniem.	W	Ewangelii	 napisano	 o	Marii,	 że	 „za-
chowywała	 wszystkie	 wypowiedziane	 do	 niej	 słowa,	
rozważając	je	w	sercu	swoim".	Pod	jej	sercem	porusza-
ło	się	dziecię,	którego	narodziny	umożliwiają	każdemu	
człowiekowi	wejrzenie	w	serce	Boga.	Nigdzie	 indziej	
nie	 da	 się	 głębiej	wejrzeć	w	 serce	Boga,	 jak	właśnie	
w	Betlejemie.	Patrząc	na	dzieła	stworzenia	w	naturze,	
człowiek	podziwia	je,	lecz	bicie	serca	Bożego	nie	ujaw-
nia	 się	 ani	 w	 dziełach	 stworzenia,	 ani	 w	 historii,	 ani	 
w	spojrzeniu	na	siebie	samego,	tak	mocno,	jak	właśnie	
w	Betlejemie.	Apostoł	Jan	dał	temu	wyraz	w	słowach:	
„Albowiem	tak	Bóg	umiłował	świat,	że	Syna	swego	jed-
norodzonego	dał,	aby	każdy,	kto	weń	wierzy,	nie	zginął,	
ale	miał	żywot	wieczny".	Ewangelia	potwierdza	miłość	
Boga	 do	 człowieka	 i	 świata.	 Jest	 ona	 jedynym	powo-

dem,	dla	którego	Bóg	nie	pozostał	„na	wysokościach".	
Oznaką	każdej	bowiem	miłości	jest	to,	że	nie	zachowu-
je	się	sama	dla	siebie,	lecz	udziela	się	dla	innych.
 Kto zna Betlejem?
	 Z	 encyklopedii	 niewiele	 możemy	 się	 dowie-
dzieć	o	Betlejemie,	o	wiele	za	mało!	Tylko	ten,	kto	za-
topi	się	w	miłości	Boga	i	spojrzy	na	świat,	będzie	wie-
dział,	że	Betlejem	i	jego	święta	noc	dają	się	poznać	jako	
żyzny	grunt,	na	którym	wyrosło	między	ludźmi	drzewo	
miłości	Boga.	Gałęzie	tego	drzewa	sięgają	do	każdego	
człowieka	 i	 przekraczają	wszystkie	 granice,	 nawet	 sa-
motności.	Odtąd	żaden	człowiek	nie	może	już	czuć	się	
opuszczonym,	bo	Bóg	wspomaga	wszystkich.	W	 tym	
wspomaganiu	jest	jeszcze	coś,	co	wciąga	człowieka	do	
współudziału	w	Bożym	dziele.	Ten	zna	prawdziwie	Be-
tlejem,	kto	jest	świadomy,	że	Bóg	nie	tylko	miłuje	go,	
lecz	 żąda	od	niego,	 aby	 także	darzył	miłością	wszyst-
kich	innych. DK

Boże Narodzenie

	 Boże	Narodzenie,	gwiazdka,	noc	wigilijna,	ko-
jarzą	nam	się	z	domem	rodzinnym.	zapachy	pieczone-
go	 ciasta	 i	 choinki,	 pomieszane	 z	 zapachem	pasty	 do	
podłogi,	wywołują	wspomnienia.	Wracamy	do	lat	dzie-
cinnych,	do	prezentów.	W	płomykach	zapalonych	świe-
czek,	w	blasku	bombek	powstają	obrazy,	przesuwają	się	
postacie	drogich,	kochanych,	bliskich.	Jedni	są	z	nami	i	
w	tym	roku	przy	wigilijnym	stole,	dla	innych	stawiamy	
symbolicznie	dodatkowe	nakrycie.
	 Co	 nas	 przepełnia	 w	 ten	 wieczór	 tajemnicy	 
i	 cudu?	 Łatwiej	 chyba	 być	 dzieckiem,	 oczekiwać	 
w	 napięciu	 otwarcia	 drzwi	 do	 pokoju,	w	 którym	 stoi	
roziskrzona	światłami	choinka,	a	pod	nią	to,	o	czym	się	
przez	 cały	 rok	marzy:	 lalka,	miś,	 kolejka	 elektryczna.	
Ale	 obok	 pod	 choinką	 stoi	 coś,	 co	właściwie	 nie	 jest	
prezentem	ani	dla	dzieci,	ani	dla	dorosłych,	a	jednak...	
Stoi	 tam	maleńka,	często	kartonowa,	czasem	drewnia-
na	lub	gipsowa,	szopka.	Są	figurki:	spokojny,	łagodny	
Józef,	 uduchowiona,	 słodka,	 zapatrzona	w	Dzieciątko	
Maria,	 ono	 samo,	 bezbronne,	 maleńkie,	 są	 zwierzęta	
przy	żłobie;	a	nad	szopką	świeci	gwiazda,	która	wska-
zuje	drogę	do	Jezusa.	Szopka	pod	choinką	nie	jest	dla	
nikogo	niespodzianką,	postawiliśmy	ją	tam	tak,	jak	co	
roku.	 Jesteśmy	 do	 niej	 przyzwyczajeni,	 choinka	 bez	
niej	 straciłaby	 coś	 ze	 swego	 uroku.	Nasze	 zaintereso-
wania	skupiają	się	przy	tym,	co	nowe;	ciekawi	jesteśmy	
zawartości	kolorowych	paczek.	Zaglądamy	do	nich	do-
piero	po	powrocie	z	kościoła,	gdzie	co	roku	słyszymy	 
o	narodzeniu,	o	Bożym	Narodzeniu.	Dochodzą	nas	sło-
wa	księdza:	„I	stało	się	w	owe	dni,	że	wyszedł	dekret	
cesarza	Augusta,	aby	spisano	cały	świat..."

	 W	owe	dni	wydarzyło	się	tak	wiele!	Owe	dni,	
czyli	 tamte	dni,	dni	minione.	Ale	przecież	i	dzisiejsza	
nasza	 Wigilia	 nie	 jest	 tylko	 tradycyjną	 kolacją	 przy	
rozświetlonej	choince	ze	stojącą	pod	nią	szopką,	z	jed-
nym	pustym	miejscem	przy	stole,	bo	tak	każe	tradycja.	
Spróbujmy	 odnaleźć	 zagubione	 gdzieś	wartości	Boże-
go	Narodzenia.	Spróbujmy	uczynić	 je	 świętem	zgody,	
miłości,	 pojednania,	 prawdy.	 Świętem	 i	 jednocześnie	
początkiem.
	 Tym	 wszystkim	 jest	 dla	 nas	 Jezus.	 Budu-
jąc	w	 zgodzie,	miłości,	 prawdzie	 -	 budujemy	w	Nim.	 
I	w	Dzieciątku	 i	w	Ukrzyżowanym.	 Przy	Bożym	Na-
rodzeniu	 nie	 wolno	 nam	 zapomnieć	 o	 Krzyżu,	 bo	 te	
narodziny	znaczą	dla	nas	zmartwychwstanie,	okupione	
krwią	Tego,	który	dziś	się	narodził.	I	to	jest	jedyny,	naj-
ważniejszy	dar	wigilijnego	wieczoru.	Dar	taki	sam	dla	
wszystkich.	Bóg	Syna	swego	jednorodzonego	dał,	aby	
każdy,	kto	weń	wierzy	miał	życie	wieczne.
	 Przy	stole	radujemy	się	w	gronie	najbliższych,	
ale	przede	wszystkim	przecież	wierzymy.	Byliśmy	na	
nabożeństwie,	 znamy	wiele	 kolęd,	 które	 chętnie	 śpie-
wamy	i	w	domu.	Nie	śpiewajmy	bezmyślnie.	Wsłuchaj-
my	się	w	słowa,	one	mogą	i	powinny	stać	się	naszą	mo-
dlitwą.	Rodzący	się	Bóg	nie	ma	być	tylko	gościem	przy	
naszym	wigilijnym	stole,	gościem,	dla	którego	mamy	
przygotowane	czyste	nakrycie.	On	ma	stać	się	naszym	
domownikiem,	z	Nim	mamy	wychodzić	naprzeciw	na-
szym	gościom.
	 Prośmy	 Go,	 aby	 sprawił,	 by	 miłość,	 prawda	 
i	zgoda	mieszkały	wśród	nas,	prośmy	Go,	aby	On	sam	
na	zawsze	w	naszym	domu	zamieszkał,	aby	udziałem	
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naszego	domu	stało	się	Jego	Narodzenie	i	Zmartwych-
wstanie.	 Niech	 ta	 drewniana	 czy	 kartonowa	 szopka	
spod	choinki	przypomina	nam	o	prawdziwej	wartości	
miłości	Boga	do	człowieka,	o	tym,	że	Boże	Narodzenie,	
to	nie	tylko	historia	sprzed	prawie	2000	lat,	ale	cud,	któ-
ry	dziś	stał	się	naszym	udziałem.

„Cud oglądajcie, jak bardzo
Sam Bóg się poniża.

Miłość najczystsza się do nas
W Dzieciątku przybliża
Z niebieskich strzech,

Gładząc i biorąc nasz grzech -
Idźcie od żłobka do krzyża”.

ME

Święta Janiny

„Wszystko ma swój czas”  Kz 3, 1

	 Kiedy	 są	 Święta	 Bożego	 Narodzenia?	 Każdy,	
bez	chwili	wahania	odpowie:	od	24	do	26	grudnia.	Ja	
też	tak	zawsze	uważałam,	do	czasu	kiedy	wydarzyła	się	
ta	historia...	Od	tamtej	pory	jednak	nie	jestem	całkiem	
pewna,	czy	rzeczywiście	Boże	Narodzenie	rozpoczyna	
się	24	grudnia.	Bowiem	wydarzenie,	 którym	chcę	 się	 
z	wami	podzielić	miało	swój	początek	latem	1958	roku	
w	małej	wiosce,	w	kantonie	Jura,	w	Szwajcarii.	Wioska	
naprawdę	mała	-	kilka	domków,	jedna	piekarnia,	dwa	-	
trzy	gospodarstwa,	mała	wiejska	szkoła,	kościół	i	kilka	
rodzin,	które	nie	utrzymywały	z	sobą	bardziej	serdecz-
nych	 kontaktów.	 Wśród	 nich	 żyło	 wówczas	 małżeń-
stwo,	dwoje	młodych	ludzi	z	ośmioletnią	córeczką	Ja-
niną.	Janina	była	bardzo	pogodną,	zawsze	uśmiechniętą	
dziewczynką,	ale	tego	roku,	latem,	zaczęła	niedomagać.	
Stała	się	apatyczna,	zawsze	zmęczona,	nie	miała	ochoty	
na	zabawę	z	koleżankami;	często	skarżyła	się	na	bóle	
głowy,	rano	nie	mogła	wstać	z	łóżka	-	była	chora.	Przez	
kilka	dni	zmiany	w	zachowaniu	dziecka	nie	wzbudziły	
większych	podejrzeń	rodziców,	ale	kiedy	Janina	coraz	
częściej	narzekała	na	złe	samopoczucie,	matka	pojecha-
ła	 z	 córeczką	do	 lekarza	w	 sąsiedniej	wiosce.	Lekarz	
wykonał	wszelkie	możliwe	w	wiejskim	gabinecie	lekar-
skim	badania,	lecz	niestety,	nie	mógł	określić	przyczy-
ny	złego	stanu	zdrowia	dziewczynki.
	 We	wrześniu,	ponieważ	Janina	nadal	czuła	się	
bardzo	 źle,	matka	 zdecydowała	 się	 na	wyjazd	 do	Ba-
zylei,	 aby	 zasięgnąć	 porady	 u	 znakomitego	profesora,	
lekarza	kliniki	uniwersyteckiej.
	 Diagnoza,	 jaką	 usłyszała	 matka	 ośmioletniej	
Janiny,	 była	 szokująca.	Dziewczynka	 zachorowała	 na	
leukemię	-	to	choroba	krwi,	na	którą	do	dzisiaj	nie	wy-
naleziono	 żadnego	 skutecznego	 lekarstwa.	 Dziecko	 
w	krótkim	czasie	czeka	śmierć.	Profesor,	po	badaniach,	
określił	szanse	Janiny	na	najwyżej	dwa	miesiące	życia.	
Matka	 była	 zrozpaczona.	 Błagała	 lekarza,	 aby	 podjął	
się	leczenia	jej	córeczki,	by	poradził,	gdzie	należy	się	
udać	z	Janiną.	Zapewniała	profesora,	że	wraz	z	mężem	
dotrą	wszędzie.	Lekarz	zrozumiał	ból	i	rozpacz	matki,	
ale	jedyne,	co	mógł	zalecić,	to	tylko	dobrą	i	serdeczną	
opiekę.	Prosił,	aby	w	ostatnich	tygodniach	życia	dziew-

czynki	spełniać	jej	życzenia	i	marzenia,	jeśli	będzie	to	
możliwe.	Rodzice	 Janiny	 nie	 byli	 specjalnie	 zamożni,	
ale	też	nie	powodziło	im	się	źle.	Postanowili,	po	długiej	
i	 bolesnej	 dla	 nich	 rozmowie,	 że	wyjadą	 z	 ukochaną	
córeczką	w	długą	podróż,	aby	mogła	zobaczyć	piękną	
Szwajcarię,	inne	kraje	świata,	i	z	każdego	zakątka	przy-
wiozą	jakieś	upominki.	Ale	Janina	nie	chciała	podróżo-
wać.	Nie	chciała	nigdzie	wyjeżdżać	ani	przywozić	żad-
nych	pamiątek.	Miała	 tylko	 jedno	 specjalne	życzenie:	
przeżywać	Boże	Narodzenie.	Marzyła	o	prawdziwych	
Świętach	 Bożego	 Narodzenia	 z	 wszystkimi	 świątecz-
nymi	 akcesoriami,	 które	 pomagają	 ludziom	 wyrazić	
radość	 z	 tych	 pięknych	 świąt.	Marzyła	 o	 Bożym	Na-
rodzeniu	 ze	wszystkim,	 co	 z	 tych	 grudniowych	 świąt	
czyni	prawdziwe	Boże	Narodzenie.	To	było	specjalne	
życzenie	Janiny,	które	nie	miało	się	spełnić...	Do	grud-
nia	 było	 coraz	 bliżej.	Ojciec	 dziewczynki	 nie	 potrafił	
ukryć	swojej	rozpaczy.	Nie	mógł	nic	uczynić,	aby	jego	
córeczka	doczekała	upragnionych	świąt.	Przygnębienie	
udzieliło	się	także	przyjacielowi	ojca	Janiny	-	wiejskie-
mu	nauczycielowi.	Któregoś	wieczoru	zrodził	się	w	ich	
głowach	pewien	pomysł.	Oto	efekt	przyjacielskiej	roz-
mowy:
	 Ojciec	wrócił	 do	 domu	 i	 z	 radością	 oznajmił	
córeczce,	 że	 Boże	 Narodzenie	 przypada	 w	 tym	 roku	
wcześniej	 niż	 zazwyczaj	 i	 święta	 będą	 już	 2	 grudnia.	
Janina	 była	 bystrym	 dzieckiem	 i	 spojrzała	 na	 ojca	 z	
niedowierzaniem.	Dlaczego	Boże	Narodzenie	właśnie	
w	 tym	 roku	 przypada	w	 innym	 terminie	 niż	 zawsze?	
Nic	wcześniej	 nie	 słyszała	o	 tym,	 że	Święta	Narodze-
nia	 Pańskiego	 należą	 do	 tzw.	 ruchomych	 świąt.	 Coś	
tutaj	 nie	 pasowało...	 Ojciec,	 widząc	 zdziwienie	 i	 nie-
dowierzanie	dziewczynki,	spiesznie	wyjaśnił,	że	tak	jak	
Święta	Wielkanocne	obchodzimy	każdego	roku	w	inne	
dni,	 a	 nawet	w	 innym	miesiącu,	 tak	 też	 raz	 na	wiele	
lat	 Święta	 Bożego	 Narodzenia	 przypadają	 wcześniej.	
Pomysł	 okazał	 się	 dobry.	 Przyniósł	 jednak	 nowe	 tro-
ski.	Boże	Narodzenie	to	święta,	których	nie	przeżywa	
się	w	 samotności.	 Przed	Bożym	Narodzeniem	panuje	
przedświąteczny,	ożywiony	ruch	nie	tylko	w	domu,	ale	
w	 całych	miastach	 i	wioskach	 tam,	 gdzie	mieszkamy	 
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i	 pracujemy.	 Słyszy	 się	 wtedy	 dużo	 o	 porządkach	 
i	 przygotowaniach	 do	 świąt.	 Paczki,	 paczuszki	 i	 pre-
zenty.	W	sklepach	świąteczne	dekoracje,	na	wystawach	
mnóstwo	drobiazgów	pod	choinkę.	Na	centralnych	pla-
cach	ustawiane	są	jasno	oświetlone	drzewka.	Przed	Bo-
żym	Narodzeniem	mówi	się	tylko	o	Bożym	Narodzeniu	
i	o	uroczystym	świętowaniu.	Pierwszym	w	wiosce,	któ-
ry	przyłączył	się	do	pomysłu	ojca	Janiny	i	nauczyciela	
był	 piekarz	 -	 cukiernik.	Wcześniej	 niż	 zwykle	 upiekł	
piernikowe	 serca	 i	 rozpoczął	 sprzedaż	 świątecznych	
wypieków.	Zrobił	coś	jeszcze:	w	oknie	cukierni	ustawił	
specjalnie	wykonaną	na	te	święta			dekorację.			Był			to			
wspaniały			czekoladowy	okręt.	Podziwiały	go	wszystkie	
dzieci	z	wioski.	Z	komina	kłębił	się	śnieżnobiały	dym	
zrobiony	z	waty.	Wszyscy	mieszkańcy	rozpoczęli	przy-
gotowania	do	 świąt.	Sklepikarze	 i	właściciele	małych	
straganików	zaczęli	 sprzedaż	artykułów	świątecznych.	
Pomysł	wcześniejszych	 świąt	 przypadł	wszystkim	 do	
gustu.	W	szkole	na	zajęciach	praktycznych	uczniowie	
wykonywali	 drobne	 upominki.	W	 przedszkolu	 dzieci	
wycinały	 i	 kleiły	ozdoby	choinkowe.	Gospodynie	pie-
kły	świąteczne	ciasta	i	sprzątały	mieszkania.	Mężczyź-
ni	 porządkowali	 obejścia.	 Nawet	 na	 stacji	 kolejowej	

odnowiono	poczekalnię	i	umyto	lokomotywy.	W	małej	
wiosce,	w	połowie	listopada,	wszyscy	mieszkańcy	byli	
bardzo	zajęci	przygotowaniami	do	świąt	Bożego	Naro-
dzenia.
	 Pozostała	jeszcze	jedna	ważna	sprawa,	jeszcze	
jedno	zmartwienie:	czy	ksiądz	zgodzi	się	przyspieszyć	
nabożeństwo	 wigilijne?...	 Ksiądz	 zrozumiał.	 Zgodził	
się.	 Ogłosił	 na	 najbliższym	 nabożeństwie,	 że	 nabo-
żeństwo	wigilijne	 odbędzie	 się	 2	 grudnia,	wieczorem.	
Nadszedł	dzień	2	grudnia.	To	była	najprawdziwsza	Wi-
gilia	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Janina	była	szczęśliwa	
tak	samo	(a	może	jeszcze	bardziej?)	jak	we	wszystkie	
minione	święta.	Przyszli	kolędnicy,	dzieliła	się	z	nimi	
piernikami	i	orzechami,	obdarowała	ich	owocami.	Na-
wet	w	radiu	nadawano	kolędy.	Nie,	nie!	To	nie	pomył-
ka!	Elektryk-amator	podłączył	do	głośnika	radiowego	
gramofon	ukryty	na	strychu	i	dzięki	temu	popłynęły	z	
radia	 dźwięki	 kolędy:	 „O	 błogosławiony!..."	 To	 były	
piękne	święta!	Pełne	ciepła,	szczęścia	i	radości	dla	ca-
łej	maleńkiej	wioski.	Dwa	 dni	 później	 Janina	 zmarła.	
24	grudnia	1958	roku	nikt	z	mieszkańców	małej	wsi	w	
kantonie	Jura,	w	Szwajcarii,	nie	obchodził	Świąt	Boże-
go	Narodzenia.

WW

Szpitalne refleksje         
Zaraz!!!

	 Opowiadając	o	swoich	młodych	dzieciach,	pa-
cjenci	mówią,	 jak	bardzo	denerwujące	 jest	 słowo	ZA-
RAZ	 jako	 odpowiedź	 na	 polecenie	 rodzica.	 Ile	 razy,	
młody	człowiek	słyszy:	idź,	zrób,	zajdź,	przyjdź,	przy-
nieś	–	odpowiada	przeważnie:	ZARAZ.	I	co?	I	nic	–	bo	
to	oznacza:	poczekaj	mamo!
	 Może	myślą:	dlaczego	już?	Co	po	nagle,	to	po	
diable;	albo	dwa	razy	daje,	kto	zaraz	daje	–	mówią	przy-
słowia.	W	 związku	 ze	 Świętami	 Bożego	 Narodzenia	
przypominam	słowa	pasterzy:	„Pójdźmy	ZARAZ	aż	do	
Betlejem”	(Łk	2,	15)	i	poszli.	Biblia	aż	95	razy	wymie-
nia	 słowo:	 ZARAZ.	 Przytoczę:	 Jezus	 –	 ZARAZ:	wy-
ciągnął	rękę,	przemówił,	powiedział,	wstąpił	do	świąty-
ni,	poznał,	że	uszła	z	niego	moc,	wyszła	z	Niego	krew	 
i	woda.	Uczniowie	ZARAZ	zarzucili	 sieci,	 chory	ZA-
RAZ	wziął	 łoże,	 teściowa	 Piotra	 ZARAZ	 usługiwała,	
Maria	Magdalena	ZARAZ	upadła	do	nóg	Jezusa,	chory	
ZARAZ	odzyskał	wzrok,	ZARAZ	ustąpił	 trąd,	ap.	Pa-

weł	ZARAZ	udał	się	do	Macedonii.	Jest	to	więc	ważne	
słowo.	ZARAZ	 to	dziś,	 teraz.	 Jezus	nie	przyszedł	 tyl-
ko	jako	betlejemskie	dziecię	czy	zmartwychwstały	Pan,	
ale	On	jest	z	nami	wciąż	i	dziś,	teraz	–	aż	do	skończe-
nia	świata.	To	oznacza,	że	jest	błogosławiony	czas	łaski,	 
w	którym	Jezus	chce	wejść	do	żłobka	twojego	i	moje-
go	serca,	abyś	narodził	się	na	nowo.	Problem	tylko:	co	
zrobisz	z	tym	Jezusem.	Czy	się	Go	zaprzesz?	Czy	Go	
wyznasz	i	będziesz	Mu	posłuszny?	Pasterze,	Maria,	Jó-
zef,	mędrcy	ze	Wschodu,	byli	posłuszni.	Posłuszeństwo	
jest	lepsze	niż	ofiara,	trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	
ludzi	–	uczy	Biblia.	W	bólu,	strachu,	niepokoju,	choro-
bie	wołamy:	przyjdź	Panie	 Jezu,	pomóż,	podaj	 rękę…	
Oczekujemy	odpowiedzi	ZARAZ.	 Jesteśmy	 rozżaleni,	
gdy	spóźnia	się	z	pomocą	i	nieraz	to	w	szpitalu	słyszę:	
dlaczego?	Kiedy?	Jak	długo?	Ale	kogo	słuchamy	dziś	 
i	czy	idziemy	ZARAZ???

Zofia Wojtas

Jesteśmy tak pochłonięci naszym zabieganiem, 
że często zapominamy jaki jest jego cel. 

Niech ta myśl będzie odrobiną światła mającego nam pomóc 
w rozjaśnieniu całego dnia.

Sokrates powiedział: „Poznaj siebie samego”.
Jezus mówi: „Ofiaruj siebie”.

Nawet dzisiejsi humaniści w pełni potwierdzają przesłanie Chrystusa uczącego, 
że z miłości się nie żartuje, tylko się nią żyje!
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500 lat Reformacji
 Zbliżamy się do 500-letniej rocznicy Reformacji Marcina Lutra (l517-2017). 
Dla różnych opracowań związanych z tą rocznicą powołano do  życia „Bibliotekę 500 
lat  Reformacji”. 
 Redakcja „Wieści Wyższobramskich'', w uzgodnieniu  i na wniosek autora i tłu-
macza Tadeusza Sikory, zaplanowała druk całego cyklu artykułów o życiu  i twórczości 
autorów, poetów  i kompozytorów pieśni  związanych z  okresem czasowym „około Lu-
tra”, czyli wiekiem 16-tym,  okresem renesansu. Materiały źródłowe  obejmują działal-
ność 16 twórców,  bardziej  lub mniej znanych polskiemu czytelnikowi. Opracowanie  
książkowe  pochodzi  z roku 1963, a ich autorem jest niemiecki hymnolog Hans FRIESE,   
działający w byłej  NRD/DDR.
 Pragniemy wyrazić nadzieję, że cały cykl 16 autorów pieśni reformacyjnych 
będzie mógł być wydany w zwartym książkowym formacie, w ramach „Biblioteki 500 lat  
Reformacji".  W międzyczasie  poszczególni twórcy okresu reformacji będą  przedsta-
wiani w  kolejnych numerach „Wieści". Prosimy Boga o pomoc w dalszym tłumaczeniu  i wydawaniu  życiorysów  
i twórczości poetów i muzyków okresu reformacji, ponieważ brak  jest takiego wydawnictwa w języku polskim.
 Dziękujemy Czytelnikom za zrozumienie i akceptację takiej pracy oraz wspieranie wszelkich działań tłu-
maczeniowych i wydawniczych. Jednak niechaj pozostanie w mocy hasło wiary Jana Sebastiana Bacha: „SOLI 
DEO GLORIA!”

„Gloria - śpiewa Ci świat cały” 

Wprowadzenie od autora
	 Do	 prawidłowości	 rozwoju	 i	 postępu	 histo-
rycznego	 należy,	 aby	wytwory	 ludzkich	 społeczności,	
którym	 zależy	 na	 tym,	 aby	 udowadniać	 -	 utwierdzać	
egzystencję	typową	dla	własnej	istoty,	aby	czerpały	sta-
le	 i	odżywiały	się	z	 tych	źródeł,	którym	zawdzięczają	
swoje	powstanie.
	 Podobnie	jak	dzieci,	które	czują	się	zagrożone,	
chronią	 się,	 uciekają	w	 ramiona	 ojca	 i	matki,	 tak	 też	
narody	w	godzinach	biedy,	nędzy,	uświadamiają	sobie	
swoje	cechy,	czerpiąc	w	ten	sposób	ze	źródeł	siły,	z	któ-
rych	wypływało	ich	istnienie.
	 Tak	więc	nasze	ewangelicko-luterańskie	chrze-
ścijaństwo	zostaję	prowadzone	przez	zdrowy	 instynkt,	
jeżeli	 wobec	 swoich	 zadań,	 których	 rozwiązania	 wy-
maga	 od	 niego	 zmieniające	 się	 w	 międzyczasie	 śro-
dowisko,	 otoczenie,	 staje	 się	 świadomym	 swego	 pra-
-pochodzenia	 i	 dochodząc	 do	 źródła	 istoty	 luterskości	 
w	swoich	szerokościach	i	głębokościach,	odmładzając	
się	w	ten	sposób,	na	bazie	dawnych,	lecz	nie	zestarza-
łych	miarach	wartości.	Od	czterech	i	pół	setek	lat	(nie-
mieckie	opracowanie	tej	książki	zostało	wydane	w	roku	
1963)	 stworzony	 przez	 Lutra	 ewangelicki	 śpiew	 ko-
ścielny	jest	jedną	z	kształtujących	i	utrzymujących,	za-
chowujących	potęg	naszej	liturgii,	naszego	życia	wiary,	
niezawodną,	 zachowawczą	 oznaką	 naszej	 wiary.	 Jest	
już	zupełnie	nie	do	pomyślenia,	co	dla	naszych	przod-
ków,	 już	od	 ich	wczesnej	młodości	oznaczały	uczone	
się	przez	nich	pamięciowo	 teksty	 i	melodie	 chorałów.	

Właśnie	one	w	chwili,	kiedy	ich	potrzebowano,	wznosi-
ły	się	ponad	próg	ich	świadomości	i	pomagały	przy	tym	
przetrzymywać	 udręki	 życia,	 lub	 dawać	 sobie	 z	 nimi	
radę	w	codziennym	życiu.
	 Równocześnie	z	przemianami	czasów	zmienia-
ła	się	również	pieśń	kościelna	-	reformacyjna.	Przemia-
ny	czasowe	i	bieg	Kościoła	przez	czasy	odbijają	się	(od-
zwierciedlają	się)	w	swoim	rozwoju	„kolejno	poprzez	
przeciwreformację,	barok,	pietyzm	i	uświadomienie,	aż	
do	naszej	współczesności.	Niestety	-	na	końcu	poprzed-
niego	 stulecia	 (XIX	 wieku)	 ilość	 żyjących	 twórców	
pieśni	kościelnej	(poetów	i	muzyków),	których	imiona	
znalazły	 się	 w	 Śpiewniku	 kościelnym	 (dotyczą	 Evan-
gelisches	Kirchengesangbuch	 –	EKG),	 była	wyraźnie	
niewielka,	a	to	oznaczało	tragiczny	w	swoich	skutkach	
zastój.	Możemy	jednak	cieszyć	się	z	tego,	że	sytuacja	
dzisiejsza	 jest	 inna,	 lepsza.	Cieszymy	się,	 że	u	współ-
czesnego	twórcy	-	Alexandra	Schrödera	-	słyszymy	po-
nownie	„dźwięk	serca	Reformacji",	w	nowym	słownic-
twie,	jako	współczesny	i	osobisty.
	 Może	 być	 to	 oznaka	 istniejącego	 kościelnego	
ruchu	odnowy,	w	którym	żyjemy,	a	który	oznacza	jeden	
z	kierunków,	w	którym		przebiega	ta	odnowa.
	 Kiedy	określono	jednak	takiego	pieśniarza	jak	
Rudolf	Schröder,	że	jest	jakiś	„ciężkawy"	(w	charakte-
rze	swoich	 tekstów),	 to	 jak	odległe	 i	obce,	 jak	 trudne	
muszą	wydawać	 się	 nam	 niektóre	 cechy	w	 pieśniach	
czasu	 Reformacji.	 Trudność	 ta	 zwęża	 się	 po	 dokład-
nym	 zrozumieniu	 ówczesnego	 języka	 (niemieckiego).	

Tadeusz Sikora
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Ilu	wśród	śpiewaków	pieśni	Lutra	„Ein	 feste	Burg	 ist	
unser	 Gott"	 wie	 chociaż,	 że	 dwie	 początkowe	 linijki	
ostatniej	zwrotki	oznaczają:	Sie	sollen	Gottes	Wort	ste-
hen	lassen,	ob	sie	es	wollen,	oder	nicht"	(Oni	powinni	
pozostawić	Boże	Słowo	bez	zmian,	czy	tego	chcą,	czy	
też	nie).	Niechaj	„stopki"	pod	tekstami	w	śpiewnikach	
pomogą	nam	przejść	przez	takie	lub	podobne	miejsca.	
Jak	 nieudolne,	 jak	 chropowate,	 jak	 starożytne	wydają	
się	nam	być:	wyrażenia,	dobór	słów,	a	nawet	budowa	
-	miara	wierszy!	Przecież	w	okresie	Reformacji	tworze-
nie	religijnych	-	duchowych	pieśni	stało	się	ówczesną	
modą,	 było	 modne,	 kiedy	 zręczni	 -	 sprawni,	 chociaż	
niepowołani	 „kowale	 rymowania"	 uzyskiwali	 pierw-
szeństwo	przed	 fachowcami.	Luter	 narzekał	 na	 te	 sła-
be	głowy,	które	swoje	„mysie	odchody	mieszały	razem	
z	pieprzem".	Georg	Witzel	wylał	swoje	drwiny	na	ten	
temat,	 pisząc:	 „W	 połowie	Niemiec	 żaden	 pastor	 lub	
szewc	po	wsiach	nie	jest	tak	niezdolny,	aby	samemu	nie	
móc	napisać	jakiejś	piosenki,	lub	dwóch,	przy	płaceniu	
rachunku	w	restauracji,	aby	wraz	ze	swymi	rolnikami	
śpiewać	je	potem	w	kościele”.
	 Już	 około	 150	 lat	 po	 Reformacji	 nagroma-
dzono	 ok.	 2000	 melodii	 chorałów.	Archiwum	 pieśni,	
które	 radca	prawny	v.	Frankenau,	 aż	do	 swojej	 śmier-
ci	 w	 r.	 1749,	 założył	 w	 Kopenhadze,	 zawierało	 już	 
33	 712	 tekstów	 chorałów.	 Liczba	 ta	 narosła	 w	 ostat-
nim	ćwierćwieczu	XVIII	w.	 do	 ilości	 72	732	pozycji.	
Nie	 byłoby	 to	 tak	 zadziwiające,	 jeżeli	 taki	 Benjamin	
Schmolck	utworzył	ponad	tysiąc,	a	graf		V.	Zinzendorf	
ok.	dwóch	tysięcy	pieśni	(były	to	często	pieśni	dwuzw-
rotkowe,	które	poszerzył	i	opracował	do	współczesnej	
postaci	jego	następca	-	Christian	Gregor).
	 Jednak	 nawet	 jeżeli	 ten	 liczący	 ponad	 szereg	
tysięcy	„towar	masowy”	pieśni	pozostawimy	na	boku,	
a	 przyjrzymy	 się	 tylko	 pieśniom	 z	XVI	wieku,	 które	
nasi	 praojcowie	 po	 długim	 i	 starannym	 badaniu	 włą-
czyli	do	naszego	śpiewnika	(chodzi	o	EKG	-	Eyangeli-
sches	Kirchengesangbuch,	wyd.	w	b.	NRD),	to	musimy	
przyznać,	że	nawet	tych	ostatnich	nie	można	uznać	za	
piękne,	w	myśl	naszego	smaku,	lub	w	sensie	estetycz-
nym.	Owszem,	w	 sensie	obowiązującego	dzisiaj	 pięk-
na	w	 sztuce,	 większość	 z	 nich,	 niezależnie	 od	 pieśni	
Marcina	Lutra,	nie	może	zmierzyć	się	w	żadnym	razie	 
z	chorałami	okresu	baroku.	Wystarczy	tylko	pomyśleć	
o	twórczości	Pawła	Gerhardta	(zapewne	największego	
twórcy	niemieckiej	pieśni	protestanckiej).
Jednak	po	tym	rozważaniu	dotarliśmy	do	takiego	miej-
sca,	 gdzie	 należy	 przestrzec	 przed	 niebezpiecznym	 
i	błędnym	krokiem:	Nie	wolno	nam	bowiem	przewarto-
ściowywać	naszego	dzisiejszego	smaku	i	wyrokowania,	
a		to	wobec	wierszy,	pieśni	ze	stulecia	wysokiego	rene-
sansu,	w	którym	naszemu	językowi	ojczystemu	brako-
wało	jeszcze	tej	gładkości	i	elastyczności	potrzebnych	
w	mowie	wiązanej,	wierszowanej.	Poza	tym,	w	owych	

dniach	twardej	walki,	pieśń	duchowa	była	częściej	wię-
cej	zbroją,	niż	dziełem	sztuki.	Powinna	była	utwierdzać	
i	ochraniać	czystą	wiarę	opartą	o	Boże	Słowo	dla	zna-
czenia	ubrane	bardziej	w	autentyczność	 i	prawdę,	ani-
żeli	w	piękno".
	 Patrząc	 ze	 stanowiska	 nauki	 o	 literaturze,	
ewangelicka	liryka	ukształtowana	w	XVI	wieku	nie	jest	
żadną	czystą	poezją	w	dokładnym	sensie,	ściśle	biorąc,	
lecz	jest	poezją	raczej	tendencyjną	i	użyteczną.
	 Czy	 dlatego	 nie	 powinniśmy,	 z	 uwagi	 na	 jej	
celowość,	wybaczyć	jej,	pobłażać	niektóre	artystyczne	
uchybienia?	 Czyż	 nie	 cała	 sztuka	 nie	 służy	 ostatecz-
nie	 naszemu	 życiu?	 Nie	 ma	 bardziej	 błędnego	 zapa-
trywania	 ponad	 to	wyrażone	 słowami	Victora	Cousin-
sa:	„L`art	pour	L'art”	(sztuka	dla	sztuki),	że	sztuka	jest	
sprawą	fachowców,	artystów.	Luter	nazywał	się	synem	
rolnika,	 chłopa	 i	 następcą	 ludu	wiejskiego.	 Przy	 swo-
ich	 wewnętrznych	 walkach,	 zarówno	 w	 sprawach	 ze	
światem	i	z	tym	„złym	nieprzyjacielem”,	czuł	się	odpo-
wiedzialny	wobec	swojego	narodu,	w	którym	żył.	Dla	
niego	tworzył	najpierw	swoje	pieśni,	a	podobnie	czynili	
to	ci	mężowie,	którzy	pisali	teksty	pieśni	na	jego	wzór,	
przykład.	Jeżeli	wypowiadamy	słowo	„sztuka",	wtedy	
myślimy	o	jej	wewnętrznej	duchowej	treści,	która	zna-
lazła	 odpowiednią	 dla	 niej	 zewnętrzną	 postać.	 Jeżeli	
taka	forma	sztuki,	 jej	styl,	 są	uwarunkowane	w	wielu	
zakresach	przez	upływ	czasu	i	modę,	to	jej	treść	pocho-
dzi	-	wywodzi	się	z	 jednoznacznego	w	swym	rodzaju	
stworzenia	Bożego,	z	duszy	twórcy	-	artysty.	Jeżeli	pra-
gniemy	 przybliżyć	 się	 do	 jego	 duszy,	 jego	wewnętrz-
nych	pobudek,	do	 jądra	wzrostu	 jej	 twórczości,	 to	 za-
lecana	 jest	 inna	 i	 lepsza	 droga,	 niż	 znajomość	 życia,	
wzrostu	i	działania,	doświadczeń	i	osiągnięcia	danego	
twórcy	i	poety	-	twórców	i	poetów.
	 Tak	więc	celem	leżącej	przed	nami	książki	są	
następujące	działania:	Należy	wydobyć	tych	dawnych	
twórców	pieśni	z	cienia	zapomnienia	i	niedostateczne-
go	 ich	 przekazywania	 (dla	 społeczności),	 zapytać	 ich	 
o	drogę:	„skąd	i	dokąd?''	i	przekazać	ich	naocznie	czy-
telnikowi	 jako	 ludzi	 „zaokrąglonych'',	 pełnych	 życia,	
żywotnych	i	przekonujących,	którzy	dla	nas	w	ich	życiu	
i	 pieśniach	mogą	 być	 również	 pomocnikami,	 przykła-
dami	w	życiu	współczesnym.
	 Z	 tych	 szesnastu	 pieśniarzy,	 których	 zdecydo-
wano	się	umieścić	w	wydaniu	 tej	książki,	pierwszych	
sześciu	urodziło	się	jeszcze	w	dwóch	ostatnich	dziesię-
cioleciach	XV	wieku,	byli	więc	towarzyszami	czasów	
Lutra.	 Pozostałych	 dziesięciu	 urodziło	 się	 już	w	XVI	
wieku,	ośmiu	z	nich	przed	śmiercią	Lutra,	więc	przeży-
li	okres	przeciwreformacji,	częściowo	aż	do	początku	
XVII	wieku.
	 Czy	jednak	należeli	oni	do	pierwszej	lub	drugiej	
połowy	16.	stulecia,	czy	też	urodzili	się	w	północnych,	
środkowych	lub	południowych	Niemczech,	czy	pocho-
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dzili	z	domów	pastorskich,	lub	rodzin	rzemieślniczych:	
twórcy	 pieśni	 religijnych	 za	 czasów	 Lutra	 -	 wszyscy	
są	 ludźmi	 tego	 samego	 stulecia,	 owego	 szczytowego	
okresu	 renesansu,	 w	 którym	 wraz	 	 z	 rozwojem	 indy-
widualizmu,	 tej	 „egocentrycznej	 samoświadomości",	
zapowiada	 się	 zakończenie	 przejętego	 ze	 średniowie-
cza	 i	 uzasadnionego	 chrześcijaństwem	 światopoglądu.	
Jednak	 jak	 bardzo	 rozwijało	 się	 ześwietczenie,	 pozo-
stały	jednak	dawne	formy	życia,	łącznie	aż	do	etykiety	 
i	ceremonii,	jako	zawsze	znaczące,	ważne,	nie	usztyw-
niające	się	do	samych	formułek.	Symboliczne	 i	alego-
ryczne	tłumaczenie	życia	zachowuje	(utrzymuje	swoje	
miejsce)	 znaczenie.	 Logiczne	 myślenie	 abstrakcyjne	
jest	 jeszcze	odległe,	jeszcze	nie	rozpoczęło	samodziel-
nego	 panowania,	 nie	 mówiąc	 już	 o	 światopoglądzie	
zakotwiczonym	 w	 naukach	 przyrodniczych.	 Ludzie	 
w	 porównaniu	 z	 tymi	 z	 późniejszego	 technicznego	
okresu	 czasu	posiadają	nadal	 cechy	dziecinne,	 są	pro-
stoduszni	i	szczerzy.	Ludzie	ci	nadają	często	swojemu	
niepołamanemu	 uczuciowemu	 życiu	 silny,	 jędrny,	 ru-
baszny,	a	w	innych	przypadkach	pewien	zachowawczy,	
cnotliwy	wyraz.	
	 Jednak	niezależnie	od	 tego	w	jakich	 ilościach,	
dawkach	 i	 dynamice	 odbijają	 się	 zawsze	 te	 ogólne	
cechy	 ludzi	 renesansu,	 odrodzenia	 w	 naszych	 twór-
cach	 pieśni	 religijnych,	 to	wszyscy	 rozpowszechniają	
część	tej	atmosfery	i	powietrza	życia	tego	burzliwego	
i	wojennego	czasu	Reformacji.	Pieśni	 te	przemawiają	
prasiłą,	tryskają	mową	życia	z	Biblii	Lutra.	Większość	 
z	nich	działa	na	przednim,	najpierwszym	froncie	 jako	
praktyczni	teolodzy,	jako	niosący	najnowsze	poselstwo.	
Muszą	 wiele	 wytrzymać,	 przeżyć,	 przebiec	 cierniste	 
i	trudne	ścieżki	życia.	Niosą	jednak	swój	krzyż	mężnie,	
odważnie	i	bez	niechęci,	patrząc	na	swojego	Zbawicie-
la,	 który	 idzie	 przed	 nimi	 na	 przedzie.	W	centralnym	
punkcie	 ich	 pieśni	 znajduje	 się	 Biblijne	 Święte	 Sło-
wo.	Występuje	 w	 obronie	 niesfałszowanej	 i	 niewypa-
rzonej	nauki,	z	której	radosne	poselstwo	Bożego	Syna	
-	oczyszczone	z	przekazanych	dodatków	-	jest	słyszane	
głośniej	 i	 czyściej.	 Pośród	 ich	 chorałów	 znajdują	 się	
„pieśni	-	jądra",	które	jeszcze	dzisiaj	są	dobrze	znane	w	
naszych	ewangelickich	zborach	 i	 są	chętnie	śpiewane.	
A	poprzez	 takie	pieśni	dawnych	 twórców	promieniuje	 
z	tego	coś	dla	nas,	co	Goethe	określił	nazwą	„Heroicz-
nego	umysłu,	usposobienia"	naszego	Reformatora.
	 Należy	 oczywiście	 dobrze	 zrozumieć,	 że	 

on	 sam	 -	 Mar-
cin	Luter	 -	 nie	
w y s t ę p u j e	 
w	 tym	korowo-
dzie	 pieśniarzy	
R e f o rm a c j i .	
W s z y s t k i m	
protestantom	
są	 bliskie	 jego	
niezapomnia-
ne,	 jędrne	 rysy	
twarzy,	 a	 nie	
mniej	 typowe	
cechy	 jego	wy-
razistej	 osobo-
wości,	 której	
przedstawianie	
na	 rysunkach	
było	już	wielokrotnie	proponowane	przez	powołanych,	
kompetentnych	artystów.
	 Rozumie	się	 też	samo	przez	siebie,	że	 twórca	
pieśni	„Ein	feste	Burg...."	istnieje	w	każdej	świadomo-
ści	 jako	wielki	 i	wspaniały	 pieśniarz	 i	 tłumacz	Biblii,	
który	posłużył	 jako	przykład,	wzór	dla	prawie	wszyst-
kich	 pieśniarzy	 swoich	 i	 przyszłych	 generacji	 -	 we	
wszystkich	następnych	opracowaniach	tej	książki,	czy	
więc	jego	imię	zostało	lub	też	nie	zostało	wymienione,	
to	było	i	pozostało	ukrytym	ośrodkiem	pieśni	reforma-
cyjnej.	Przecież	to	on	wprowadził	do	europejskiej	mu-
zyki	i	pieśni	ów	nowy	poranek,	o	którym	Hans	Sachs	
śpiewa.	„Obudź	się!	Przybliża	 się	 już	dzień;	 	w	zielo-
nym	zagajniku	słyszę	śpiew	cudownego	słowika.	Jego	
głos	dźwięczy	przez	góry	i	doliny.	Noc	skłania	się	już	
ku	zachodowi,	a	dzień	wstaje	od	wschodu.	Różowy	po-
ranek	zbliża	się	do	nas	przez	ciemne	chmury”.	
	 Hans	 Sachs	 żył	 w	 latach	 1494	 -	 1576,	 poeta	
i	 śpiewak,	 szewc	w	Norymberdze;	 autor	wielu	 pieśni	
religijnych	 i	 świeckich,	 utworów	 dramatycznych.	 Po-
rusza	tematykę	biblijną	i	codziennego	życia	mieszkań-
ców	Norymbergi.	Jest	przedstawicielem	mieszczańskiej	
literatury	 okresu	 odrodzenia,	 przychylnej	 Reformacji.	
Przykład:	poemat	ku	czci	Lutra:	„Die	wittenbergische	
Nachtigall",	 1523,	 patrz	 zakończenie	 artykułu.	 Twór-
czość	Goethego	przypomniała	wartości	kultury	Hansa	
Sachsa.

Tłumaczenie: Tadeusz Sikora

W opowiadaniu naszego życia godziny są przecinkami, a lata kropkami.
Po każdej kropce rozpoczynamy nowe zdanie. 
I tak przez cały rok: 365 dni do wypełnienia;

4380 godzin do przeżycia, nie tylko do spędzenia.
Życzymy wszystkim pomyślnych wiatrów 
na całe 262.800 minut tego nowego roku!
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W³adys³aw Sosna
Ludzie i wydarzenia

Odcinek 190

Trochę historii

   03.01.1839:	 w	 Zakopanem	 urodził	 się	 Wojciech Roj. 
Wszystko	co	można	objąć	ściślejszą	periodyzacją	w	 jego	ży-
ciorysie,	to	tylko	data	urodzin	i	zgonu.	Żadna	dostępna	mi	nota	
biograficzna	nie	zgrzeszyła	podaniem	jakiejkolwiek	dodatko-
wej	daty.	Trzeba	je	było	wydziobać	i	próbować	uszeregować	
na	 podstawie	 wzmianek	 z	 biogramów	 ludzi,	 z	 którymi	 się	
stykał	 i	współpracował.	Nie	znamy	też	 imion	jego	rodziców.	
Urodził	się	w	Zakopanem,	być	może	zaliczył	parę	klas	szko-
ły	 ludowej,	bo	umiał	 czytać	 i	 trochę	pisać,	ożenił	 się	 i	miał	
dzieci.	Kawałek	pola	nie	starczał	na	utrzymanie	rodziny,	więc	
dorabiał	 kowalstwem	w	przydomowej	 kuźni	 i	 najmował	 się	
jako	tragarz,	taszcząc	bambetle	udającym	się	w	Tatry		ceprom,		
zimą	zaś	udawał	się	do	dalekiego	Miskolca	na	Węgrzech,	by	
tam	zdobyć	 trochę	dudków	w	kopalni	węgla,	 za	które	mógł	
dokupić	 trochę	 lasu.	Żadna	robota	nie	była	dla	niego	ciężka,	
każdą	wykonywał	 sumiennie,	 niczym	doświadczony	majster	
w	danej	dziedzinie.	
	 Przełomową	datą	być	może	był	rok	1873,	gdy	po	kil-
kuletniej	przerwie,	zachęcony	co	dopiero	wydanym	przewod-
nikiem	Walerego	Ejasza,	dr	med.	Tytus		Chałubiński	z	Warsza-
wy	co	 roku	zaczął	przyjeżdżać	do	Zakopanego,	 aż	wreszcie	 
w	1887	r.	osiadł	tu	na	stałe	we	własnym	domu	i	tu	pozostał	do	
końca	swoich	dni	 (†	1889).	W	organizowanych	przez	dokto-
ra	wycieczkach	w	Tatry	nie	zabrakło	Wojciecha	Roja.	Zrazu	
terminował	u	boku	Szymona	Tatara	starszego	i	legendarnego	
Macieja	Sieczki,	ale	rychło	wybił	się	na	jednego	z	najlepszych	
przewodników	tatrzańskich,	dokonując	wraz	z	Chałubińskim,	
czy	 ks.	 Józefem	 Stolarczykiem	 kilka	 śmiałych	 wejść	 na	 co	
ważniejsze	 szczyty	 tatrzańskie,	 nierzadko	 odkrywając	 nowe	
drogi.	 Z	 dr.	 Chałubińskim	 wiązała	Wojciecha	 Roja	 szczera	
,głęboka	 przyjaźń	 i	wzajemną	 życzliwość.	Dzięki	 doktorowi	
kilka	 razy	Roj	 przez	 zimę	 przebywał	w	Warszawie,	 by	 tam	
przyuczyć	się	ślusarstwa.	
	 Gdy	ukochany	doktor	kończył	życie,	w	1886	na	stałe	
osiadł	w	Zakopanem	dla	poratowania	zdrowia	Stanisław	Wit-
kiewicz	i	rychło	stał	się	jednym	z	czołowych	członków	zako-
piańskiej	bohemy.	Swoją	znakomitą	powieścią	„Na	przełęczy”	
(wydanie	książkowe	w	1891)	utrwalił	nie	tylko	pamięć	całej	
góralskiej	 drużyny	 dr.	 Chałubińskiego,	 ale	 przedstawił	 zara-
zem	literacki	obraz	podtatrzańskiej	góralszczyzny.	Zauroczo-
ny	 nieskażoną	 sztuką	 ludową	 i	 budownictwem	Podhala,	 nie	
tylko	sprzeciwił	się	przeszczepianiu	do	niej	obcych	wzorców,	
ale	w	oparciu	 o	własne	 obserwacje,	 a	 potem	 także	 prace	 in-
nego	miłośnika,	lekarza	Władysława	Matlakowskiego,	autora	
dzieł	„Budownictwo	ludowe	na	Podhalu”	(1892)	i	„Zdobienie	
i	sprzęt	ludu	polskiego	na	Podhalu”	(1901)	wypracował	pod-
stawy	stylu	zakopiańskiego,	opisanego	we	wstępnych	artyku-

łach	 a	 potem	 w	 osobnej	 publi-
kacji	 „Styl	 zakopiański”	 (1904).	
Wśród	najważniejszych	budowli	
projektowanych	 przez	 Witkie-
wicza	 znajdujemy	 drewniane	
wille:	 nieistniejącą	 już	 „Chatę”	
(1892),	 „Kolibę”	 (1893),	 „Dom	
pod	 jedlami”	 (1897),	 „Czerwo-
ny	 Dwór”	 (1902)	 i	 kaplicę	 na	
Jaszczurówce	(1908),	a	także	murowane	Muzeum	Tatrzańskie	
(1913).	Niezrównanym	budarzem	i	cieślą		wspomnianych	wil-
li	był...	Wojciech	Roj.	Jak	nikt	inny,	w	lot	pojmował	wszelkie	
objaśnienia	i	uwagi	Witkiewicza	i	potrafił	je	z	mistrzostwem	
wręcz	wycyzelować	w	 drewnie;	 jemu	 także	 powierzano	wy-
bór	miejsca	budowy,	wszelkie	prace	przygotowawcze	 i	orga-
nizacyjne.	 Co	 więcej,	 przez	 wiele	 lat	 doglądał	 willę	 Pawli-
kowskich	(„Pod	jedlami”),	natychmiast	usuwając	najmniejsze	
uszkodzenie.	Nie	 darmo	 Jan	Gwalbert	 Pawlikowski	 napisał:	
„Z	 dwoma	 niepospolitymi	 ludźmi,	 z	 Chałubińskim	 i	Witkie-
wiczem	i	z	klasyczną	epoką	Zakopanego	związane	 jest	 imię	
Wojciecha	Roja	nierozdzielnie.	Minęły	się	te	czasy	–	i	minęli	
się	–	na	zawsze	–	tacy	ludzie.”	
	 Mijały	 lata,	 przychodziły	 tragiczne	 doświadczenia:	
utrata	syna,	córki	 i	zięcia,	wreszcie	drugiej	żony.	Bolesne	to	
były	ciosy.	Samotnie	mieszkającego	Wojciecha	dopadł	reuma-
tyzm.	Ostatkiem	sił	czasami	odwiedzał	swoich	bliskich.	Zmarł	
21.01.1924	r.,	pochowany	na	nowym	cmentarzu	zakopiańskim.	
Chętnie	zajeżdżamy	do	Zakopanego,	ale	czy	pamiętamy,	kto	
nadał	mu	i	chociaż	w	części	ocalił	jego	oryginalne	oblicze?	

**********
   12.01.1864:	 w	 Cierlicku	 Dolnym	 urodził	 się	 Józef Far-
ny,	nauczyciel	szkoły	ludowej	w	Ustroniu,	kierownik	szkoły	 
w	Nawsiu,	sekretarz		gminy,	działacz	Polskiego	Towarzystwa	
Pedagogicznego,	pomolog.	Patrz:	odc.	47,	w:	„Gazeta	Ewan-
gelicka”	2002/01,	s.	36	

**********
   12.01.1864:	 w	Warszawie	 urodził	 się	 Jakub Glass,	 syn	
sędziego	 trybunału	 warszawskiego	 Włodzimierza	 i	 Emilii	
Cecylii	 z	 Knopfów.	Tu	 także	 Jakub	 rozpoczął	 studia	 prawa,	 
a	dokończył	w	Heidelbergu,	uzyskując	w	1888	r.	stopień	kan-
dydata	praw.	W	latach	1892	–	1917	pełnił	obowiązki	pisarza	
hipotecznego,	następnie	przez	trzy	lata	prokuratora	Sądu	Naj-
wyższego,	wreszcie	w	latach	1920	–	1926	był	sędzią	w	tymże	
sądzie.	Już	jako	docent	był	wykładowcą	prawa	hipotecznego	
na	Uniwersytecie	Warszawskim.	 Ponadto	wchodził	 w	 skład	
Komisji	 Kodyfikacyjnej,	 działał	 jako	 rejent	 i	 adwokat.	 Nie	
obce	mu	były	losy	ludności	polskiego	pogranicza,	a	zwłaszcza	
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kwestie	Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego,	w	szczegól-
ności	zaś	jego	sytuacja	prawna.	Aktywnie	udzielał	się	w	Ko-
mitecie	Niesienia	Pomocy	Mazurom,	Ślązakom	i	Kaszubom,	
w	 1919	 r.	 był	 współorganizatorem	 Komitetu	 Mazurskiego,	 
a	także	od	jego	założenia	w	1922	r.	członkiem	zarządu	Zrzesze-
nia	Ewangelików	Polaków	 i	 uczestnikiem	delegacji	 polskiej	
na	 konferencję	 pokojową	w	 Paryżu.	W	 latach	 1918	 –	 1937	 
z	oddaniem	pełnił	funkcję	prezesa	Konsystorza	Ewangelicko	–	
Augsburskiego.	Już	1919	r.	wraz	ks.	sup.	Juliuszem	Burschem	 
i	 dziekanem	Alfonsem	 Parczewskim	 zabiegał	 o	 utworzenie	
Wydziału	 Teologii	 Ewangelickiej	 przy	 Uniwersytecie	 War-
szawskim.	W	tymże	roku	sprecyzował	główne	kierunki	dzia-
łania	 Kościoła:	 podniesienie	 poziomu	 umysłowego	 i	 ducha	
obywatelskiego	 duchowieństwa	 oraz	 skupienie	 wszystkich	
Polaków	–	ewangelików	pod	zarządem	Konsystorza.	Należał	
również	 do	 grona	 założycieli	 Towarzystwa	 Badań	 Dziejów	
Reformacji	w	Polsce,	był	jego	pierwszym	prezesem	i	wydawcą	
pisma	„Reformacja	w	Polsce”.		Jako	przedstawiciel	Kościoła	
występował	na	konferencji	kościelnej	w	Upsali	 (1921),	Kon-
ferencji	 Ekumenicznej	 Kościołów	 Chrześcijańskich	 i	 Kon-
ferencji	 Światowego	 Związku	Krzewienia	 Przyjaźni	między	
Narodami	poprzez	Kościoły	w	Sztokholmie	(1925).	Wszędzie	
prostował	 fałszywe	 poglądy	 o	 ewangelikach	 mieszkających	 
w	Polsce,	głoszone	zwłaszcza	przez	niemieckich	propagandzi-
stów	i	bronił	polskiej	racji	stanu	w	kwestiach	wyznaniowych.	
Wydatnie	wspierał	 swoimi	 funduszami	 kasę	 im.	 Józefa	Mia-
nowskiego,	a	zwłaszcza	inicjatywy	podejmowane	przez	jego	
przyjaciela	Antoniego	 Osuchowskiego.	 Jeszcze	 przed	 wybu-
chem	 II	 wojny	 światowej	 ofiarował	 Muzeum	 Narodowemu	 
i	Towarzystwu	Zachęty	Sztuk	Pięknych	w	Warszawie	 swoje	 
i	żony	malarki	i	rzeźbiarki	Haliny	Bondy	swoje	bogate	zbiory	
sztuki.	
	 Był	 także	 autorem	wielu	 prac	 z	 zakresu	 prawa	 (tu	
m.	 in.	 „Prawo	do	nieruchomości	poddanych	państw	nieprzy-
jacielskich	 tudzież	 kolonistów	 i	 wychodźców	 niemieckich	 
w	świetle	trzech	ustaw	ludowych”,	„Rzut	oka	na	hipotekę	polską	 
w	świetle	ustaw	cudzoziemskich”,	„Zarys	prawa	hipotecznego	
w	 b.	 Królestwie	 Polskim”),	 a	 także	 spraw	 dotyczących	 Ko-
ścioła	i	Reformacji.	W	tych	ostatnich	znajdujemy	m.in.	takie	
prace,	 jak:	 „W	 czterechsetną	 rocznicę	 reformacji	 w	 Polsce”	
(1918),	 „Ewangelicy	 polscy	 w	 świetle	 dokumentów	 urzędo-
wych”	(1919),	„Ks.	Leopold	Otto	jako	pastor	polski”	(1919),	
„Stan	prawny	Kościołów	ewangelickich	w	b.	Królestwie	Pol-
skim	 i	na	kresach	wschodnich”	 (1925).	W	 jego	 tłumaczeniu	
pokazała	się	także	publikacja	„Istota	ewangelicyzmu”	prof.	K.	
Heima	(1938).	Zmarł	w	Warszawie	22.05.1942	r.	Pochowany	
został	na	cmentarzu	ewangelickim,	ale	miejsca	jego	pochow-
ku	jest	nieznane.

**********
   17.01.1914: zmarł	 w	 Zakopanem	 Ludwik Maria Staff,	
adept	 prawa,	 poeta	 i	 prozaik.	 Spoczął	 na	 Cmentarzu	 Łycza-
kowskim	w	rodzinnym	Lwowie.	Był	przedostatnią	z	ośmiorga	
rodzeństwa	latoroślą	piernikarza	Franciszka	Cyryla	 i	Leopol-
dyny	z	Fuhrherrów.	Urodził	się	we	Lwowie	19.07.1890	r.	Wy-
rastał	pod	urokiem	starszego	o	12	 lat	brata	Leopolda	Henry-
ka,	z	czasem	zapoznającego	go	z	urokami	sztuki	 i	 literatury.	
Ukończywszy	szkolę	realną,	zamyślał	podjąć	studia	z	zakresu	
chemii	na	Politechnice.	Niestety	 już	wówczas	zaczął	poważ-
nie	chorować.	Zaniepokojeni	rodzice	wysyłali	go	na	różne	ku-

racje	klimatyczne	do	Zakopanego,	do	„Orkanówki”	w	Porębie	
Wielkiej	w	Gorcach	(1905),	do	krewnych	do	Bielska	(1908),	
do	Zarzecza	nad	Prutem	 (1910)	 i	Krościenka	 (1911),	 często	
pod	opieką	Leopolda.	Wraz	 z	Leopoldem	odbył	 też	w	1909	
r.	 podróż	do	Włoch.	Po	uzupełnieniu	wiedzy	 z	 zakresu	gim-
nazjum	 klasycznego,	w	 1913	 r.	 rozpoczął	 studia	 na	Uniwer-
sytecie	Lwowskim,	najpierw	na	Wydziale	Filozoficznym,	ale	
w	tym	samym	roku	przeniósł	się	na	Wydział	Prawa.	Jeszcze	
przed	 podjęciem	 studiów	 poślubił	 Raymondę	 Labbé,	 pozna-
ną	 dwa	 lata	wcześniej	 w	 Zakopanem.	Niestety,	 postępująca	
gruźlica	płuc	przekreślała	wszystkie	plany.	Wywieziony	przez	
Leopolda	do	sanatorium	w	Zakopanem,	tam	17.01.1914	r.	za-
kończył	życie.	
	 Będąc	 pod	 urokiem	 swojego	 brata,	 już	 wówczas	
cieszącego	 się	 opinią	 wybitnego	 poety,	 w	 1907	 r.	 sam	 pod-
jął	 pierwsze	 próby	 literackie,	 przetłumaczył	 kilka	 utworów	
poetyckich	i	fragmenty	prozy	pisarzy	zagranicznych.	Za	jego	
debiut	 uważa	 się	 cztery	 wiersze	 z	 cyklu	 „Historie	 naiwne”	
oraz	dwa	z	cyklu	„Orząc	ruiny”,	ogłoszone	pod	pseudonimem	 
w	1909	r.	w	krakowskim	piśmie	„Krytyka”.	Pojedyncze	wier-
sze	zamieścił	także	w	lwowskim	„Lamusie”	(1910),	„Słowie	
Polskim”	(1912,	1913),	oraz	w	„Gazecie	Wieczornej”,	która	
w	 1913	 r.	 drukowała	 w	 odcinkach	 jego	 powieść	 „Grzeszne	
gołębie”.	W	 swoich	 utworach	 starał	 się	 znaleźć	własny	 styl,	 
w	odróżnieniu	od	swojego	mistrza	–	brata	wyrażany	prostszym	
językiem;	gardził	młodopolską	frazeologią,	bardziej	odpowia-
dała	 mu	 stylizacja	 ludowa.	 Obciążony	 postępującą	 chorobą,	
jego	 utwory	 przepełnione	 były	 goryczą,	 krytycznym	 podej-
ściem	dla	głoszonych	wartości,	które	wobec	śmierci	nie	mają	
żadnego	 znaczenia.	Kilka	 jego	 utworów	 ogłosił	 pośmiertnie	
brat	 Leopold,	 ale	 wszystkie	 ledwo	 zostały	 zauważone.	 Po	
latach	 Leopold	 poświęcił	 mu	 poetyckie	 epitafium	 napisane	 
w	czterdziestolecie	zgonu:	

„Umarłeś młody. Zamieszkałeś Cienie
I pozostało tylko zapomnienie 

Po tobie. Noc ci echa nie poświęci. 
Żyjesz jedynie w mej martwej pamięci. 

Byliśmy wtedy przyszłością. Gdzież czasy 
Tamte, gdzie miasta i góry, i lasy, 

Cośmy zwiedzali. U młodości grobu
Nie ma nas obu. 

Na progu domu, którego już nie ma, 
Kładę ci serce, którego już nie ma, 
Jako podkowę, której nie zgubiło 

Szczęście.” 
**********

   19.01.1664:	w	Żarach	 zmarł	Erdmann I Leopold Prom-
nitz,	hrabia	Rzeszy,	baron	żarski	i	pszczyński;	przez	cesarza	
Ferdynanda	 III	 został	 zmuszony	 do	 zamknięcia	 wszystkich	
pozostałych	 kościołów	 i	 szkół	 ewangelickich	 w	 księstwie	
pszczyńskim,	ale	uszanował	innowierstwo	swoich	poddanych,	
wspierał	 rozwój	 cechów	 rzemieślniczych,	 odbudował	 gospo-
darkę	 folwarczną	 po	 zniszczeniach	 wojny	 30–letniej.	 Patrz:	
odc.	102,		w:	„Informator	Parafialny”	2006/09,	s.	10.	

**********
   20.01.1814 (?):	w	Hermanowicach	koło	Przemyśla	urodził	
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się	 Bugusz Zygmunt Stęczyński,	 syn	 ogrodnika	 Apolina	 
i	Agaty	z	Zielińskich.	Niewiele	znamy	szczegółów	z	jego	ży-
ciorysu,	a	te,	które	znajdujemy	w	literaturze,	nie	wszystkie	są		
jednoznaczne,	 począwszy	 od	 daty	 jego	 urodzenia	 nie	 tylko	
co	do	dnia,	ale	 i	 roku	 (w	„Polskim	słowniku	biograficznym”	
obok	 innych	 bez	 komentarza	 podana	 jest	 data	 20.02.1814),	
jego	 imion,	 nie	 mówiąc	 już	 nic	 o	 możliwości	 odtworzenia	
jego	bogatego	itinerarium.	Jest	natomiast	pewne,	że	przez	całe	
swoje	życie	mocował	się	z	niedostatkiem	i	biedą.	Kształcił	się	
w	Przemyślu	i	Tarnopolu.	Prawdopodobnie	skończyło	się	na	
szkole	średniej.	Terminował	także	u	malarza	wnętrz	Francisz-
ka	Ksawerego	Marynowskiego	w	Krośnie,	choć	także	tutaj	dat	
owej	nauki	malarstwa	nie	znamy.	Od	1833	r.	roku	przez	23	lata	
pędził	żywot	wagabundy,	wyruszając	co	roku	na	dłuższe	lub	
krótsze	eskapady,	w	czasie	których	przemierzył	setki	kilome-
trów	nie	tylko	po	ziemiach	Galicji	a	nawet	Śląska,	ale	także	
poza	łukiem	karpackim	na	terenie	dzisiejszej	Rumunii,	Węgier,	
Serbii,	Chorwacji	i	Słowenii.	Gdziekolwiek	był,	opisywał		za-
stany	krajobraz,	ale	nade	wszystko	notował	wszelkie	legendy,	
podania	i		pieśni	miejscowej	ludności	oraz	wykonywał	rysun-
ki	 obiektów,	malował	widoki	miast,	 pejzaże,	 zwłaszcza	 gór-
skie.	Ktoś	obliczył,	że	wykonał	około	4000	różnych	szkiców	
i	rysunków,	w	tym	około	1500	akwarel.	Gdy	powracał,	starał	
się	 zebrany	materiał	uporządkować	 i	przygotować	do	druku,		
najczęściej	w	postaci	albumów	z	komentarzem	pisanym	prozą	
lub	wierszem.	 Imał	 się	 różnych	prac:	w	 latach	1837	–	1838	
pracował	jako	litograf	u	wydawcy	i	drukarza	Piotra	Pillera	we	
Lwowie,	 około	 1841	wykonał	 szereg	 fresków	w	 kościołach	 
i	dworkach	w	Rymanowie	i	okolicy.	Latem	1844	r.	odbył	wie-
lomiesięczną	wędrówkę	przez	Śląsk.	Zimę	1845/1846	spędził	
w	Stróżach	koło	Zakliczyna.	W	czasie	rebelii	chłopskiej	(raba-
cji)	został	w	Zakliczynie	dotkliwie	pobity,	utracił	sporą	część	
zebranych	materiałów,	wśród	 nich	 rękopis	 z	 zapisem	 pieśni	
i	 rysunkami	 z	Tatr.	 Przewieziony	 do	Tarnowa,	 ratował	 zdro-
wie	w	szpitalu,	ale	 też	nie	uniknął	więzienia	u	bernardynów.	
Uwolniony	w	końcu,	wrócił	na	kilka	miesięcy	do	Pillera.	Po-
tem,	w	1851	r.	znajdujemy	go	jako	dokumentalistę	dekoracji	
Michała	Stachowicza	w	pałacu	biskupim	w	Krakowie.	W	tym	
też	roku	odbył	drugą	podróż	do	Tatr,	odwiedził	szereg	dolin	
tatrzańskich	po	stronie	północnej	i	południowej,	wspiął	się	na	
Łomnicę	 i	 jako	pierwszy	przeszedł	 przez	Przełęcz	Furkotną.	
Jakiś	 czas	 pełnił	 obowiązki	 leśniczego	 w	 dobrach	 Kryspi-
na	Baszczewicza	w	Stępinie	 koło	 Frysztaku.	W	1859	 r.	Wa-
lery	Wieloglawski	w	Krakowie	 powierzył	mu	 kierownictwo	
księgarni.	 Zawędrował	 również	 do	 Cieszyna	 w	 1862	 r.,	 za-
trzymując	się	u	Pawła	Stalmacha.	Być	może	rozważana	była	
możliwość	zatrudnienia	w	redakcji	„Gwiazdki	Cieszyńskiej”.	
Widać,	nic	z	tego	nie	wyszło,	gdyż	sam	Stalmach	ledwo	radził	
sobie	z	kłopotami	finansowymi.	Pięć	lat	później	zadowolił	się	
zatrudnieniem	w	Wydawnictwie	Dzieł	Tanich	i	Pożytecznych	
w	Krakowie,	jako	woźny,	a	następnie	(1870)	został	biblioteka-
rzem	czytelni	Towarzystwa	Oświaty	Ludowej	założonej	przez	
Mieczysława	Dzieduszyckiego.	Niestety	dobroczyńca	niedłu-
go	zmarł,	więc	pozostała	kolejna	praca	w	charakterze	agenta	
ubezpieczeniowego	 (1872).	Wówczas	 to	 odważył	 się	 ofiaro-
wać	cesarzowi	Franciszkowi	Józefowi	swój	poemat	-	monolog	
rzeki	Łaby	„Polska	Najada”	z	czołobitną	dedykacją,	za	który	
w	końcu	otrzymał	40	guldenów	z	równoczesnym	pouczeniem,	
aby	z	tego	rodzaju	„podarunkami”	już	nie	występował.	Prak-

tycznie,	w	1875	r.	pozostał	bez	środków	do	życia.	Po	wielu	pe-
tycjach	skierowanych	do	władz	miejskich	Krakowa	przyznano	
mu	 skromną	 zapomogę	 i	 odstąpiono	 lokal	 w	 archiwum	 akt	
dawnych.	I	tam,	zniewolony	„suchotami	płucnymi”	7.08.1890	
r.	zmarł.	Na	trzeci	dzień	pochowano	go	na	Cmentarzu	Rako-
wickim.	
	 Jak	już	wiemy,	pisał	i	malował	bardzo	wiele.	Warunki	
materialne	nie	pozwoliły	mu	na	podjęcie	jakichkolwiek	studiów.	
Swoją	–	i	to	obszerną	wiedzę	–	zdobył	drogą	samokształcenia	
a	także	przez...	nogi.	Nie	był	więc	pożeraczem	kilometrów,	tak	
sobie,	byle	przejść	jak	najwięcej	i	szybciej.	Przemierzył	setki	
kilometrów	 nie	 tylko	 po	 to,	 aby	 zaspokoić	 swoją	 ciekawość		
krajoznawczą,	ale	utrwalić	na	papierze	wszystko,	co	wydawało	
mu	się	cenne	zwłaszcza,	gdy	chodzi	o	folklor	i	zabytki	kultury	
materialnej.	Całym	 jego	„warsztatem”	był	ołówek	 i	 karta	pa-
pieru.	Jego	tajemnicą	pozostało,	z	czego	żył,	nie	tylko	w	czasie	
swoich	eskapad.	Po	powrocie	starał	się	zebrane	materiały	opra-
cować,	wydać.	Okazało	się	 jednak,	że	nie	wszyscy	wydawcy	
byli	 skorzy	do	drukowania	 jego	prac,	wiele	z	nich	pozostało	
w	 rękopisie,	 część	 przepadła.	 Nawet	wówczas,	 gdy	 doprosił	
się	 u	 edytorów	 o	 	wydrukowania	 jakiejś	 pracy,	 którą	 często	
poprzedzał	kwiecistą	dedykacją	dla	upatrzonego	dobroczyńcy,	
niewiele	miał	z	tego	pożytku.	Jego	twórczość	zarówno	literac-
ka,	jak	i	malarska	nie	spotkała	się	z	entuzjastycznym	uznaniem,	
nie	miał	też,	może	poza	Józefem	Kraszewskim	-	nikogo,	kto	by	
mu	ułatwił	wejście	na	afisz,	chciał	docenić	jego	bezgraniczne	
poświęcenie	nie	tylko	w	dokumentowaniu	fragmentów	kultury	
polskiej	w	okresie,	gdy	tę	spychano	do	rowów	niepamięci,	jako	
bezwartościową,	gdy	starał	się	pobudzić	zainteresowanie	histo-
rią	kraju,	jego	zabytkami,	pięknem	krajobrazu.	Zafascynowany	
poezją	 wielkich	 romantyków,	 usiłował	 ją	 w	 swoich	 opisach	 
i	poematach	naśladować,	ale	nie	wytrzymał	jej	konkurencji,	nie	
potrafił	jej	dorównać.	Także	współcześni	biografowie	oceniają	
krytycznie	 jego	 twórczość	 jako	amatorską,	nie	mającą	„więk-
szej	wartości	literackiej,	a	rysunki	nie	odznaczają	się	wysokim	
artyzmem”,	ale	chociaż	dostrzega	się,	że	„jego	krajoznawcze	
opisy	prozą	i	wierszem	oraz	ilustrujące	je	rysunki	mają	obec-
nie	 dużą	 wartość	 dokumentarną”	 (Z.W.	 Paryscy).	 Natomiast	
na	wszelkich	wystawach,	właśnie	 amatorskie	 (!)	 rysunki	Stę-
czyńskiego	 są	 jedynym,	wielekroć	 najstarszym	 zachowanym	
wizerunkiem	danej	okolicy,	w	jego	notatkach	znajdujemy	wia-
domości	 czy	 pieśni	 lub	 bajdy,	 nie	 spisane	 przez	 żadnego	 hi-
storyka,	czy	etnografa.	Niejednokrotnie	były	to	pierwsze	opisy	 
i	pierwsze	„zdjęcia”.	To	prawda,	nie	dorównał	romantycznym	
mistrzom	pióra	i	pędzla,	ale	mimo	wszystko	rodzi	się	pytanie,	
co	robili	ci,		którzy	mieli	po	temu	lepsze	warunki	i	wykształce-
nie,	ale	z	kolei	Stęczyńskiemu	nie	dorównali?
	 Z	jego	prac	w	latach	1847	–	1848	pojawił	się	jedyny	 
z	zamierzonych	pięćdziesięciu	albumów	pt.	„Okolice	Galicji”	
w	10	zeszytach,	obejmujących		Podole,	Karpaty	i	Tatry.	Przy	
poparciu	Józefa	Gwalberta	Pawlikowskiego	z	Medyki	wyko-
nał	 szereg	 kopii	 portretów	bohaterów	 z	 okresu	 powstania	 li-
stopadowego	i	chochołowskiego.	Jego	są	także	litografie	„Wi-
doków	Krakowa	i	okolic...”	(1851).	Rok	później	pokazał	się	
album	„Pamiątka	malownicza”	w	sześciu	zeszytach	z	48	wi-
dokami”.	W	1860	u	Wielogławskiego	wyszedł	poemat		„Tatry	 
w	 dwudziestu	 czterech	 obrazach	 skreślone	 piórem	 i	 rylcem	
przez	 Bogusza	 Zygmunta	 Stęczyńskiego.	 Ozdobione	 80	 ry-
sunkami	 przez	 autora	 z	 natury	 zdjętymi	 i	 rylcem	 na	 kamie-
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niu	wykonywanymi”	 oraz	 album	 „Pieniny	 i	Tatry.	 Zbiór	 80	
malowniczych	 widoków	 przez	 Bogusza	 Zygmunta	 Stęczyń-
skiego	wolną	 ręką	z	natury	a	na	kamieniu	pierwszy	 raz	 igłą	
rytowanych,	z	treściwym	onych	przez	autora	opisem”.	Potem	
w	1864	w	Krakowie	wyszedł	poemat	historyczny	„Świątynia	
Polaków,	czyli	katedra	na	Wawelu	w	Krakowie”	oraz	„Nowo-
rocznik	(...)	na	rok	1864”,	w	którym	zamieścił	m.	 in.	„pieśń	
błagającą	niewiasty	polskie	o	szczere	zamiłowanie	w	dziejach,	
cnotach	przodków	i	piękności	ziem	ojczystych...”.	
	 Kilka	 jego	 prac	 pokazało	 się	 dopiero	 po	 II	 wojnie		
światowej.	 Jedną	 z	 nich	 jest	wydany	we	Wrocławiu	 na	 pod-
stawie	zachowanego	rękopisu	tomik	o	tytule:	„Śląsk,	Podróż	
malownicza	w	 21	 pieśniach”,	 poprzedzony	 obszernym	wstę-
pem	Franciszka	Pajączkowskiego.	Nie	sposób	z	tego	poematu	
odgadnąć	marszruty	Stęczyńskiego.	We	wstępie	napisał:	„Gdy	
bowiem	od	granicy	tureckiej	zwiedziłem	łańcuch	Karpat	i	Ta-
trów,	nie	podobna	mi	było	nie	zwiedzić	Sudetów	i	Gór	Olbrzy-
mich	 na	 Śląsku.	 Śląsk	 jak	 wiadomo,	 jest	 krajem	 rozległym,	
pięknym	i	żyznym,	w	rzeki,	góry,	 jeziora,	wodospady,	skały	
i	 inne	 osobliwości	 ręką	 przyrody	 hojnie	 ubogacony;	 równie	
posiada	miasta,	zamki,	wody	mineralne	itp.	(...)	Pielgrzymując	
po	tej,	tak	dla	nas	ważnej	i	wielce	ciekawej	krainie,	zwiedzi-
łem	ją	wszerz	i	wzdłuż	(...)	od	ludu	zaś	doznawałem	otwartości	
i	chętnego	na	noclegach	przyjęcia	(...).”	Nasz	wędrowiec	inte-
resował	się	co	ważniejszymi	miastami,	ale	przede	wszystkim	
górami,	 wszędzie	 gdzie	 był,	 odnotowywał	 wszelkie	 polskie	
ślady.	Swoją	wędrówkę	po	Śląsku	–	jak	się	zdaje	-	zakończył	
na	Ziemi	Cieszyńskiej,	poświęcając	jej	dwie	ostatnie	„pieśni”.	
W	„Pieśni	XX”	pisał:	
„Gdy wokoło górzysta bawi nas kraina, 
Jesteśmy powitani widokiem Cieszyna, 
Co przed nami na wzgórzu wygląda wesoło, 
Co dorodnymi sady otacza się wkoło....” 
	 Wśród	 świątyń	 nie	 zauważył	 kościoła	 Jezusowego,	
ale	dalej	stwierdził:	

„Miasto Cieszyn szczyci się wielu pomnikami 
Mężów, którzy jaśnieją swymi zasługami: 
Książę Kazimierz IV spoczywa w Cieszynie 
I książę Wacław Adam z cnót i łask swych słynie, 
Co u dominikanów spoczywa w kościele, 
Co dla miasta dobrodziejstw różnych czynił wiele; 
Co orężem i radą, i wiadomościami, 
A nawet upamiętnił się przywilejami, 
Co sprzyjał wierze lutrów otwarcie i szczerze (...)” 
	 Przypomina	także:	
„To Paweł Stalmach pisząc, swą ‘Gwiazdkę’ wydaje, 
Wskrzesza ducha, uczucie i polskie zwyczaje” 
i wreszcie wynurza swe zdanie, że ten, kto zwiedził wiele za-
kątków świata - 

„Ten jeszcze w górach Śląska może się zachwycać 
I przed obliczem świata słusznie się poszczycać
Oczyszczając się mężnie z przesądów zwyczaju, 
Że szukał tego w świecie, co ma w swoim kraju!” 
	 W	ostatniej	pieśni	powodowany	chęciami	„(...) poku-
sa jeszcze nas ciągnie na Baranią”, gdzie 

„Wyszukujemy źródeł między kamieniami
Okrytymi od wieków siwymi mechami (...) 
Zadowalniamy naszą ciekawość, myśl, oko 
I przez wielkie dla źródeł tych uszanowanie 

Milczymy (...)” 
**********

   21.01.1814:	w	Cieszynie	zmarł	ks. Leopold Jan Szersznik,	
cieszyński	 erudyta	 okresu	 oświecenia,	 prefekt	 gimnazjalny	 
i	nadzorca	szkół	katolickich,	założyciel	biblioteki	i	pierwsze-
go	muzeum	w	Cieszynie,	publicysta.	Patrz:	odc.	1,	w:	„Infor-
mator	Parafialny”	1997/22,	s.	61	–	62.		

**********
   22.01.1864:	w	Brnie	zmarł	ks. Jan Jerzy Lumnitzer,	pro-
boszcz	i	rektor	gimnazjum	ewangelickiego	w	Cieszynie,	pro-
boszcz	i	superintendent	morawsko	–	śląski	w	Brnie.	Patrz:	odc.	
122,	w:	„Informator	Parafialny”	2008/05,	s.	17.	

**********
   23.01.1889:	w	Santiago	zmarł	Ignacy Domeyko,	inż.	górnik,	
mineralog,	wielki	reformator	szkolnictwa	technicznego,	miar	i	
wag	oraz		systemu	monetarnego	w	Chile,	rektor	uniwersytetu	
w	 Santiago,	 członek	 wielu	 towarzystw	 i	Akademii	 Umiejęt-
ności	w	Krakowie,	autor	podręczników	i	przeglądowej	mapy	
geologicznej	Chile.	Patrz:	odc.	53	-	54,	w:	„Gazeta	Ewangelic-
ka”	2002/07-08,	s.	37	–	38.	

**********
   23.01.1989:	w	Istebnej	zmarł	Ludwik Konarzewski jun.,	
rzeźbiarz	 i	 malarz,	 pedagog,	 kustosz	 rodzinnego	 domu	 w	
Istebnej,	autor	wielu	pomników,	ołtarzy	i	polichromii.	Jego	ob-
razy	znajdujemy	z	muzeach	w	Bytomiu,		Rybniku,	Krakowie	 
i	w	Wiśle;	wiele	z	nich	wykupionych	zostało	do	prywatnych	
kolekcji		w	krajach	europejskich,	a	nawet	w	Ameryce	i	Austra-
lii.	 Poza	niezliczonymi	portretami	 i	 urzekającymi	pejzażami	
wykonał	 szereg	 polichromii	 m.	 in.	 w	 kościołach	 w	 Czecho-
wicach,	 Gliwicach,	 Jedłowniku,	 Luboszycach,	 Raszczycach,	
Raciborzu.	 W	 Istebnej	 w	 kaplicy	 kościoła	 parafialnego	 na-
malował		fresk	„Procesja	Bożego	Ciała”.		Jest	także	autorem	
ołtarzy	w	kościołach:	św.	Wojciecha	w	Bytomiu,	w	kościele	
parafialnym	w	 Istebnej	 (ołtarz	 św.	 Józefa	w	nawie	 bocznej),	 
a	także	fragmentów	wystroju	rzeźbiarskiego	w	niedawno	spa-
lonym	drewnianym	kościółku	 pw.	Matki	Boskiej	 Fatimskiej	
na		Stecówce	(tabernaculum	i	rama	do	obrazu	patronki	pędzla	
Jana	Wałacha),	 w	 Elblągu	 i	 w	Nałęczowie.	 Na	 Śląsku	 znaj-
dujemy	także	jego	pomniki:	„Górala”	na	Andziołówce,	w	Za-
brzu	„Karola	Miarki”,	czy	większe	monumenty,	jak	pomniki	
„Powstańców	Śląskich”	w	Brzeziu	i	Gierałtowicach	i	pomnik	
„Walki	 i	Męczeństwa”	w	Rydułtowach.	Był	wielokrotnie	wy-
różniany	dyplomami,	nagrodami	i	odznakami.	
	 Urodził	 się	 20.04.1919	 r.	w	 dalekim	Buzułuku	 nad	
Samarą,	 położonych	 na	 zachodnim	 przedgórzu	 Uralu	 Połu-
dniowego.	Tam	bowiem	losy	wojenny	rzuciły	jego	rodziców	
Ludwika	i	Jadwigę	z	Wałachów.	Gdy	to	tylko	było	możliwe,	
rodzice	wrócili	na	Śląsk	Cieszyński.	W	1920	r.	zatrzymali	się	
w	Ustroniu,	dwa	lata	później	w	Istebnej	Andziołówce,	gdzie	
wybudowali	 własny	 dom,	 pracownię	 i	 stylową	 kapliczkę.	
Uzdolniony	 plastycznie	 junior	 stawiał	 pierwsze	 kroki	 arty-
styczne	pod	okiem	ojca.	Po	ukończeniu	szkoły	podstawowej	
w	 Istebnej,	 dalszą	naukę	w	gimnazjum	kontynuował	w	Ryb-
niku,	w	1938	r.	rozpoczął	studia	na	Akademii	Sztuk	Pięknych	 
w	Krakowie,	brutalnie	przerwane	przez	wojnę.	
	 Konarzewscy	nie	mieli	na	co	czekać	w	Istebnej,	wy-
jechali	do	Krakowa,	gdzie	 szczęśliwie	przetrwali	wojnę,	 ale	
utracili	cały	swój	dorobek	z	okresu	międzywojennego,	pozo-
stawiony	na	Andziołówce.	Wszystko	było	trzeba	zaczynać	od	



Informator Parafialny nr 1/2014 (123)

styczeń 2014 15

początku.	Władza	 ludowa	 jednak	nie	pozwoliła	na	ponowne	
uruchomienie	 szkoły	plastycznej.	W	czasie	okupacji	 syn	Lu-
dwik	 korzystał	 z	 zajęć	 w	 tajnych	 kompletach	 w	 Instytucie	
Sztuk	Plastycznych.	Gdy	tylko	Kraków	doczekał	uwolnienia	
od	hitlerowców	i	otworzono	uczelnię,	natychmiast	podjął	dal-
sze	studia,	doskonaląc	swój	talent	malarski	u	profesorów	Wła-
dysława	 Jarockiego,	 Fryderyka	 Pautscha	 i	 Eugeniusza	 Eibi-
scha,	a	w	zakresie	rzeźby	u	prof.	Ksawerego	Dunikowskiego	 
i	Stanisława	Horno	–	Popławskiego.	Studia	ukończył	z	wyróż-
nieniem	w	1948	r.	Pracę	znalazł	już	wcześniej	w	uruchomio-
nym	przez	ojca	Ognisku	Kultury	Plastycznej	w	Rydułtowach,	
a	gdy	w	1954	r.	zmarł	senior,	objął	po	nim	stanowisko	dyrek-
tora	ośrodka.	Mieszkał	w	tym	czasie	wraz	z	rodziną	w	Katowi-
cach,	w	1970	r.	przeprowadził	się	na	stałe	do	odbudowanego	 
w	 Istebnej	 domu,	 będącego	 zarazem	 prywatną	 zbiornicą	 do-
robku	artystycznego	tego,	co	pozostało	po	ojcu,	samego	junio-
ra,	jego	żony	Joanny	z	d.	Jonderko	i	córki	Iwony.	

**********
   25.01.1914:	w	Cieszynie	 urodził	 się	Franciszek Szymik.	
Po	 ukończeniu	 miejscowego	 Gimnazjum	 Matematyczno	 –	
Przyrodniczego		udał	się	na	studia	politechniczne	na	Oddziale	
Elektrycznym	Wydziału	 Mechanicznego	 we	 Lwowie,	 które	
ukończył	w	1938	r.	z	tytułem	mgr.	inż.	o	specjalności	elektry-
ka	prądów	silnych.	Zatrudnienie	otrzymał	w	Zakładzie	Elek-
tryfikacyjnym	Okręgu	Lwowskiego	we	Lwowie	 i	 tam	praco-
wał	przez	cały	okres	wojny.	Repatriowany	w	1946	 r.,	osiadł	
w	Gliwicach,	obejmując	stanowisko	kierownika	Działu	Inwe-
stycji	w	Zakładzie	Sieci	Elektrycznych	do	1954	r.	Wcześniej,	
bo	już	w	1949	r.,	jako	adiunkt,	rozpoczął	zajęcia	w	Katedrze	
Sieci	Elektrycznych	na	Wydziale	Elektrycznym	Politechniki	
Śląskiej.	Od	1954	r.	kierował	pracownią	Instytutu	Energetyki	
w	Gliwicach,	w	1958	 r.	uzyskał	 tytuł	doktora	nauk	 technicz-
nych.	 Począwszy	 od	 1962	 r.	 całkowicie	 poświecił	 się	 pracy	
naukowo	–	dydaktycznej	na	 stanowisku	kierownika	Katedry	
Sieci	Elektrycznych	Politechniki.	W	latach	1965	i	1975	r.	uzy-
skał	kolejne	profesorskie	stopnie	naukowe.	
	 Domeną	badań	profesora	był	przede	wszystkim	prąd	
elektryczny		wysokich	mocy,	jego	przesyłanie,	niezawodność	
i	 bezpieczeństwo	 sieci	 i	 urządzeń	 elektroenergetycznych,	 co	
miało	ścisły	związek	z	realizowanymi	wówczas	budowami	za-
kładów	energetycznych	m.in.	w	Turowie,	Kozienicach	 i	Beł-
chatowie	o	niespotykanej	dotąd	w	kraju	mocy	od	200	–	500	
MW	 i	 linii	 przesyłowych	o	 napięciu	 400	kV.	Tym	zagadnie-
niom	poświęcił	również	dwie	prace:	„Sieci	elektryczne”	cz.	II	
i	„Urządzenia	przesyłowe”,	a	także	skrypt	akademicki	„Bada-
nia	i	eksploatacja	sieci	elektrycznych”.	Udzielał	się	ponadto	w	
kilku	Radach	Naukowych	w	Instytutach	Naukowo	–	Badaw-
czych,	był	członkiem	Międzynarodowego	Komitetu	Wielkich	
Sieci	 CIGRE.	 Poza	 pracą	 zawodową	 był	 amatorem	 śpiewu	 
i	turystyki.	Zmarł	11.03.1979	r.	w	Gliwicach,	pochowany	zo-
stał	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Cieszynie.	

**********
   26.01.1789:	w	Cieszynie	urodził	 się	ks. Karol Fryderyk 
Kotschy,	proboszcz	parafii	ewangelickiej	w	Ustroniu,	home-
opata,	pomolog,	działacz	prohibicji,	autor	podręczników	szkol-
nych	 i	 innych	publikacji,	m.	 in.	„Książeczka	o	sadach	 i	owo-
cu…”	Patrz:	odc.	95,	w:	„Informator	Parafialny”	2006/02,	s.	9.	

**********
   26.01.1964:	w	Warszawie	zmarł	Franciszek Xawery Duni-

kowski,	 najwybitniejszy	 rzeźbiarz	 i	malarz	 polski	 pierwszej	
połowy	XX	w.	
	 Urodził	się	w	Krakowie	24.11.1875	r.	Rodzice	Mie-
czysław	i	Helena	z	Jaworków	w	1887	r.	przenieśli	się	do	War-
szawy	 i	 tam	 też	Xawery	 uczęszczał	 do	 Szkoły	Technicznej.	 
I	 jak	 to	zwykle	bywa,	w	dziedzinie,	w	której	 	w	przyszłości	
Xawery	miał	 się	 okazać	mistrzem,	w	 szkole	 zbierał	 z	 rysun-
ków	 najniższe	 oceny.	 Niebawem	 jednak	 miał	 wykazać	 się	
swoim	talentem	rzeźbiarskim,	gdy	terminował	w	warsztatach	
kamieniarskich	u	Bolesława	Syrewicza,	a	potem	u	Leopolda		
Wasilkowskiego.	Jego	debiutem	rzeźbiarskim	było	„Popiersie	
Mefista	 i	 rzymskiego	 niewolnika”	wystawione	 	w	 Zachęcie.	 
I	 teraz	dopiero,	mając	lat	21	(1896)	zdecydował	się,	nie	bez	
oporu	 ojca,	 na	 studia,	 wyjechał	 do	 Krakowa,	 by	 w	 Szkole	
Sztuk	Pięknych	pod	kierunkiem	prof.	Alfreda	Dauma	dosko-
nalić	się	w	rzeźbie,	a	także	w	malarstwie	u	Jana	Stanisławskie-
go.	 Jako	 pracę	 dyplomową	wykonał	 	 portret	 rzeźbiarski	ma-
larza	Henryka	Szczyglińskiego,	wyróżniony	złotym	medalem	
i	nagrodą	pieniężną.	Po	niespełna	trzech	latach	zgłosił	się	do	
pracowni	prof.	Konstantego	Laszczki,	nie	miał	z	nim	jednak	
wspólnego	 języka,	 nie	 interesowały	go	 inne	 techniki	 oprócz	
modelowania	w	glinie.		Z	radością	więc	przyjął	w	1898	r.	pry-
watne	 stypendium	 dr.	 F.	 Urbańskiego,	 umożliwiające	 samo-
dzielną	pracę	twórczą.	6	lat	później,	zaproszony	do	Warszawy,	
objął	 stanowisko	 profesora	 Szkoły	 Sztuk	 Pięknych.	 Cieszył	
się	już	opinią	nietuzinkowego		artysty,	lubił	też	uczyć	i	był	lu-
biany	przez	swoich	uczniów,	którzy	prześcigali	się	tworzeniu	
kolejnych	anegdot	o	swoim	mistrzu,	niezmiernie	pracowitym,	
impulsywnym,	że	trudno	było	pojąć,	gdzie	to	mieściło	się	w	
jego	niepozornej	postaci.	Zgoła	niepodobna	pojąć,	że	człowiek	 
o	tak	wyczulonym	poczuciu	piękna	i	rozumienia	losu	człowie-
ka	w	afekcie	potrafił	w	pojedynku	pozbawić	życia	malarza	Wa-
cława	Pawliszaka	(1905).	„Wyczynem”	tym	nadszarpnął	sobie	
opinię	w	 środowisku	warszawskim	do	 tego	 stopnia,	 że	 osta-
tecznie	w	1910	r.	wyjechał	do	Krakowa.	Tu	powierzono	mu	 
w	1912	r.	prezesostwo	Towarzystwa	Artystów	Polskich	„Sztu-
ka”	i	Towarzystwa	„Rzeźba”.	Miał	już	w	swoim	dorobku	wiele	
znakomitych	rzeźb	zarówno	pojedynczych	postaci	(„Promete-
usz”,	„Macierzyństwo”,	„Fatum”,	„Tchnienie”),	portrety	(Lu-
dwik	Solski,	Adam	Mickiewicz,	Franciszek	Mączyński),	 jak	
też	kilku	serii	(„Kobiety	brzemienne”)	i	rzeźby	wielopostacio-
we	(„Adoracja”).	Prace	„odznaczające	się	najwyższym	pozio-
mem	artystycznym	i	rewelacyjne	pod	względem	nowatorstwa	
formalnego”,	mieszczące	 się	w	konwencji	 symbolizmu	były	
zarazem	próbą	odpowiedzi	na	problemy	egzystencjalne	epoki	
Młodej	Polski.	Prezentował	 je	 na	 szeregu	wystawach	w	kra-
ju	i	zagranicą	(Wiedeń,	Budapeszt,	Berlin,	Antwerpia,	Rzym,	
Wenecja).	
	 W	1914	r.,	 tuż	przed	wybuchem	I	wojny	światowej	
wyjechał	do	Paryża	i	do	Londynu.	Tam	zastała	go	wojna,	wró-
cił	więc	do	Francji	i	wstąpił	do	Legionu	Bajonczyków,	po	pół	
roku	 służby	 został	 jednak	 zwolniony	 z	 powodu	 kiepskiego	
zdrowia.	Zamieszkał	w	Paryżu	i	przystał	do	awangardy	arty-
stów	gromadzącej	się	w	kawiarni	„La	Rotonde”.	Wówczas	to	
powstały	m.in.	 rzeźby	„Idę	ku	słońcu”,	„Grobowiec	Bolesła-
wa	Śmiałego”,	projekt	fontanny	„Kobiety	kartagińskie”.	
	 Po	uzyskaniu	nominacji	na	profesora	ASP	w	Krako-
wie,	w	 1921	 r.	mistrz	 powrócił	 pod	Wawel,	 ale	 dopiero	 rok	
później	 zlikwidował	 swoją	 pracownię	 w	 Paryżu.	 Pierwszą	
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jego	pracą	był	pomnik	„Wdzięczność	Ameryce”	dla	stolicy.		
	 Po	wykonaniu	pomnika	Mikołaja	Kopernika	w	Pary-
żu	 skupił	 się	 na	 syntetycznych	 polichromowanych	 rzeźbach	
67	„Głów	Wawelskich	do	Sali	Poselskiej	na	Zamku	Królew-
skim	oraz	na	rzeźbach	popiersi	i	półpostaci.	W	latach	1927	–	
1931	celował	przede	wszystkim	w	rzeźbach	monumentalnych:	
„Czterej	 Ewangeliści”,	 Pomnik	 Józefa	Dietla,	 projekty	 rzeźb	
dla	 katedry	 w	 Katowicach	 i	 innych	 kościołów.	 Namalował	
też	 kilka	 obrazów.	W	 dalszym	 ciągu	 z	 pasją	 „wyżywał	 się”	
w	pracy	pedagogicznej	i	swój	„nadmiar	energii	przelewał	na	
uczniów”.	A	miał	ich	bardzo	wielu.	Aktywnie	uczestniczył	w	
wielu	wystawach	w	kraju	i	zagranicą,	zbierał	nagrody	i	wyróż-
nienia	m.	in	„Złoty	Wawrzyn	Akademicki”	Polskiej	Akademii	
Literatury	(1935).	
	 II	wojna	światowa	zaskoczyła	mistrza	w	czasie,	gdy	
przebywał	na	leczeniu	w	Kosowie	nieopodal	Kołomyji.	Czym	
prędzej	wrócił	 do	Krakowa,	 by	 ratować	 swój	 pokaźny	doro-
bek,	 jednak	 już	 16.04.1940	 r.	 został	 uwięziony	w	 zakładzie	
Montelupich	i	2	miesiące		później	przewieziony	do	obozu	kon-
centracyjnego	w	Oświęcimiu.	Własnej	 odporności,	 a	 przede	
wszystkim	opiece	 i	pomocy	współwięźniów	zawdzięczał,	że	
doczekał	wyzwolenia	z	początkiem	 	1945	r.	Antidotum	były	
konspiracyjnie	wykonywane	rysunki	i	akwarele	zarówno	przez	
profesora,	jak	współwięźniów,	przemycane	poza	bramy	obozu.	
Schorowany	i	wyczerpany,	po	roku	intensywnej	kuracji	wrócił	
do	zajęć	w	swojej	uczelni.	Pierwszą	po	wojnie	jego	pracą	wy-
konaną	wraz	z	uczniami	był	„Pomnik	Czynu	Powstańczego”	
na	Górze	św.	Anny	(odsłonięty	w	1955	r.).	W	1948	r.	uczest-

niczył	w	Międzynarodowym	Kongresie	Pokoju	i	Kultury	we	
Wrocławiu.	Po	1948	r.,	w	cyklu	malarskim	„Oświęcim”	starał	
się	 wyrzucić	 z	 siebie	 obozowe	 przeżycia,	 w	 którym	 pomie-
ścił	m.in.	takie	obrazy	jak:	„Boże	Narodzenie	w	Oświęcimiu”,	
„Droga	do	wolności”,	„Ruszty”,	„Orkiestra”.	Później	powstały	
jeszcze	 inne	 cykle,	wśród	 nich	 „Kaktusy”,	 „Baby	 nieborow-
skie”,	„Człowiek	w	Kosmosie”,	a	 także	kolejne	monumenty,	
jak	 „Pomnik	 Wyzwolenia	 Ziemi	 Warmińsko	 –	 Mazurskiej	 
w	 Olsztynie”,	 „Pomnik	 Żołnierza	 Polskiego”	 w	Warszawie	
oraz	 nowy	 cykl	 „Głów	Wawelskich”	 nazwany	 „Panteonem	
kultury	 polskiej”.	 Otoczony	 opieką	 Państwa,	 czyniącego	 
z	 niego	 herolda	 sztuki	 PRL,	 wykonał	 także	 kilka	 portretów	
rzeźbiarskich	na	„zamówienie	społeczne”,	uczestniczył	w	wie-
lu	zjazdach	propagandowych.	W	1949	r.	ofiarował	150	rzeźb	
i	50	obrazów	do	mającego	powstać	w	Warszawie	w	pałacyku	
Królikarni	muzeum	biograficznego,	ale	otwarcia	muzeum	nie	
doczekał.	 Inne	 jego	 prace	możemy	odnaleźć	w	Muzeum	Na-
rodowym	w	Krakowie,	w	Zbiorach	Sztuki	na	Wawelu,	w	Mu-
zeum	Narodowym	we	Wrocławiu	i	Muzeum	Wojska	Polskiego	
w	Warszawie.	
	 Wyróżniany	odznaczeniami		i	tytułami	honorowymi,	
w	1955	r.	uzyskał	nominację	profesora	ASP	w	Warszawie	i	tam	
się	przeprowadził.	Cztery	 lata	później	dodatkowo	objął	kate-
drę	rzeźby	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Sztuk	Plastycznych	
we	Wrocławiu.	Pod	koniec	1963	r.,	przebywając	na	leczeniu	
w	Ciechocinku,	sporządził	akt	darowizny	swoich	osobistych	
pamiątek,	 dzieł	 i	 zbiorów.	Wkrótce	 potem	 zmarł.	 	 Spoczął	 
w	Alei	Zasłużonych	na	Powązkach.	

Pisane gwarą: 
Mój starzyk Paweł Lasota

Bronisława Uher

	 Mojigo	starzika	miałach	ogrómnie	rada	i	dziyn-
kujym	Pónbóczkowi	fórt	za	niego.	Kiej	byłach	jeszcze	
malućko,	był	dycki	blisko.	Pamiyntóm	jak	mi	ukłodoł	 
z	klocków	domina	gady,	a	jo	mógła	paluszkom	sturzić,	
a	óne	pieknie	pomalutku	lygały	jak	żywe.	Broł	mie	nie-
roz	za	rónczke	i	kludził	na	szpacyr	po	mieście.	Po	chod-
niku	łopowiadoł	mi	roztomajte	historyje,	bo	przeca	całe	
swoji	 życi	mieszkoł	w	Cieszynie.	Najraczy	 to	kludził	
mie	ku	naszymu	kościołu,	aji	też	na	stary	kierchów	i	ło-
powiadoł	jako	go	budowali,	jako	z	daleka	nosili	ludzie	
kamiynie	i	roztomajte	dary,	by	yny	stanył	 tyn	kościół.	
Nie	chcieli	się	kryć	po	lasach,	że	sóm	wanelikami.	Klu-
dził	mie	też	ku	kościołu	Św.	Trójcy,	bych	wiedziała,	że	
kiesi	był	wanelicki.	Pokozowoł	mi	też	kościół	Jezuitów	
na	ul.	Szersznika	 i	moc	 łopowiadoł.	Czych	 to	wszyst-
ko	 rozumiała	 i	 spamiętała?	Kaj	 by	 też,	 ale	 rada	 żech	
posłuchała	 go,	 bo	mówił	 do	mie	 jako	 już	 do	 wielkij,	
móndrej	dziełchy,	a	ni	do	małego	dziecka.	Wszystkim	
dzisiejszym	starzikóm	radziłabych,	by	też	tak	robili!!!	
By	 już	malućkim	wnukóm	 ło	wszystkim	 łopowiadali	 
i	nie	czakali	aż	urosnóm.	Ci	malutcy	sóm	wdziynczny-
mi	 słuchaczami	 i	 całe	 życi	 bydóm	was	 za	 to	mieć	 ra-
dzi,	jak	jo	mojego	starzika.	Niekiedy	w	naszej	rodzinie	

mówiło	 się	o	mojim	starziku,	 że	 je	 spórny,	 że	 chodzi	 
z	brodóm	i	nie	do	se	nic	powiedzieć.	Wtedy	jo,	malućko	
dziełuszka	stanyłach	zawdy	w	jego	łobrónie.	Prawiłach	
wszystkim,	że	mój	starzik	je	najlepszy	i	najmóndrzejszy	
ze	wszystkich	starzików,	a	potym	żech	hónym	uciekała	
łod	tych	co	na	starzika	narzykali.	
	 Mój	starzik	Paweł	Lasota	urodził	się	w	Dolnym	
Żukowie,	 to	 je	 kónsek	 za	 Czeskim	 Cieszynym.	 Tam	
mie	 też	 roz	 zakludził.	 Pamiyntóm	 chałupe	 na	małym	
kopieczku,	pod	nim	potoczek	do	przeskoczynio.	Koło	
chałupy	zogroda,	a	pod	drzewami	w	trowie	aż	żółto	było	
od	kwiotków,	kluczyków.	W	środku	w	chałupie	w	izbie	
leżoł	 kierysi	w	 łóżku	 z	 kierym	 starzik	 se	 łopowiadoł.	
Kiery	to	był	nie	widziałach,	bo	przikrywała	go	łogróm-
no	pierzyna.	W	rokach	1960	szukałach	po	Żukowie	tej	
chałupy,	tego	kopieczka	i	nie	znaszłach.	Po	dzisio	nie	
wiym	kiery	z	braci	 starzika	 leżoł	 tam	wtedy	nimocny.	
Lasotów	było	isto	kiela.	W	starych	papiórach	znaszłach	
yny	 najstarszego	 Jerzego	Lasote	 urodzonego	 29	maja	
1816	roku	i	był	ochrzczony	u	nas	w	kościele	przez	ks.	
Schimko.	Wiym	tesz	w	kierym	miejscu	na	naszym	sta-
rym	kierchowie,	wedle	 kościoła	 je	 pochowany	 ojciec	
moigo	starzika.	Chodzowałach	tam	nieroz	ze	starzikym.	



Informator Parafialny nr 1/2014 (123)

styczeń 2014 17

Starzyk	 łopowiadoł,	 że	 na	 tym	 Placu	Kościelnym	 po-
znoł	się	z	mojóm	starkóm	Marynkóm.	Mieszkała	przeca	
na	farze,	kaj	służyła	u	ks.	Żlika.	Kiej	się	łożynił	to	wy-
najął	kwartyr	na	Wyższej	Bramie	ganc	naprzeciw	placu	
kościelnego.	Nieskorzi	 zaś	mieszkali	w	dómu	pod	10	
kiery	patrzył	naszymu	zborowi.	Moja	mama	Anna	była	
z	 jejich	dziecek	najstarszo,	drugi	był	mój	ujec	Karlik,	
potym	ciotka	Paula,	Milka	i	Hermina.	Tak	to	zawdy	za	
stołym	 siodowało	 ich	 siedmioro.	 Pamiyntóm,	 kiej	 się	
tak	nikiedy	u	nas	w	chałpie	razym	zeszli,	łopowiadaniu	
nie	było	końca,	a	jo	posłóchała.	Łopowadali	o	rokach	
młodości,	 jako	 dziecka	 gónili	 po	 Placu	 Kościelnym	
jak	się	tam	bawili.	Spóminali	świynta,	ale	tesz	niedzie-
le,	 nabożeństwa,	 ale	 najwiyncej	 godki	 było	 kole	 czy-
tanio	w	 każdóm	 niedziele,	 popołedniu	 kozań	 z	 posty-
li	 Dombrówki	 i	 inszych.	 Pamiyntali	 wszyscy	 dobrze	
jako	ich	fest	cióngło	na	pole	pogónić	z	dzieckami,	a	tu	
kozaniu	nie	było	końca.	Ku	 tymu	musieli	 jeszcze	wy-
śpiewać	przipisane	 tam	pieśniczki.	Starzik	był	 twardy	 
i	tego	porzóndku	nie	popuścił.	Tak	tesz	bywało	wszyndzi	 
w	 wanielickich	 dómach,	 wszyndzi	 się	 moc	 śpiywało	 
i	 nie	 yny	w	 niedziele,	 ale	 rano,	 czy	wieczór	 po	 robo-
cie.	Tym	my	się	różnili	od	innych.	Zawdy	starzik	mie	
pouczoł	jak	móm	być	dycki	wierno	moimu	Kościołowi	
i	 ło	 tyn	kościół	dbać	i	nie	żałować	grejcara	na	 łofiare.	
Pónbóczek	rod	widzi	to.	Zawdy	na	sercu	mioł	łofiare	na	
misje	i	tak	rano	we	Trzech	Króli	przichodził	do	nas,	by	
przipomnieć	moim	łojcóm,	że	w	to	świynto	zbiyro	się	
w	kościele	na	misje.	Mocka	mi	 tesz	 łopowiadoł	 ło	na-
szych	ksiyndzach,	a	najwiyncyj	o	ks.	Leopoldzie	Otto.	
Znoł	przeca	tela	ksiyndzów	w	swoim	życiu,	ale	o	nim	

mi	fórt	cosikej	nowego	łopowiadoł	i	go	moc	wychwaloł.	
Prawił	jaki	mioł	móndre	kozania	i	mocny	piekny	głos.	
Ludzie	mieli	 go	 tesz	 radzi	 	 za	 ty	 kozania.	Ksiónszke	 
z	tymi	kozaniami	pamiyntóm	dobrze.	Była	u	nas	dóma.	
Całóm	wojne	 czytowali	my	 ty	 kozania,	 były	 naszym	
pocieszyniym	w	 tych	 czasach,	 kiej	wszyndy	kole	nas	
wszystko	było	niemiecki.	Ks.	Otto	pisoł	 tesz	pieśnicz-
ki,	wydowoł	 gazete.	Opowiadoł	wiela	 dobrego	 zrobił,	
wszyscy	byli	 radzi	 i	chcieli	go	fórt	mieć	w	Cieszynie,	
jyny	że	łón	naroz	nie	chciał,	i	pojechał	se	spatki	do	War-
szawy.	Kiej	to	mówił,	to	rynkami	machoł,	a	w	łoczach	
mioł	łzy.	Jakosi	ni	móg	tego	pojónć	i	przemóc	żol	za	ks.	
Ottym.	Jo	starzikowi	nie	prawiła,	alech	sama	tesz	bych	
tak	do	Warszawy	pojechała.	Wiedziałach,	że	to	stolica	
Polski,	yny	wtedy	żech	jeszcze	nie	wiedziała,	że	jak	do	
Warszawy	jechał	tam	ks.	Otto	to	na	mapach	Polski	nie	
było,	a	Warszawe	mieli	Rusi.	
Mój	 starzik	 choć	 jusz	 był	 stary	 pilnie	 chodził	 do	 ko-
ścioła	 i	 nie	 przepuścił	 żodnego	 nabożeństwa.	 Kozani	
ksiyndza	dobrze	posłóchoł,	a	 jak	mu	w	tej	godce	yny	
cosikej	nie	pasowało,	to	se	poszeł	śnim	ło	tym	pogodać.	
Ta	chyba	u	starzyka	naszóm	rodzine	ogromnie	gniwała,	
strofowali	go,	że	to	je	wstyd.	Tak	jak	kiesi,	dzisio	tesz	
bych	starzyka	broniła.	Myślym,	że	każdy	ksióndz	dzi-
sio	by	był	rod	móc	se	pogodać	tak	ze	słóchajóncym	ło	
swoim	kozaniu.	
	 Ło	tym	moim	starziku,	jeśli	mi	Pónbóczek	po-
zwolóm,	niejedno	jeszcze	napiszym.	Żył	długo,	mocka	
przeżył	 i	 tesz	mocka	widział	 na	 tym	 naszym	Bożym	
świecie.	Był	aji	w	Hameryce.

Matka cere miała, tóż ją nauczała,

jak mo gospodarzyć, chlyb piyc, 

szyć, prać, warzyć.

Kie je z mlyka kiszka, podgrzyj, wlyj do miyszka,

powieś, aż ociecze, nie gniyć, bo sie spiecze!

Miarkuj o nociaście, byś ją dycki miała,

abyś biydz na poiczki nigdy nie musiała!

W wielkim opatrónku miyj stół, dziyż, łopate,

a bydzie twe życi w chlebiczek bogate.

Niż chlebek napoczniesz, 

przeżegnej go nożym,

kie z rąk ci wypadnie, pocałuj dar boży!

Nie kładź go ukrocim ku dwiyrzóm na stole,

bo sie prędko minie, kieby zbiygł na pole!

Przeżegnej łopatą załoge gradową,

a przed progym wystow ji dziyżke chlebową!

Tak to mnie uczyli ojce, od powicio,

że to jest skuteczno chroń od gradobicio.

Kie bydziesz, jako cie nauczóm, robiła,

bydziesz pośród gaździn  dycki prym wodziła.

Cera przychwolała. W oczach miała śmiyszki!

O, nie bydzie ona grzywać syra z kiszki,

bo wónio ji książka, miasto, szumne stroje...

Mamulko! Inaksze rośnie dziywcze twoje!

Emilia Michalska - „ ZAPACH ZIEMI 
Poezje”; Wisła 1973 r.

(udostępniła: Grażyna Cimała)

MAMULCZYNE   NAUKI
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Niezwykłe nabożeństwo

Wydarzenia parafialne

	 Ogłoszenia	 parafialne	 jak	 i	 ulotki	
oraz	afisze,	które	ukazały	się	na	tydzień	przed	
uroczystością,	 informowały	 o	 obchodach	
100	 rocznicy	urodzin	mjr	pil.	Pawła	Niemca	
(1913-1985)	 pochodzącego	 z	 Cieszyna.	 Nie	
przypuszczałem,	tak	jak	wielu	przybyłych	na	
nabożeństwo	o	godz.	10.00	w	niedzielę	24	li-
stopada	br.,	że	będzie	to	tak	podniosła	uroczy-
stość.	Zwiastować	ją	mogły	tłumy	przybyłych	
parafian	i	gości,	a	wśród	nich	wojskowe	mun-
dury,	 ale	co	oczywiste,	przeważały	mundury	
lotnicze,	bowiem	reprezentowane	były:	
-	Siły	Powietrzne	R.P.,	na	czele	z	gen.	bryg.	pil.	
Tomaszem	Drewniakiem
-	Warszawski	Klub	Seniorów	Lotnictwa
-	Związek	Żołnierzy	Wojska	Polskiego
-	Stowarzyszenie	Lotników	Rzeczypospolitej
-	Wojskowe	Stowarzyszenie	Społeczno-Kultu-
ralne	SWAT
-	Fundacja	Historyczna	Lotnictwa	Polskiego
-	Muzeum	Lotnictwa	Polskiego	w	Krakowie
-	Muzeum	Sił	Powietrznych	w	Dęblinie
	 Wśród	 uczestników	 byli	 członkowie	

Kazanie wygłosił Naczelny Kapelan Wojskowy 
naszego Kościoła ks. biskup płk. Mirosław Wola

Liturgię prowadzili: ks. Łukasz Gaś  
oraz ks. ppłk. Wiesław Żydel

foto: Beata Macura
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rodziny	 Pawła	 Niemca,	 zauważyłem	 również:	
posłankę	 na	 Sejm	 Aleksandrę	 Trybuś,	 przed-
stawicieli	 władz	 samorządowych,	 organizacji	
społecznych.	 Wystawione	 były	 liczne	 poczty	
sztandarowe.	Wchodzących	 do	 kościoła	 i	 ocze-
kujących	 na	 rozpoczęcie	 nabożeństwa	 witała,	
wspaniale,	 potężnie	 brzmiąca	 Orkiestra	 Repre-
zentacyjna	Sił	Powietrznych	z	Poznania	pod	dyr.	
mjr	Pawła	Jokszy,	która	oprócz	organów	upięk-
szała	różne	fazy	nabożeństwa.	
	 Imponujące	 wrażenie	 na	 uczestnikach	
uroczystości	 zrobiło	 wejście	 do	 świątyni	 du-
chowieństwa	(niestety	tylko	naszego	wyznania),	 
z	Naczelnym	Kapelanem	Wojskowym	 naszego	
Kościoła	 ks.	 biskupem	 płk.	 Mirosławem	Wolą	
oraz	 Kompanii	 Honorowej	 Bazy	 Lotnictwa	
Transportowego	 im.	 St.	 Starzyńskiego,	 która	
przez	 cały	 czas	 trwania	 nabożeństwa	 pełniła	
wartę	 stojąc	w	głównym	przejściu	 kościoła,	 na	
całej	prawie	jego	długości.	
	 Wszystkich	zebranych	na	 tym	szczegól-
nym	nabożeństwie,	odbywającym	się	z	ceremo-
niałem	wojskowym,	w	serdecznych	słowach	po-
witał	ks.	proboszcz	Janusz	Sikora	informując,	że	
chcemy	w	naszej	świątyni	przypomnieć	syna	na-
szej	ziemi,	naszego	parafianina	mjr.	pilota	Pawła	
Niemca	bohatera	Bitwy	o	Anglię.	
	 Liturgię	 prowadzili	 księża:	Łukasz	Gaś	
oraz	ks.	ppłk	Wiesław	Żydel	natomiast	kazanie	
wygłosił	 ks.	 bp	 płk	Mirosław	Wola.	 Następnie	
odbyła	się	spowiedź	i	komunia	święta	z	licznie	
przystępującymi	do	ołtarza	komunikantami.	Sto-
jąca	w	dwuszeregu	Kompania	Honorowa	rozstą-
piła	 się,	 przepuszczając	zdążających	do	ołtarza,	
co	 było	 pięknym	 symbolicznym	 momentem.	 
W	ogóle	 ta	 część	 nabożeństwa	wzbudziła	 zain-
teresowanie	 gości	 innych	wyznań,	 którzy	 zada-
wali	liczne	pytania,	dotyczące	naszego	obrządku	
–	nabożeństwa	i	komunii.	
	 Na	zakończenie	uroczystości	kościelnej	
głos	zabrał	mieszkający	w	Anglii,	a	pochodzący	
z	Ustronia	p.	Piotr	Sikora,	bodaj	główny	inicjator	
uroczystości,	 a	 równocześnie	 niezrównany	 ba-
dacz	historii	i	losów	polskich	lotników	w	siłach	
zbrojnych	 na	 Zachodzie,	 autor	 książki	 „Jeden	 
z	niewielu.	Paweł	Niemiec	–	myśliwiec	z	Cieszy-
na”	(Książkę gorąco polecam).	Przytaczam	więc	
fragment	 jego	 wystąpienia:	Major pilot Paweł 
Niemiec był niewątpliwie jednym z pierwszych 
lotników ze Śląska Cieszyńskiego, którzy ukoń-
czyli Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, 
a już z pewnością pierwszym pilotem wywodzą-
cym się z pięknego regionu nad Wisłą i Olzą, któ-
ry zdobył szlify w tej prestiżowej uczelni. Przed 

Pan Piotr Sikora autor książki „Jeden z niewielu. 
Paweł Niemiec – myśliwiec z Cieszyna”.

foto: Leszek Kołodziej

Kompania Honorowa Bazy Lotnictwa Transportowego 
im. St. Starzyńskiego

Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych z Poznania pod 

dyr. mjr Pawła Jokszy
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wybuchem wojny odbywał służbę jako pilot myśliwski 
oraz instruktor pilotażu.
 Podczas decydującej o losach Europy Bitwy  
o Anglię znalazł się w pierwszym szeregu jej obrońców, 
z wielkim heroizmem stawiających czoła hitlerowskiej 
Luftwaffe. Był jednym ze 145 Polaków walczących 
wówczas ramię w ramię z pilotami Królewskich Sił Po-
wietrznych (RAF).
 Niewiele osób wie o tym, że Paweł Niemiec 
należał do pierwszego składu polskiego 317 Dywizjo-
nu Myśliwskiego „Wileńskiego" utworzonego w lutym 
1941 roku. Co więcej, był też współautorem pierwszego 
zwycięstwa powietrznego uzyskanego przez tę jednost-
kę. W czasie swojej służby na Zachodzie aż pięciokrot-
nie dowodził dywizjonami myśliwskimi Polskich Sił 
Powietrznych, w tym jednym z nich dwa razy. Stał się 
przez to rekordzistą wśród oficerów naszego lotnictwa. 
Za zasługi wyróżniono go Srebrnym Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecz-
nych oraz wieloma medalami pamiątkowymi. Był wy-
różniającym się oficerem, świetnym dowódcą i gorącym 
patriotą.
 Po rozwiązaniu Polskich Sił Powietrznych na 
Zachodzie, w obawie o swe bezpieczeństwo, Paweł Nie-
miec nie wrócił do kraju, wybierając emigrację. Zmarł 
na obczyźnie, w dalekiej Argentynie.
 Do niedawna jego historia pozostawała niezna-
na. Dziś, z okazji setnej rocznicy jego urodzin, najwyż-

szy czas to zmienić. Paweł Niemiec wraca do Cieszyna.

	 Uroczystość	 zakończyło	 gromkie	 „Boże	 coś	
Polskę”	z	udziałem	orkiestry	(a	w	trakcie	nabożeństwa	
była	jeszcze	pięknie	brzmiąca	„Barka”).	
	 Po	nabożeństwie	większość	uczestników,	mimo	
niesprzyjających	warunków	atmosferycznych,	przema-
szerowała	w	asyście	Kompanii	Honorowej	i	Reprezen-
tacyjnej	 orkiestry	 pod	 dom	 rodzinny	 Pawła	 Niemca	
przy	 ulicy	Michejdy	 24,	 gdzie	 dokonano	 odsłonięcia	 
i	poświecenia	tablicy	pamiątkowej,	a	następnie	delega-
cje	oraz	przybyli	goście	składali	wiązanki	kwiatów.
	 Na	 tym	uroczystości	 się	nie	kończyły,	 był	 bo-
wiem	jeszcze	w	cieszyńskim	teatrze	koncert	Orkiestry	
Sił	Powietrznych	R.P.,	a	następnego	dnia	w	poniedzia-
łek	15	 listopada	o	godz.	10.00,	w	Domu	Narodowym	
(w	dniu	100	urodzin	bohatera)	konferencja	popularno-
-naukowa	„Tradycje	lotnicze	Ziemi	Cieszyńskiej”.
	 Tak	 jak	 wielu	 chętnym,	 nie	 było	 mi	 dane	
uczestniczyć	 w	 koncercie	 orkiestry,	 bowiem	 termin	
jej	 występu	 kolidował	 z	 naszym	 koncertem	 „Artyści	 
z	Zaolzia	dla	ratowania	organów	kościoła	Jezusowego”,	 
a	konferencja	w	godzinach	dopołudniowych	kolidowa-
ła	z	innymi	zajęciami.	Dobrze,	jeśli	przynajmniej	mło-
dzież	ze	szkół	udało	się	przyprowadzić	i	zainteresować	
ją	historią	cieszyńskiego	lotnictwa.	

Eugeniusz Raabe

10-LECIE godzin biblijnych w Zebrzydowicach

	 We	 wtorek	 10	 grudnia	 w	 Zebrzydowicach,	 
w	 domu	 państwa	 Ondruch,	 odbyło	 się	 Jubileuszowe	
spotkanie	 z	 okazji	 10-lecia	 Godzin	 Biblijnych.	 Spo-
tkania	 te	 zostały	 zainicjowane	 przez	 ks.	 Bogusława	
Juroszka,	 który	 był	 wtedy	 opiekunem.	 Zborownicy	 
z	 Zebrzydowic,	 choć	 stanowią	 niewielką	 garstkę	 
w	 swojej	 miejscowości,	 chcieli	 się	 jednak	 spotykać.	 
Ks.	Juroszek	osobiście	odwiedzał	domy	i	zapraszał	na	
spotkanie.	 Zebrała	 się	 grupa	 kilku	 osób,	 które	 odtąd	
regularnie	raz	w	miesiącu	spotykały	się	w	gościnnym	
domu	p.	Mirosławy	Ondruch.	W	kolejnych	 latach	kil-
kakrotnie	zmieniali	 się	opiekunowie	 tych	spotkań.	Po	
odejściu	 ks.	 Juroszka	 służbę	 tę	 pełnili	 ks.	 Wojciech	
Pracki,	 następnie	 ks.	 Krzysztof	 Śledzieński,	 ks.	 Grze-
gorz	Brudny,	a	od	września	mgr	teol.	Marcin	Podżorski.	
Spotkania	odbywają	się	we	wtorki	o	godz.	17.00.	
	 Warto	 również	 wspomnieć,	 że	 od	 kilku	 lat	 
w	domu	państwa	Ondruch	odbywa	się	również	co	dwa	
tygodnie	lekcja	religii	dla	grupy	kilku	dzieci	z	Zebrzy-
dowic	i	Kończyc	Małych.

	 Na	 jubileuszowe	 spotkanie	 przybyli	 także	 go-
ścinnie	 ks.	 proboszcz	 Janusz	 Sikora	 oraz	 p.	Gertruda	
i	Zdzisław	Gabrysiowie	z	Marklowic,	którzy	też	przy-
czynili	 się	 do	 zainicjowania	 tych	 spotkań.	 Podczas	
uroczystego	 spotkania	 uczestnicy	 śpiewali	 wspólnie	
pieśni,	wysłuchali	także	rozważania	ks.	proboszcza	na	
temat	oczekiwania	na	przyjście	Zbawiciela.	W	historii	
Kościoła	 wielokrotnie	 dochodziło	 do	 niewłaściwych	
postaw.	Ludzie	 próbowali	 odcinać	 się	 od	 świata,	 stra-
szyli	innych	surowym	Sędzią,	lub	całkowicie	nie	przej-
mowali	się	powtórnym	przyjściem	Jezusa.	Nie	chodzi	
jednak	 o	 robienie	 czegoś	 nadzwyczajnego	 w	 swoim	
życiu,	ale	o	prowadzenie	zwykłego	życia	pełnego	miło-
ści	do	innych.	W	drugiej	części	spotkania,	przy	bogato	
zastawionych	stołach,	był	czas	na	liczne	wspomnienia	
i	 refleksje	 z	minionych	 10	 lat.	 Przepełniała	 je	 przede	
wszystkim	 wdzięczność	 Bogu,	 że	 pomimo	 różnych	
trudności	pozwolił	zachować	tę	społeczność,	która	jest	
ważna	dla	wszystkich	jej	uczestników.

Marcin Podżorski
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Świeca Wigilijna Diakonii w Kościele Jezusowym

	 W	 II	 niedzielę	Adwentu,	 8	 grudnia,	w	 kościele	 Jezuso-
wym	w	Cieszynie	miała	miejsce	w	naszej	cieszyńskiej	diecezji	in-
auguracja	akcji	Wigilijne	Dzieło	Pomocy	Dzieciom	–	Świeca	Wi-
gilijna	2013.	Organizatorem	była	Parafia	w	Cieszynie	i	Diakonia	
Cieszyńska.	Jubileuszowa,	bo	trwająca	już	od	20	lat,	akcja	zaini-
cjowana	przez	„Caritas”	Kościoła	Rzymskokatolickiego	od	14	lat	
jest	dziełem	ekumenicznym,	gdyż	do	akcji	dołączyła	się	Diako-
nia	Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego	i	dzieło	Miłosierdzia	
„Eleos”	Kościoła	Prawosławnego.	Akcja	 jako	zbiórka	pieniędzy	
poprzez	„sprzedaż”	w		formie	ofiary,	świecy	którą	mamy	zapalić	
na	wigilijnym	stole,	jest	niesieniem	pomocy	dla	ubogich,	chorych	
i	wykluczonych	społecznie	dzieci.	Dziecko	jest	najważniejsze,	to	
nasza	 przyszłość,	 dlatego	musimy	 jako	 ludzie	 wierzący	 im	 po-
móc	i	dać	nadzieję	na	lepsze	jutro.		Gdyż	to	słabe,	chore	dziecko,	 
z	dysfunkcyjnej	rodziny,	z	biedy,	zagrożone	patologią	przemocy,	
alkoholizmu,	narkomani,	czy	też	braku	możliwości	edukacji	czy	
leczenia,	to	jemu	musimy	zanieść	wiarę	,	nadzieję	i	miłość	Chry-
stusową.	Tym	dzieciom	musimy	pomóc	bez	względu	na	wyznanie	
czy	pochodzenie.	Tegoroczna	akcja	więc	nosi	hasło	„Rozświetlić	
dzieciom	przyszłość”.	Światłem	Bożej	miłości,	która	zapala	na-
sze	wierzące	serca	do	czynu,	aby		pomóc	tym	najsłabszym		dzie-
ciom.	Dlatego,	gdy	rozpoczęło	się	nabożeństwo,	na	czele	pocho-
du	duchownych	 idących	do	ołtarza	szły	w	kościele	Jezusowym	
dzieci	z	zapalonymi	świecami	akcji	Wigilijnego	Dzieła	Pomocy	
Dzieciom	,	zapalając	kolejne	świece,	które	stały	na	balustradzie	
wokół	ołtarza,	jakby	tym	światłem	ogłaszając	w	adwentowy	czas	
„Niech	 biodra	wasze	 będą	 przepasane,	 a	 świece	 zapalone”	 (Ew.	
Łukasza	12,35).	Na	początku	nabożeństwa	witał	zgromadzonych	
ludzi	śpiewem	parafialny	chór	misyjny.	Następnie	Proboszcz	Pa-
rafii	ks.	Janusz	Sikora	przywitał	zbór,	dzieci	oraz	przybyłych	go-
ści.	Liturgię	wstępną		odprawili	wspólnie	ks.	Janusz	Sikora	i	ks.	
Marek	 Londzin,	 dyrektor	 diakonii	 cieszyńskiej.	 Biblijne	 teksty	
liturgiczne	 przeczytały	 dzieci.	Nabożeństwo	 to	miało	 charakter	
rodzinny	 dlatego	 	 szczególnym	 momentem	 było	 błogosławień-
stwo	 jednorocznych	 dzieci.	 Nie	 zabrakło	 też	 śpiewu	 	 w	wyko-
naniu	chóru	dziecięco–młodzieżowego	Hosanna	z	Cieszyna	pod	
kierunkiem	 Beaty	 Macury.	W	 skład	 chórku	 wchodzi	 też	 mała	
orkiestra	 kameralna.	 Okolicznościowe	 kazanie	 wygłosił	 Prezes	
Diakonii	Kościoła,	zwierzchnik	diecezji	wrocławskiej	ks.	biskup	
Ryszard	Bogusz,		w	oparciu	o	tekst		z	Ew.	Jana		8,	12	gdzie	Jezus	
powiedział	o	sobie	„Ja	jestem	światłością	świata”.
	 Po	 kazaniu	 przed	 ołtarz	 zostały	 zaproszone	 wszystkie	
dzieci	 obecne	 na	 nabożeństwie,	 a	 grupa	 dzieci	 ze	 Szkółki	Nie-
dzielnej	 pod	 opieką	 pastorowej	 Pavli	 Chudeckiej	 przedstawiła	
krótką	scenkę	o	10	pannach,	a	później	już	wszystkie	dzieci	i	zbór	
przy	akompaniamencie	gitary	i	fletu	zaśpiewali	pieśń.	Przyszedł	
czas	 na	 pozdrowienia;	 jako	 pierwszy	 zabrał	 głos	 zwierzchnik	
naszej	diecezji	ks.	biskup	Paweł	Anweiler.	Nabożeństwo		miało	
akcent	 ekumeniczny,	 gdyż	 jako	drugi	 głos	 zabrał	 dyrektor	 „Ca-

Dyrektor „Caritas” diecezji bielsko – 
żywieckiej ks. Ignacy Czader

Zwierzchnik diecezji cieszyńskiej 
ks. biskup Paweł Anweiler
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ritas”	 diecezji	 bielsko–żywieckiej	 ks.	 Ignacy	 Czader,	 
a	 po	 nim	 dyrektor	 generalna	 Diakonii	 Kościoła	Wan-
da	 Falk,	 która	 oprócz	 osobistych	 słów	 pozdrowień	

przeczytała	 list	 Prezydenta	Bronisława	Komorowskie-
go.		Wśród	obecnych	na	nabożeństwie	można	było	zo-
baczyć	 siostrę	 przełożoną	 ewangelickiego	 Diakonatu	

Dyrektor generalna Diakonii Kościoła Wanda Falk Zwierzchnik diecezji wrocławskiej 
ks. biskup Ryszard Bogusz

Dzieci Szkółki Niedzielnej   

Hosanna
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Żeńskiego	„Eben-Ezer”	s.	Ewę	Cieślar	z	Dzięgielowa	 
i		grupę	samorządowców,	a	wśród	nich	posłów	na	Sejm:	
Aleksandrę	Trybuś	i	Czesława	Gluzę,	senatora	Tadeusza	
Kopcia,	 	przewodniczącego	Rady	Powiatu	Stanisława	
Kubiciusa,	zastępcę	burmistrza	miasta	Cieszyn	Adama	
Swakonia	oraz	innych.	Błogosławieństwo	biskupów	za-

kończyło	to	uroczyste	nabożeństwo	w	nadziei,	że	uda	
nam	 się	 rozprowadzić	wszystkie	 świece,	 które	 znajdą	
się	 na	 naszych	 ewangelickich	 stołach	 podczas	wigilij-
nej	kolacji.	Zapalając	je,	rozświetlimy	w	imieniu	Jezusa	
Chrystusa		dla	potrzebujących	dzieci	lepszą	przyszłość.	

ADWENTÓWKA Koła Pań w Zamarskach

 W	 poniedziałek	 9	 grudnia	 w	 Zamarskach, 
w	ramach	comiesięcznego	spotkania	koła	pań,	odbyła	się	
adwentówka.	Tradycją	jest	już,	że	wiele	grup	regularnie	
spotykających	się	w	naszej	parafii	przeżywa	grudniowe	
spotkanie	 bardziej	 uroczyście.	 Kilkanaście	 pań	 z	 Za-
marsk	spotyka	się	regularnie	w	drugi	poniedziałek	mie-
siąca	o	godz.	16.00	w	salce	pod	kościołem.	Od	września	
opiekunem	jest	mgr	teol.	Marcin	Podżorski.	
	 Na	szczególne	adwentówkowe	spotkanie	zapro-
szono	 także	przedstawicieli	Rady	Filiału	z	prezbiterem	

Albinem	 Wiecheciem	 oraz	 poprzednią	 prowa-
dzącą	spotkania	diakon	Annę	Kajzar.	Zebranych	
powitał	 Marcin	 Podżorski	 i	 rozpoczął	 modli-
twą.	Następnie	uczestnicy	 zaśpiewali	 kilka	pie-
śni,	gdzie	dominowały	te	adwentowe,	śpiewane	
tylko	 przez	 ten	 krótki	 czas	 w	 roku,	 a	 zawiera-
jące	 bardzo	 bogate	 treści.	 Następnie	 w	 czasie	
rozważania	prowadzący	odniósł	się,	do	kwestii	
narodzin	 Jezusa	w	Betlejem.	Zastanawiano	 się	
dlaczego	 Zbawiciel	 przyszedł	 na	 świat	 akurat	 
w	 takim	momencie	 historii	 i	 w	 takim	miejscu.	
Bóg	 nie	 wybrał	 jakiegoś	 wielkiego	 sławnego	
miasta	 i	 pałacu	 dworskiego,	 nie	 czekał	 też	 na	
czasy	w	 których	 rozwój	 technologiczny	 i	 dzia-
łalność	mediów	zapewniły	by	Jezusowi	momen-
talny	rozgłos.	Chrystus	nie	przyszedł	na	świat	by	
zrobić	 jakieś	 jednorazowe	 spektakularne	wyda-

rzenie,	 porwać	 nim	 tłumy	 i	 dać	 nam	okazję	 do	 obcho-
dzenia	rocznicy	przez	kilka	dni	w	roku.	On	przyszedł	do	
naszej	codzienności,	do	szarych	zwykłych	dni	i	chce	być	
w	nich	obecny.	W	dalszej	części	spotkania	śpiewano	ko-
lejne	pieśni,	w	tym	już	sporo	kolęd,	a	także	przy	bogato	
zastawionych	stołach	toczyły	się	rozmowy	pogłębiające	
społeczność.	Dla	wszystkich	uczestników	był	to	bardzo	
błogosławiony	czas.	Dzieląc	się	tą	relacją,	jednocześnie	
zapraszamy	na	kolejne	spotkanie	Koła	Pań	w	drugi	po-
niedziałek	stycznia	o	godz.	16.00

Marcin Podżorski

Nabożeństwo dla seniorów w Hażlachu

 W	 drugą	 niedzielę	 Adwentu	 8	 grudnia,	 kiedy	
obchodziliśmy	 również	 Dzień	 Pokuty	 i	 Modlitwy,	 na-
bożeństwo	 w	 Hażlachu	 było	 połączone	 ze	 spowiedzią	 
i	Komunią	Świętą,	do	której	w	szczególności	byli	zapro-
szeni	seniorzy,	osoby,	które	nieraz	już	z	przyczyn	zdro-
wotnych	nie	są	w	stanie	regularnie	uczestniczyć	w	conie-
dzielnych	nabożeństwach.	Cieszy	fakt,	że	pomimo	nieco	
mroźnej	pogody,	 sporo	z	nich	przybyło	na	 to	 szczegól-

ne	nabożeństwo.	Kazanie	wygłosił	 opiekun	filiału	mgr	
toel.	 Marcin	 Podżorski,	 a	 przemówienie	 spowiednie	 
i	 liturgię	Komunijną	prowadził	ks.	Dariusz	Madzia.	Po	
nabożeństwie	odbyło	się	wspólne	spotkanie	w	sali	starej	
czytelni.	Przy	stołach	zastawionych	pysznymi	ciastami	
trwały	 liczne	 rozmowy.	Uczestnicy	 otrzymali	 również	
świąteczne	paczki.

Marcin Podżorski

ks. Marek Londzin
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Z roboczą wizytą w partnerskiej parafii  
 w Schwabach 

	 W	 ubiegłym	 roku	 nasza	 parafia	 nawiązała	
partnerską	 współpracę	 z	 bratnią	 luterańską	 parafią	 
w	Schwabach.	Podczas	dwóch	wizyt,	wpierw	naszej	de-
legacji	w	Niemczech	w	lipcu					i	niemieckiej	w	paździer-
niku	ubiegłego	 roku,	ustalono	wspólne	plany	dotyczą-
ce	współpracy	w	najbliższym	okresie	 (więcej	w:	WW	 
8	 i	 10/2013).	 Planowana	 jest	 współpraca	 na	 różnych	
możliwych	poziomach	związanych	z	działalnością	na-
szych	parafii.	Jedną	z	dziedzin	łączących	nasze	parafie	
są	zabytkowe	biblioteki.
	 Podczas	 pierwszej	 wizyty	 goście	 ze	 Schwa-
bach	mieli	możliwość	zobaczyć	stan	i	zachowane	zbio-
ry	naszej	Biblioteki	i	Archiwum	im.	B.R.	Tschammera	 
w	kościele	Jezusowym	oraz	książek,	które	były	podda-
ne	konserwacji	w	 latach	2007-2010.	Partnerska	
parafia	planuje	poddać	konserwacji	i	digitalizacji	
swoje	najcenniejsze	książki,	w	związku	z	tym	zo-
staliśmy	zaproszeni	do	Schwabach,	by	podzielić	
się	 wiedzą	 i	 naszym	 doświadczeniem	 dotyczą-
cym	 tej	 kwestii.	W	 trzydniowej	 roboczej	 wizy-
cie	 (15-17.11.2013)	 w	 Schwabach	 uczestniczył	
ksiądz	 proboszcz	 Janusz	 Sikora,	 konserwator	
sztuki	 Elżbieta	 Łęgowska	 i	 archiwista-bibliote-
karz	Marcin	Gabryś.	Podczas	krótkiego	wyjazdu	
mogliśmy	zapoznać	się	z	cennym	księgozbiorem	
kościelnej	 biblioteki	 oraz	 z	 liczącym	 przeszło	
500	 lat	kościołem	miejskim	św.	 Jana	 i	Marcina,	 
w	 którym	 znajduje	 się	 zabytkowa	 biblioteka,	
zresztą	 analogicznie	 jak	 nasza	 Biblioteka	 i	 Ar-
chiwum	 im.	 B.R.	 Tschammera,	 która	 również	
znajduje	się	w	kościele.
	 Główny	 kościół	 Parafii	 Ewangelicko-

Od lewej Michael Reichel opiekun biblioteki, Elżbieta Łęgowska, 
ks. dr Paul-Hermann Zellfelder, ks Janusz Sikora, Marcin Gabryś

-Luterańskiej	 w	 Schwabach,	 w	 której	 znajduje	 się	 bi-
blioteka,	był	budowany	w	latach	1469-1495	jako	trzeci	
kościół,	gdyż	w	XV	wieku		druga	w	kolejności	świąty-
nia	była	niewystarczająca	dla	rozwijającego	się	miasta.	
Z	tego	też	powodu	w	1469	roku	położono	kamień	wę-
gielny	pod	nowy	kościół,	który	budowano	do	1495	roku,	
kiedy	 to	 dokonano	 jego	 poświęcenia.	Architektem	 tej	
okazałej	 trójnawowej	gotyckiej	 świątyni	 był	Heinrich	
Echser	 (zwany	 Kugler)	 z	 Nördlingen.	 W	 prezbite-
rium	 znajdującym	 się	 we	wschodniej	 części	 kościoła	
znajduje	 się	 późnogotycki	 ołtarz	 autorstwa	 znakomi-
tego	 malarza	 i	 drzeworytnika	 Michaela	 Wolgemuta,	 
a	 przy	 pracach	 nad	 ołtarzem	 pracował	 najpewniej	
sam	 znakomity	 rzeźbiarz	 Wit	 Stwosz.	 W	 1525	 roku	 
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w	Schwabach	pojawia	się	pierwszy	kaznodzieja	głoszący	Sło-
wo	Boże	w	duchu	Reformacji,	zaś	najpóźniej	w	1528	roku	Re-
formacja	została	wprowadzona	w	Schwabach.	Kościół	miejski	
znajduje	się	tuż	za	ratuszem	na	placu	Marcina	Lutra.	Pierwszy	
poważny	remont	i	odnowienie	kościoła	nastąpiło	początkiem	
XVIII	wieku,	a	obecnie	od	2009	roku	traw	gruntowny	remont,	
którego	zakończenie	planowane	jest	w	2014	roku.
	 Biblioteka	 kościelna	 znajduje	 się	 na	 pierwszym	 pię-
trze	tuż	nad	zakrystią	kościoła.	Drewniane	drzwi	do	biblioteki	
znajdują	się	w	tylnej,	prawej,	południowej,	części	kościoła	od	
strony	placu	M.	Lutra.	Za	niepozornymi,	aczkolwiek	solidny-
mi,	drzwiami	znajduje	się	wąska	klatka	schodowa	z	krętymi	
drewnianymi	schodami	prowadzącymi	do	biblioteki	na	pierw-

szym	 piętrze	 i	 wyżej	
do	pomieszczenia	ma-
gazynowego	 bibliote-
ki	i	poddasza	kościoła.	
Zbiory	 umieszczone	
są	 na	 drewnianych	
i	 wysokich	 regałach	
idealnie	 wkompono-
wane	 w	 wystrój	 nie-
wielkiego,	 ale	 jakże	
urokliwego	 pomiesz-
czenia	 z	 drewnianą	
podłogą	 i	 sufitem,	 
w	którym	w	południo-
wym	 rogu	 znajduje	
się	 solidny	 drewnia-
ny	stół	z	rzeźbionymi	
krzesłami	i	drewniana	
drabina.	 Na	 półkach	
oddzielnie	stare	druki	
i	 nowe	 książki,	 do-
datkowo	 dla	 ich	 bez-
pieczeństwa	 sforma-
towane	 (podzielone	
zgodnie	 z	 ich	 wyso-
kością)	 i	 tak	 ułożone	
na	półkach.
	 Początki	 księgo-
zbioru	 sięgają	 cza-
sów	budowy	kościoła,	
kiedy	 to	 pojedyncze	
książki	trafiały	na	wy-
posażenie	 świątyni.	 
W	 pierwszej	 połowie	
XVI	 wieku	 drugi	 pa-
stor	 Augustin	 Obe-
rmaier	 sprawił	 naj-
większą	darowiznę	na	
cele	 biblioteki,	 a	 na-
stępne	 dary	 przekazy-
wane	przez	kolejnych	

Drewniane schody do biblioteki

Biblioteka kościelna

Drzwi na klatkę schodową do biblioteki Górne okna biblioteki

Na pierwszym planie ratusz za 
nim kościół miejski św. Jana i 

Marcina
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księży	i	członków	zboru.	Obecnie	księgozbiór	liczy	so-
bie	ponad	4000	woluminów	książek	i	czasopism,	w	tym	
przeszło	 900	 starych	 druków	wśród	 których	 znajdują	
się	 122	 inkunabułów	 (książki	 wydane	 przed	 1500	 ro-
kiem)	oraz	kilkanaście	rękopisów,	z	kolei	archiwa	para-
fialne	przekazywane	i	przechowywane	są	w	centralnym	
archiwum	dekanatu	w	Norymberdze.	Najstarsze	książki	
–	inkunabuły	–	w	większości	są	w	języku	łacińskim,	po-
została	większa	część,	rzecz	jasna	to	książki	niemiecko-
języczne,	aczkolwiek	i	kilka	włoskich	i	holenderskich	

znaleźć	można.	Zasadniczo	tematyka	księgozbioru	jest	
religijno-teologiczna:	Biblie,	 śpiewniki,	 postylle,	 dzie-
ła	 i	 traktaty	 teologiczne,	 źródła	 do	 historii	 Kościoła	 
i	historia	Kościoła.
	 Zawieruchy	wojenne	przetaczające	się	w	ciągu	
wieków	szczęśliwie	omijały	miasto	Schwabach,	jedynie	
omyłkowo	zrzucona	bomba	podczas	II	wojny	światowej	
poczyniła	szkody	w	pobliżu	kościoła	miejskiego	na	pl.	
M.	Lutra,	dlatego	też	cenny	księgozbiór	w	monumental-
nym,	gotyckim	kościele	miejskim,	przetrwał	do	dziś.

Marcin Gabryś

Film „ODWAŻNI”

	 W	sobotę	30	listopada	w	Hażlachu	odbyła	się	projekcja	
filmu	„Odważni”.	Spotkanie	 to	było	adresowane	dla	 całych	 ro-
dzin,	ale	szczególnie	dla	mężczyzn.	Przeglądając	„kalendarium	
różnych	 spotkań”	w	 Parafii	można	 zauważyć,	 że	 oprócz	 nabo-
żeństw	gromadzących	wszystkich,	szkółek	niedzielnych	czy	spo-
tkań	młodzieżowych,	w	pozostałych	spotkaniach	w	większości	
uczestniczą	 kobiety.	W	większości	 filiałów	 odbywają	 się	 koła	
pań,	natomiast	 trudno	znaleźć	 jakieś	spotkania	adresowane	dla	
mężczyzn.	 Film	 „Odważni”	 to	 bardzo	 wartościowa	 produkcja	 
z	2011	roku.	Opowiada	historię	4	policjantów,	którzy	odkrywają	
na	nowo,	jaka	powinna	być	rola	ojca	w	rodzinie.
	 Na	film	przybyło	prawie	30	ludzi	z	Hażlacha	i	Zamarsk.	
Opinie	były	bardzo	pozytywne	i	myślę,	że	wielu	film	zainspiro-
wał	 do	 ciekawych	 przemyśleń.	 Kolejne	 spotkanie	 z	wartościo-
wym	filmem	planowane	jest	na	przełom	stycznia	i	lutego.

Spotkanie Adwentowe MŁODZIEŻY DOJRZAŁEJ

	 Nowy	rok	szkolny	dopiero	co	się	zaczął	i	nasze	
spotkania,	też	a	tu	już	nastał	grudzień,		więc	i	czas	Adwen-
tu.	Jak	co	roku,	w	pierwszą	sobotę	grudnia	nasze	spotka-
nie	miało	szczególny	charakter	i	oprawę.	Spotkaliśmy	
się	07.12.	o	godzinie	16	(chętni	do	pracy),	tym	razem	 
w	 sali	 naprzeciw	 kancelarii,	 a	 nie	 jak	 dotychczas	 
w	 „Pajcie”.	 Trzeba	 było	 ustawić	 odpowiednio	 stoły,	
pięknie	je	nakryć,	udekorować.	Co	roku	pojawiają	się	
nowe	 talenty	 zarówno	 dekoratorskie	 jak	 i	 kulinarne,	
a	 więc	 były	 i	 aniołki	 robione	 na	 szydełku,	 i	 wycięte	
ozdobnym	 dziurkaczem,	 były	 papierowe	 gwiazdy	 be-
tlejemskie,	 cudne	 i	 pyszne	 ciasteczka	 świąteczne,	 nie	

zabrakło	również	prezencików	od	Mikołaja,	czyli	słod-
kiej	czekolady	dla	ciała	i	gwiazdki	z	wersetem	dla	du-
cha.	Nasze	spotkanie	zaczęło	się	z	małym	poślizgiem	
o	 godzinie	 17.	 Pośpiewaliśmy	 nasze	 ulubione	 pieśni,	
także	 „posmakowaliśmy”	 kolęd.	 Gercia	 między	 pie-
śniami	czytała	wiersze	ks.	Henryka	Czembora	ze	zbio-
ru	„Świąteczne	dary”,	a	nasz	opiekun	ks.	Janusz	Sikora	
przygotował	dla	nas	konkurs	z	wiedzy	o	Adwencie	oraz	
kościele	i	parafii,	a	 także	o	nas	samych,	np.	kto	z	nas	
jest		najwyższy,	a	kto	najniższy.	Coś	wiedzieliśmy,	cze-
goś	się	dowiedzieliśmy	-	ważne,	że	było	przy	tym	sporo	
śmiechu.	Zwykła	 sałatka	 jarzynowa	w	 takim	 towarzy-

Marcin Podżorski
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stwie	i	w	takiej	oprawie	smakowała	wybornie.	Nasze	
spotkania	 to	 także	 okazja	 do	 rozmów,	 dzielenia	 się	
tym	 co	 dobre,	 jak	 również	 tym,	 co	 trudne.	Kończy	
się	 rok,	niedługo	wkroczymy	w	nowy	 i	nasuwa	 się	
refleksja:	 jaki	był	 ten	mijający.	Dla	Młodzieży	Doj-
rzałej	 był	 on	 z	 całą	 pewnością	 dobry.	Każde	 nasze	
spotkanie	 było	 inne,	 celebrowaliśmy	 różne	 święta	 
i	te	ważne,	jak	i	mniej	poważne,	bawiliśmy	się	na	balu	 
i	 byliśmy	 na	 wycieczce,	 smażyliśmy	 jajecznicę	 
i	sprzątaliśmy	Plac	Kościelny.	Po	prostu	byliśmy	ra-
zem,	bo	tego	chcieliśmy	i	potrzebowaliśmy.	Niedługo	
wkroczymy	w	Nowy	Rok.	Jaki	on	będzie?	Co	przy-
niesie?	Tego	nie	wiemy.	Niektórzy	z	nas	będą	musieli	
stawić	 czoło	 chorobie,	może	 operacji,	 ale	 nie	 jeste-
śmy	z	problemami	sami.	Mamy	siebie,	żeby	się	choć	
trochę	wygadać,	wyżalić	i	mamy	opiekę	tam	w	górze.	
Życzę	wszystkim,	 aby	w	 ten	 Nowy	 Rok	wkroczyć	 
z	wiarą	i	nadzieją,	że		będzie	to	dobry	rok.	Znów	cze-
ka	nas	co	najmniej	12	spotkań.	Najbliższe	04.01.2014	
roku	o	godzinie	18.	Zapraszam. Lidia Procner

Nabożeństwo rodzinne

	 17	listopada	br.	odbyło	się,	jak	co	miesiąc,	Na-
bożeństwo	Rodzinne.	Pozornie	niczym	się	nie	różniło,	
jednak	 można	 było	 zauważyć	 rezerwacje	 pierwszych	
ławek.	Jednak	nikt	w	nich	nie	siedział.	Dla	kogo	więc	
były	przeznaczone?
	 Nabożeństwo	 odbyło	 się	 tradycyjnie.	 Ksiądz	
Tomasz	Chudecki	powitał	wiernych	oraz	odczytał	ogło-
szenia.	Nikt	nie	mógł	się	domyślić,	jakie	zmiany	zostały	
wprowadzone	do	przebiegu	nabożeństwa.	Nie	dało	się	
zauważyć	żadnych	różnic	w	stosunku	do	poprzednich.	
Po	 chrzcinach	 wszystkie	 znajdujące	 się	 w	 kościele	
dzieci	zostały	zaproszone	do	tradycyjnego	odśpiewania	
dwóch	piosenek	–	jedną	zaśpiewały	same,	a	drugą	wraz	
z	 wszystkimi	 zebranymi.	 Jednak	 tu	 podobieństwa	 do	
poprzednich	nabożeństw	się	kończą.	Po	swoim	wystę-
pie	dzieci	nie	wróciły	do	rodziców,	tylko	zajęły	zarezer-
wowane	ławki.	

	 W	trakcie	pieśni	przed	kazaniem	wszyscy	ocze-
kiwali,	 że	ksiądz	pojawi	 się,	 za	moment,	na	 ambonie.	
Jednak	drzwi	jak	były	zamknięte,	tak	zamkniętymi	zo-
stały.	Ksiądz	pojawił	się	przed	ołtarzem	z	mikrofonem	
w	 ręce.	Kazanie	 odbyło	 się	 z	 udziałem	najmłodszych	
parafian,	 którzy	 starali	 się	 odpowiadać	 na	 wszystkie	
pytania	zadawane	im	przez	księdza,	który	opowiadając	
o	Objawieniu	Świętego	Jana,	przechadzał	się	środkiem	
kościoła.	Dalsza	część	nabożeństwa	odbyła	się	już	bez	
żadnych	zmian,	jednak	dzieci	pozostały	w	ławkach	do	
samego	końca.	Zmiany,	które	można	było	zauważyć	w	
trakcie	tego	nabożeństwa,	nie	zostały	wprowadzone	ze	
względu	na	konkretne	znaczenie	 tej	niedzieli	 tylko	na	
stałe.	Od	teraz	co	miesiąc,	po	odśpiewaniu	pieśni,	dzie-
ci	będą	proszone	o	zajęcie	zarezerwowanych	dla	nich	
ławek	 i	 czynny	 udział	 w	 kazaniu,	 prowadzonym	 od	 
ołtarza.

Kornelia Dorighi
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50 lat w służbie dla Pana i Jego Kościoła

	 W	 3.	 Niedzielę	
Adwentu,	 dnia	 15	 grud-
nia	 2013	 r.	 w	 kościele	
Jezusowym	 w	 Cieszynie	
byliśmy	 świadkami	 nie-
codziennej,	 a	 właściwie	
pierwszej	 tego	 rodzaju	
uroczystości	 jubileuszu	
50-lecia	 ordynacji	 diako-
nackiej	naszych	Sióstr	w	
Panu	i	naszych	koleżanek	
z	 okresu	 studiów	 teolo-
gicznych	 w	 Warszawie	 
w	 latach	 1955	 do	 1961.	
Oto	 3	 diakonki	 mgr	 Ja-
nina	Kisza	 -	Bruell,	mgr	
Helena	 Gajdacz	 z	 d.	 Bu-
jok	i	mgr	Emilia	Grochal	
z	 d.	 Pilch	 (czwarta	 nie-
obecna,	 bo	 zamieszkuje	
1000	km	od	Cieszyna,	a	mianowicie	diakon	mgr	
Krystyna	Frank	–	Smoleńska)	dziękowały	Panu	
Jezusowi	 za	 50	 lat	 służby	w	Kościele	w	 posłu-
giwaniu	 diakona	 –	 katechetki.	Wszystkie	 te	 na-
sze	siostry	w	posługiwaniu	Słowa	Bożego	były	
ordynowane	 na	 urząd	 nauczania	 kościelnego	 
w	posłudze	diakona	w	kościele	w	Wiśle,	w	dniu	
15	grudnia	1963	r.	przez	ówczesnego	Zwierzch-
nika	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 ks.	 seniora	 Adama	
Wegerta	 w	 asyście	 ks.	 radcy	 Roberta	 Fiszkala	 
i	ks.	proboszcza	Adolfa	Franka,	przy	obecności	
NPW	ks.	biskupa	prof.	dr.	Andrzeja	Wantuły	(ka-
zanie	 na	 tekst	 Iz	 40,1-8),	 ks.	 radcy	 dr.	Alfreda	
Jaguckiego	i	ks.	radcy	Artura	Gerwina.
	 W	 uroczystości	 dziękczynnej	 wzięli	
udział	księża	biskupi:	biskup	senior	Jan	Szarek	
oraz	 biskup	 diecezjalny	 Diecezji	 Cieszyńskiej	
Paweł	Anweiler,	 miejscowy	 proboszcz	 ks.	 rad-
ca	Janusz	Sikora	i	proboszcz	senior	Jan	Melcer	
jak	 również	 pozostali	 koledzy	 z	 lat	 studiów:	 
ks.	konsenior	Andrzej	Czyż,	ks.	Jan	Lech	Klima	
i	 ks.	 Jan	Gross,	 a	 także	 ks.	 Emil	Gajdacz	mąż	
diakon	Heleny	Gajdacz),	ks.	płk.	Zbigniew	Ko-
walczyk,	 ks.	 Daniel	 Bruell	 (syn	 diakon	 Janiny	
Bruell)	z	Niemiec,	ks.	dyrektor	Marek	Londzin,	
ks.	Mirosław	Podżorski,	ks.	Łukasz	Gaś	 i	prak-
tykant	 mgr	 teol.	 Marcin	 Podżorski,	 diakonki	 
z	Diecezji	Cieszyńskiej:	mgr	Joanna	Sikora,	mgr	
Aleksandra	Błahut	-	Kowalczyk,	mgr	Ewa	Bujok,	
mgr	Karina	Chwastek	–	Kamieniorz,	mgr	Urszu-

foto.: Oliwia Madzia
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la	Śliwka,	mgr	Anna	Kajzar,	siostra	przełożona	
Diakonatu	oraz	emerytowana	siostra	przełożona	
Lidia	 Gotschalk,	 jak	 również	 małżonki	 księży	 
i	małżonkowie	diakonek.	
	 Liturgię	 Słowa	 odprawili	 księża:	 Emil	
Gajdacz	i	Janusz	Sikora.	Kazanie	niedzielne	na	
tekst	 przypadającej	 perykopy	 z	Obj	 3,	 1-6	wy-
głosił	 ks.	 biskup	 Paweł	 Anweiler,	 który	 także	
później	 od	 ołtarza	 w	 serdecznych	 słowach	 po-
dziękował	 Jubilatkom	 za	 pracę	 duszpastersko-
-katechetyczną	 jaką	 wykonały	 dla	 wszystkich,	 
a	zwłaszcza	dla	dzieci	i	młodzieży,	ale	także	przy	
odwiedzinach	w	szpitalach.	
	 Po	przemówieniu	Ksiądz	Biskup	zmówił	
dziękczynna	 modlitwę	 i	 pobłogosławił	 każdej	 
z	osobna.	Spowiedź	 i	 liturgię	Sakramentu	Ołta-
rza	odprawił	ks.	Janusz	Sikora,	który	wespół	z	ks.	
E.	Gajdaczem,	ks.	Janem	Melcerem	i	ks.	Danie-
lem	Bruellem	 rozdawał	Komunię	 Świętą.	Była	
to	druga	Komunia	Święta	 tego	dnia	w	kościele	
Jezusowym,	 do	 której	 przystąpiło	 bardzo	 dużo	
uczestników	Sakramentu	Ołtarza.	Na	zakończe-
nie	 nabożeństwa	 błogosławieństwa	 udzielił	 ks.	
biskup	Paweł	Anweiler.		W		czasie	nabożeństwa	
pięknie	wykonał	3	pieśni	miejscowy	chór	para-
fialny	pod	dyrekcją	dk.	mgr	Joanny	Sikora.
	 Po	 nabożeństwie	 w	 sali	 parafialnej	 za-
proszeni	 goście	 byli	 podejmowani	 obiadem,	 
w	 czasie	 którego	 przemawiali:	 diakon	Aleksan-
dra	 Błahut-Kowalczyk	 w	 imieniu	 katechetek	
oraz	 ks.	 biskup	 senior	 Jan	 Szarek	 w	 imieniu	
kolegów	z	lat	studiów.	W	imieniu	Jubilatek	ser-
decznie	 podziękowała	 wszystkim	 uczestnikom	
uroczystości	diakon	Helena	Gajdacz.		
	 Naszym	 współsiostrom	 i	 koleżankom,	
które	ofiarnie	pracowały	w	Kościele	na	różnych	
miejscach	Europy	i	Afryki,	a	przede	wszystkim	
w	 Polsce:	 w	 parafii	 cieszyńskiej,	 Słupsku,	 na	
Mazurach,	 w	 Bytomiu	 oraz	 w	 Cisownicy,	 ży-
czymy	wiele	Bożego	błogosławieństwa	i	radości	 
z	wykonanej	służby	w	Kościele	Jezusa	Chrystu-
sa	 ku	 chwale	Bożej	 i	 pożytkowi	Ludu	Bożego,	
zwłaszcza	tych	najmniejszych	i	najmłodszych.
 ks. Jan Gross

Drogie Jubilatki w dniu Waszego Jubileuszu
Życzym Wóm wszyckim razym z rodzinóm swojóm

Coby Pón Bóczek zdrowiym Was łobdarził, 
Dali za rynke kludził i błogosławił.
Nie miyjcie też do mie żalu ło to, 

Że zwracóm sie do Was cieszyńskóm godkóm.
Ale ta naszo ukochano ziymeczka cieszyńsko 

Nas wszyckich razym łónczy.
Tóż nie gańbmy sie po naszymu pisać i rzóndzić
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Od lewej: Helena Gajdacz, Janina Kisza-Bruell, Emilia Grochal
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JUBILEUSZ 50-LECIA ORDYNACJI

Diakon Janiny Kisza-Bruell, Heleny Gajdacz, Emili Grochal

Sóm w życiu taki chwile, kiedy serce mocnij bije,
Wzruszyni w dołku ścisko, a po licach niejedno łza płynie.

Wy, Panie Diakón tworzicie historie naszego Kościoła,
A całe Wasze życi wypełnióne było pracóm i 

miłościom do Pana Boga.
W tej uroczystej chwili każdo z Was wspómino

Dziyń, w kierym ślubowała przed Wiślańskim zborym
Wiernóm służbe Pón Bóczkowi i swojimu Kościołowi;

Czy kiero z Was wtedy pomyślała,że za 50 roków
Zaś razym staniecie w Cieszyńskim kościele

I Wszechmocnymu skłodać bydziecie dziynkczyniyni
Za to wszycko, czym Was łobdarził, chrónił  łod złego,

Dodowoł sił, bliskich na drodze Waszego życio postawił.
Całym swojim życim i zaangażowanim 
Zjednałyście se sympatie i ludzi uznani.

Ciocinka Janeczka, bo tak my jóm wszyscy nazywali
Całe swoji życi poświynciła cieszyński parafii.

Umiała młodych ku sobie przycióngnóć- rano przed lekcjami
z modlitwóm pumogała dziyń rozpoczóńć.

Nie było też Ji ciynżko chodzić do szpitola miyndzy ludzi chorych
Zawsze była dlo nich wielkóm radościóm,

A swojim uśmiychym niejedyn ból pumógła ukoić.

Pani Helynka Gajdaczowa- swojóm służbe z Cieszynym też zwiónzała
- przez całe życi dzieckóm i młodzieży 

Miłość do Pón Bóczka i drugigo  człowieka wpojała.
Moji pokolyni bydzie zawsze pamiyntało,że czytani

"Zwiastuna" łod dodatku "Przyjaciel Dzieci"
pod redakcjóm Gajdaczowej zaczynało.

Mamo - do Ciebie też skierujym 
swoji słowa.

Wiym, że służbe w kościele zaczynałaś
Łod uczynio dziecek religii 

po mazurskich szkołach.
Przez 15 roków w Bytómiu parafianóm 

śłużyłaś
A potym Pón Bóczek skierowoł 

Cie do Cieszyna.
Dziynki tymu, żeś też w Cisownicy 

religii uczyła 
Poznałach Twojigo syna i łod tego 

czasu sóm my rodzinóm.
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Nabożeństwo dla seniorów w Bażanowicach

 W	niedzielę,	8	grudnia	2013	roku,	
odbyło	się	w	Bażanowicach	nabożeństwo	
drugiej	 niedzieli	 adwentowej,	 do	udziału	
w	 którym	 szczególnie	 gorąco	 zaproszeni	
byli	 seniorzy	 naszego	 filiału.	 Nabożeń-
stwo	swoim	śpiewem	ubogacił	miejscowy	
chór	kościelny	pod	dyrekcją	diakon	Joan-
ny	 Sikory.	 Słowo	Boże	 zwiastował	 opie-
kun	filiału	ks.	Łukasz	Gaś.	Podczas	liturgii	
obecne	były	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej.	
	 Po	 nabożeństwie	 nasi	 drodzy	 se-
niorzy	zebrali	się	w	salce	parafialnej.	Pod-
czas	tego	spotkania	obecny	był	Ks.	Łukasz	
Gaś.	 Jak	 co	 roku	można	 się	 było	 posilić	
gulaszem	 oraz	 słodkościami	 przygotowa-
nymi	przez	miejscowy	komitet	parafialny.
	 Na	 zakończenie	wszystkim	 rozda-
no	symboliczne	paczki	świąteczne.

Zborowniczka
Zdjęcia: Sabina Polok

 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare 

przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2 Kor 5,17
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	 	 Wybór	drogi	życiowej	nie	jest	łatwą	
decyzją,	 w	 jaki	 sposób	 odkrył	 Pan	 w	 sobie	
duszpasterskie	powołanie?
  W	 moim	 przypadku	 było	 to	 dosyć	
skomplikowane.	 Wychowywałem	 się	 w	 ro-
dzinie	 pastorskiej	 i	 pamiętam,	 że	 pod	 koniec	
liceum	 wiele	 osób	 pytało	 czy	 też	 „pójdę	 na	
księdza”.	Wtedy	mówiłem	zdecydowanie	NIE.	
Kompletnie	 nie	 widziałem	 się	 w	 tej	 roli.	 By-
łem	osobą	nieśmiałą	i	nie	umiałem	publicznie	
stanąć	 przed	 ludźmi	 i	 coś	 powiedzieć.	 Dlate-
go	 najpierw	 ukończyłem	 studia	 z	 Zarządza-
nia	 i	 Inżynierii	 Produkcji	 na	ATH	w	Bielsku.	 
W	 międzyczasie	 jednak	 angażowałem	 się	 w	
pracę	młodzieżową	w	Skoczowie.	Stopniowo	
przełamywałem	 różne	 bariery,	 prowadziłem	
jakieś	 spotkanie,	 czasami	 coś	 więcej	 powie-
działem	i	tak	jakoś	zaczynało	się	coś	zmieniać.	
Daleko	 jednak	wciąć	było	do	 teologii.	Potem	
rozpocząłem	pracę	w	CME	w	dziale	młodzie-
żowym.	 Tu	 dużo	 się	 nauczyłem	 i	 jakoś	 stop-
niowo	 zaczynała	 dojrzewać	 myśl,	 żeby	 peł-
noetatowo	służyć	w	Kościele.	Stąd	po	jakimś	
czasie	zdecydowałem	się	na	studia	teologiczne.	
Początkowo	przez	3	lata	studiowałem	zaocznie	
i	próbowałem	to	godzić	z	pracą	w	CME,	potem	
od	 4	 roku	 przeniosłem	 się	 na	 studia	 dzienne	 
i	kończyłem	w	normalnym	trybie	w	Warszawie.
Z	perspektywy	tych	lat	trudno	mówić	o	jakimś	
odkryciu	powołania.	Dla	mnie	 to	 trochę	 zbyt	
wzniosłe	 określenie.	 Po	 prostu	 Bóg	 stawiał	

na	drodze	różne	wyzwania,	które	próbowałem	podejmować.	
Stawiał	różnych	ludzi,	którzy	zachęcali	mnie	i	motywowali.	
Przez	ten	cały	czas	towarzyszyły	różne	chwile	zwątpienia,	ale	
ostatecznie	jestem	tu	gdzie	jestem.

 Czy	 zechciałby	 Pan	 z	 perspektywy	 minionych	 lat	
kształcenia	się,	odbywania	praktyk,	ocenić,	na	ile	czas	dzie-
ciństwa,	dojrzewania	wpłynął	na	decyzję	o	wybraniu	służby	
dla	Boga,	jako	drogi	życiowej?
	 Po	 części	 już	odpowiedziałem	na	 to	w	poprzednim	
pytaniu.	 Natomiast	 z	 pewnością	 bardzo	 wielki	 wpływ	 nie	
tylko	 na	 wybór	 służby,	 ale	 na	 to	 kim	 jestem	 dzisiaj	miało	
wychowanie	w	domu.	Bardzo	jestem	wdzięczny	moim	rodzi-
com,	którzy	od	najmłodszych	 lat	prowadzili	mnie	do	Boga.	

 Mgr	teologii	Marcin	Podżorski	–	to	nowy	praktykant	naszej	Parafii,	który	od	lipca	rozpoczął	
posługę	duszpasterską.	Z	pewnością	wiele	osób	biorących	udział	w	niedzielnych	nabożeństwach	zdąży-
ło	już	poznać	i	usłyszeć	Pana	Marcina,	jest	on	opiekunem	filiałów	w	Hażlachu	i	Zamarskach.	Bardzo	
chętnie	chcielibyśmy	Czytelnikom	przybliżyć	jego	osobę	poprzez	zadanie	kilku	pytań:

Wywiad z mgr teol. Marcinem Podżorskim

Konfirmacja w Parafii w Wołczynie

Puzzle ułożone przez młodzież skoczowską

Izrael
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Obóz zorganizowany przez CME - Centrum Misji i Ewangelizacji

Pamiętam,	 że	w	 sumie	 lubiłem	angażować	 się	w	 różne	 rze-
czy	w	Kościele,	choć	przez	długi	czas	były	to	raczej	służby	
pomocnicze,	 a	 nigdy	 stanie	 z	 przodu	 przed	 ludźmi.	 Kiedy	
jeszcze	mieszkaliśmy	w	Wołczynie	na	Opolszczyźnie	to	jako	
mały	chłopiec	 lubiłem	pomagać	w	różnych	remontach	przy	
kościele.	Potem	przez	jakiś	czas	byłem	organistą.	W	Skoczo-
wie	swoją	służbę	w	grupie	młodzieżowej	rozpoczynałem	od	
sprzątania	sali	młodzieżowej.

 I	 nigdy	 nie	miał	 Pan	wątpliwości,	 że	 to	 był	 dobry	
wybór,	że	to	jest	właśnie	ta	droga,	którą	trzeba	pójść?
	 Jeżeli	 chodzi	 generalnie	 o	 drogę	 pójścia	 z	 Bogiem	
przez	 życie	 to	właściwie	 nie	 przechodziłem	nigdy	 jakiegoś	
burzliwego	 młodzieńczego	 buntu,	 ale	 też	 dobrze	 wiem	 że	
nie	byłem	„aniołkiem”.	Przez	jakiś	czas	Kościół	i	wszystko	
z	 nim	 związane	 było	 dla	mnie	 jakąś	 rutyną,	 ale	 kiedy	mia-
łem	16	lat	to	podczas	jednego	z	Tygodni	Ewangelizacyjnych	 
w	Dzięgielowie	 świadomie	 powierzyłem	 swoje	 życie	 Jezu-
sowi	i	od	tej	pory	staram	się	Go	naśladować.	To	nie	znaczy,	
że	teraz	wszystko	jest	idealnie,	bo		wątpliwości	i	zachwiania	 
w	wierze	dotykają	chyba	każdego	wierzącego.	A	co	do	służby	
to	wspominałem	już	że	miałem	bardzo	dużo	wątpliwości	co	
do	poszczególnych	zadań	które	przede	mną	stawiano.	Nie	raz	
wydawało	mi	się	że	to	nie	dla	mnie.	Nawet	w	czasie	studiów	
miałem	 chwile	 zwątpienia.	Ale	 ostatecznie	 Bóg	 prowadził	 
i	przekonywał,	że	to	ta	droga.

 W	jakich	parafiach	pełnił	Pan	posługę	duszpaster-
ską	w	ramach	praktyk,	i	którą	Pan	najmilej	wspomina?
	 Właściwie	to	bardzo	dużo	rzeczy	uczyłem	się	w	pa-
rafiach	w	których	 się	wychowywałem.	Początkowo	w	Woł-
czynie,	 potem	 od	 1998	 roku	 w	 Skoczowie.	Angażowałem	
się	głównie	w	pracę	młodzieżową,	trochę	czasami	w	granie	
na	 nabożeństwach.	 Potem	 przez	 ponad	 5	 lat	 pracowałem	 
w	CME,	gdzie	miałem	okazję	nauczyć	się	wielu	rzeczy.	Zaj-
mowałem	 się	 organizowaniem	 obozów,	 imprez	 młodzie-
żowych,	 prowadziłem	 wiele	 spotkań,	 przygotowywałem	
materiały	do	prowadzenia	spotkań.	Miałem	też	okazję	odwie-
dzać	 wiele	 parafii.	 Faktyczne	 praktyki	 studenckie	
odbyłem	dopiero	po	4	 roku	studiów.	Byłem	przez	 
4	tygodnie	w	Drogomyślu	i	przez	miesiąc	na	Wangu.	
Oprócz	 tego	w	czasie	ostatnich	 lat	 studiów	 jeździ-
łem	na	 różne	zastępstwa	głównie	do	parafii	w	dia-
sporze.	Trudno	powiedzieć,	którą	praktykę	najmilej	
wspominam.	Były	bardzo	różne.	To	pozwoliło	choć	
w	małym	stopniu	poznać	różnorodność	Kościoła.

 Jakie	wydarzenie	 religijne	uważa	Pan	 za	
najważniejsze	w	ostatnim	czasie?
	 Trudno	 mi	 powiedzieć.	 Z	 jednej	 strony	
te,	 w	 które	 byłem	mocno	 zaangażowany	w	 pracy	 
w	CME.	Nie	 raz	 czas	 przygotowań	 był	 bardzo	 in-
tensywny.	 Ogrom	 spraw	 do	 załatwienia	 wydawał	
się	 mnie	 przerastać,	 a	 zmęczenie	 było	 ogromne.	

Ale	świadectwa	 ludzi,	którzy	przeżyli	coś	waż-
nego	 	w	czasie	 tych	wydarzeń	były	niezwykle	
zachęcające.	 Szczególnie	 wspominam	 wszyst-
kie	Ogólnopolskie	Zjazdy	Młodzieży,	 te	 z	pro-
gramem	w	więzieniu	w	Piotrkowie,	załatwianie	
specjalnego	pociągu	na	OZME	w	Białymstoku,	
czy	bardzo	bogaty	program	muzyczny	i	kontakt	
w	wieloma	zespołami	w	Wiśle.
A	z	takich	wydarzeń,	które	dużo	wniosły	do	mo-
jego	życia,	gdzie	byłem	zwykłym	uczestnikiem	
to	najmilej	wspominam	duże	koncerty	zespołów	
chrześcijańskich,	 szczególnie	 w	 czasie	 Festi-
walu	Lumen	w	Trnavie.	To	niezwykłe	np.	stać	 
w	 jednym	 z	 pierwszych	 rzędów	wśród	 10000	
tłumu	 i	 śpiewać	 razem	 z	 zespołem	Newsboys	
„Something	beautiful”

 Co	mógłby	Pan	powiedzieć	o	parafii	po	
pół	rocznym	pobycie	w	Cieszynie?
	 Że	wciąż	się	muszę	dużo	uczyć	i	boleję	
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nad	 tym,	 że	 ciągle	 tak	mało	 ludzi	 poznałem.	Najwię-
cej	mogę	powiedzieć	o	Hażlachu	 i	Zamarskach	bo	 tu	
spędzam	najwięcej	 czasu.	Zupełnie	 szczerze	 jesteśmy	 
z	żoną	bardzo	podbudowani	tym,	jak	zostaliśmy	przyję-
ci.	Spotykaliśmy	się	od	początku	i	dalej	spotykamy	się	
z	bardzo	dużą	życzliwością	ludzi.	Cieszę	się	też,	że	tak	
wiele	ludzi	angażuje	się	w	działania	na	rzecz	filiału	i	są	
dla	nas	dużym	wsparciem.
Parafia	 Cieszyn	 jest	 miejscem	 gdzie	 mogę	 wielu	 rze-
czy	 się	 uczyć.	Właściwie	mam	 tu	 niemal	 od	 razu	 do	
czynienia	 niemal	 z	 każdą	 działalnością	 duszpasterską.	
Począwszy	 od	 lekcji	 religii	 z	 przedszkolakami,	 przez	
szkołę	podstawową,	gimnazjum,	 spotkania	młodzieżo-
we,	godziny	biblijny,	koło	pań,	po	odwiedziny	seniorów.	
W	krótkim	czasie	tez	od	razu	trafiły	mi	się	oprócz	nabo-
żeństw	pogrzeby,	chrzty,	roczki,	wpomnienia	umarłych.	
To	cenne	doświadczenie	które	można	zdobywać.	
A	 patrząc	 tak	 ogólnie	 na	 parafię	 i	 w	 jakiś	 sposób	 od-
nosząc	ją	np.	do	Skoczowa	to	wydaje	mi	się,	że	filiały	
są	dosyć	samodzielne.	Dużo	inicjatyw	jest	podejmowa-
nych	„oddolnie”.		

 Co	chciałby	Pan	zrobić	w	najbliższym	czasie	
dla	tej	parafii?
	 Po	 pierwsze	 mam	 świadomość,	 że	 to	 moja	
praktyka,	a	więc	z	założenia	mam	się	tutaj	uczyć.	Sta-
ram	 się	 więc	 przede	 wszystkim	 jak	 najlepiej	 wyko-
nywać	 zadanie	 które	mi	 powierzono.	A	 jeżeli	 chodzi	
o	 moje	 plany	 to	 bardzo	 lubię	 pracować	 z	 młodzieżą	 
i	chciałbym	próbować	w	jakiś	sposób	pomagać	młodym	
ludziom,	którzy	 często	 są	 zagubieni	w	 życiu.	Wydaje	
mi	 się	 też	 (patrząc	 głownie	 z	 perspektywy	 Hażlacha	 
i	Zamarsk),	 że	 jakoś	brakuje	bardziej	 rodzinnych	 spo-
tkań	dla	średniego	pokolenia.	Poza	nabożeństwami	spo-
tyka	się	młodzież,	koło	pań.	Część	osób	śpiewa	w	chó-
rze.	Nie	chcę	nikomu	wypominać	wieku,	ale	na	wielu	
spotkaniach	średnia	wieku	jest	raczej	wyższa	niż	niższa.	
Na	większości	spotkań	dominują	też	kobiety.	Aż	chciało	
by	się	zacytować	jedną	z	piosenek	„gdzie	ci	mężczyź-
ni?”	zastanawiam	się	co	takiego	sprawia,	że	mężczyźni	
są	jakby	dzisiaj	mniej	zainteresowani	Kościołem?
 
 Skąd	Pan	czerpie	inspirację	do	kazań?
	 Z	jednej	strony	z	różnych	rzeczy,	które	gdzieś	
kiedyś	 usłyszałem	 w	 czasie	 różnych	 spotkań,	 wykła-
dów,	 czy	 też	 innych	kazań.	Poza	 tym	z	książek	które	
czytam,	czasami	nawet	filmów,	czy	piosenek.	Czasami	
jakaś	drobna	myśl,	przykład	zostaje	w	głowie	i	można	
ją	potem	użyć	w	jakimś	kazaniu.	A	z	drugiej	strony	tak	
już	praktycznie	przygotowując	się	staram	się	sięgać	do	
różnych	komentarzy,	opracowań,	żeby	zrozumieć	sam	
tekst.	Czasami	to	wszystko	udaje	się	jakoś	dosyć	szyb-
ko	poskładać	w	jakąś	myśl,	którą	próbuję	przekazać,	in-
nym	razem	nieco	dłużej	muszę	„bić	się	z	myślami”

 Czy	obecna	młodzież	różni	się	od	tej,	do	której	
kiedyś	Pan	należał,	działał	i	spędzał	czas?
	 Tak	i	nie.	To	nic	odkrywczego,	ale	skoro	czasy	
tak	szybko	się	zmieniają,	rozwój	technologiczny,	inne	
trendy	to	siłą	rzeczy	musi	to	mieć	wpływ	na	młodzież.	 
Z	drugiej	strony	po	pierwsze	nie	jestem	jeszcze	aż	tak	
stary,	 żeby	 mówić	 o	 jakiejś	 przepaści	 wiekowej,	 ja	
wciąż	 czuję	 się	młodzieżą.	A	 poza	 tym	 pewne	 cechy	
ludzki	 pozostają.	 Każdy	 z	 nas	 szuka	 pewnych	 warto-
ści,	 które	 są	 uniwersalne:	 szczęścia,	 miłości,	 akcepta-
cji.	Oczywiście	można	narzekać	na	dzisiejszą	młodzież,	
ale	 tak	 naprawdę	 to	 bardziej	 jest	mi	 ich	 żal.	Dorasta-
ją	 w	 trudniejszych	 czasach.	 Jest	 duża	 presja,	 tempo	
życia,	wydaje	 się	 że	 szczególnie	w	 naszym	 kraju	 dla	
wielu	brak	perspektyw	na	spokojną	przyszłość.	A	poza	
tym	 niestety	 w	 wielu	 rodzinach	 nie	 do	 końca	 odnaj-
dują	miłość,	gdyż	 to	 rodzice	są	bardzo	zagonieni	 i	za	
mało	poświęcają	im	czasu.	Coraz	częściej	też	pochodzą	 
z	rozbitych	rodzin.	Trochę	przestaję	więc	się	dziwić,	że	
bardziej	niż	kiedyś	buntują	się.

 Co	 chciałby	 Pan	 przekazać	młodzieży….,	 co	 
w	życiu	jest	najważniejsze…,	na	co	mają	uważać?		
	 Wolałbym	nie	 odpowiadać	 na	 to	 pytanie.	Nie	
chcę	 się	 bawić	 w	moralizatorstwo	 krótkim	 stwierdze-
niem,	że	to,	a	to	powinni.	A	na	dłuższy	elaborat	nie	ma	
chyba	miejsca.
 
 Czym	interesuje	się	Pan	poza	pracą	w	parafii?	
Coś	o	sobie	dla	Czytelników	bardziej	prywatnie?
	 Najbardziej	 to	 chyba	 obecnie	 interesuję	 się	
moją	kochaną	Żoną.	A	poza	tym	to	bardzo	lubię	rozwią-
zywać	krzyżówki,	różne	zadania	logiczne,	także	proste	
logiczne	gierki	komputerowe.	Uwielbiam	układać	puz-
zle	 i	 grać	w	 gry	 planszowe.	 Jestem	 też	wielkim	 kibi-
cem	sportowym	i	staram	się	śledzić	na	bieżąco	główne	
wydarzenia	(choć	coraz	rzadziej	jest	czas	by	oglądać).	
Dla	rozluźnienia	lubię	oglądać	filmy	i	nie	wstydzę	się	
tego,	że	najczęściej	jest	to	czysta	komercja.	Fabuła	nie	
musi	być	skomplikowana,	byle	by	była	dobra	rozrywka	
i	efekty	specjalne.

 Przed	panem	 jeszcze	wiele	wspaniałych	 i	nie	
tylko	momentów	w	życiu	czy	ma	Pan	jakieś	marzenia	
plany	 na	 przyszłość,	 którymi	może	 się	 pan	 podzielić	 
z	czytelnikami?
	 Jak	miałem	kilkanaście	 lat	 to	kiedyś	wymyśli-
łem	sobie,	że	mam	takie	3	nieco	szalone	marzenia,	które	
chciałbym	zrealizować	w	życiu:	wystąpić	w	programie	
1z10,	 skoczyć	 na	 bungee	 i	 być	 na	 ceremoni	 otwarcia	
Igrzysk	Olimpijskich.	Pierwsze	2	udało	mi	się	już	zre-
alizować,	 więc	 czekam	 na	 trzecie.	A	 z	 bardziej	 przy-
ziemnych	spraw	to	chyba	takie	dosyć	typowe	marzenia	
związane	ze	szczęściem	rodzinnym.
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 Życzymy Księdzu obecności Pana Jezusa zawsze i wszędzie, bo tylko On 
jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Niechaj napełnia Księdza radość i siła, 
a także ufność i nadzieja, płynąca ze świadomości spoczywania w Bożych rękach. 
Niechaj zawsze otaczają Księdza ludzie służący mądrą radą, będący 
zachęceniem, wsparciem i motywacją do działania. 
 Niech Księdza Pan błogosławi, trzymając mocno w ramionach, 
             w tej niełatwej i odpowiedzialnej służbie! 

Drogi Księże Proboszczu!
„Ktoś o Ciebie modli się”
Czy jesteś w środku sztormu,
Wśród kłębiących się fal,
Czy miota się Twój statek,
Czy ogarnia Cię strach,
Nie bój się, ktoś się modli o Ciebie tego dnia,
Wnet Boża ręka swą pomoc Ci da,
Kiedy w modlitwie pozostajesz bez sił,
Twój duch strapiony jest
I w oczach masz łzy.
Jest Pan Jezus i On wie, jak wiele
Możesz znieść, zaufaj Mu,
On przypomni komuś Cię.
Ktoś wciąż o Ciebie modli się,
Ktoś wciąż za Tobą wstawia się
I chociaż pozostajesz Sam
A serce masz złamane w pół,
Pamiętaj Ktoś, o CIEBIE modli się.

 Z okazji 60. Urodzin 
pragniemy złożyć Księdzu 
najserdeczniejsze życzenia 
słowami Psalmu 31:
 „ Ale ja Tobie ufam, Panie! 
   Mówię: Tyś Bogiem moim. 
   W ręku Twoim są losy 
moje.”

Rada Parafialna

 Na	 zakończenie	 -	 czego	 Panu	 życzyć	 w	 cie-
szyńskiej	parafii?
	 Powiem	krótko	jak	Salomon:	Mądrości.
 

 Dziękuję	 za	 rozmowę	 i	 życzę	 otwartości	 oraz	
wytrwałości,	a	także	wszystkiego	najlepszego	w	pracy	
duszpasterskiej	i	w	życiu	osobistym.	
 
 Rozmawiała: Beata Macura
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Informacje 
Rady Parafialnej

	 Ostatnie	w	 2013	 roku	 posiedzenie	 Rady	
Parafialnej	 odbyło	 się	 26	 listopada	 w	 sali	 para-
fialnej	 Pl.	 Kościelny	 6.	 Posiedzenie	 rozpoczął	
kurator	 Jan	Król	witając	wszystkich	 zebranych.	
Następnie	ks.	Janusz	Sikora	odczytał	tekst	hasła	
biblijnego	przypadającego	na	dzień	zwołania	po-
siedzenia	 Rady	 i	 zmówił	modlitwę.	W	wyniku	
głosowania,	 jednogłośnie	przyjęto	podany	w	za-
proszeniu	porządek	posiedzenia.	 	Rada	przyjęła	
protokół	z	poprzedniego	posiedzenia	Rady	Para-
fialnej	z	27	sierpnia	2013	roku.		
	 Proboszcz	 Parafii	 ksiądz	 Janusz	 Sikora	
przedstawił	sprawy	związane	z	życiem	religijno-
-kościelnym	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	
w	 Cieszynie.	 Przedstawił	 plan	 nabożeństw	 na	
okres	 adwentowo-świąteczny.	 Postanowiono,	 iż	
spotkanie	 adwentowe	 dla	 członków	 Rady	 Para-
fialnej	 będzie	 miało	 miejsce	 po	 tygodniowym	
nabożeństwie	adwentowym	19	grudnia.	Relację	 
z	wizyty	przedstawicieli	parafii	partnerskiej	Evang.	
Luth.	Kirchengemeinde	Schwabach	złożył	Stani-
sław	Hławiczka.	Szerzej	o	wizycie	tej	pisaliśmy	
w	 poprzednim	 numerze	 Wieści	 Wyższobram-
skich.	Natomiast	ks.	proboszcz	J.	Sikora	poinfor-
mował	o	roboczej	krótkiej	wizycie	w	Schwabach	
przedstawicieli	naszej	parafii	–	miała	ona	na	celu	
zapoznanie	się	ze	zbiorami	bibliotecznymi	para-
fii	w	Schwabach	oraz	dokonanie	oceny	potrzeb	
konserwatorskich	 tych	zbiorów.	W	sprawach	re-
ligijno-kościelnych	podsumowano	ostatnie	zgro-
madzenie	parafialne	z	5	października	2013	roku.	
Ustalono,	 że	 doroczne	 sprawozdawcze	 zgroma-
dzenie	parafialne	będzie	miało	taką	samą	formę	
jak	 ostatnie	 dwa	 zgromadzenia	 i	 odbędzie	 się	 
w	 sobotę	 15	 lutego	 2014	 roku.	W	 dyskusji	 po-
ruszono	 także	zagadnienie	 jakości	kazań	wygła-
szanych	w	naszych	kościołach	przez	księży	spo-
za	parafii,	miedzy	innymi	podczas	nabożeństwa	
w	dniu	11	listopada,	pamiątki	założenia	i	święta	
żniw	w	Gumnach	i	nabożeństwa	poświęconemgo	
pamięci	pilota	P.	Niemca.	Kurator	poinformował	
o	treści	rozmowy,	jaką	przeprowadził	między	in-
nymi	w	tej	sprawie	z	Biskupem	Kościoła	ks.	Je-
rzym	Samcem.	
	 W	 sprawach	 finansowo-gospodarczych	
Kurator	 przedstawił	 aktualną	 sytuację	 finanso-

wą	 parafii	 z	 uwzględnieniem	 środków	 zebra-
nych	w	ramach	akcji	„Ratujmy	organy	kościoła	
Jezusowego”.	 Do	 końca	 października	 udało	 się	
zebrać	 prawie	 240	 tys.	 zł.	 Równocześnie	 pa-
rafia	 oczekuje	 na	 rozstrzygnięcie	 złożonego	
wniosku	 o	 dofinansowanie	 projektu	 z	 tzw.	 Fun-
duszu	 Norweskiego.	 Omówiono	 wstępnie	 nie-
które	przedsięwzięcia	do	realizacji	w	roku	2014	 
w	 działalności	 parafialnej	 i	 gospodarczej.	Kura-
tor	poinformował,	że	złożony	przez	parafię	wnio-
sek	o	dofinansowanie	odnowienia	pomnika	pole-
głych	w	wojnach		w	Hażlachu	został	pozytywnie	
zaakceptowany	 przez	 Lokalną	Grupę	Działania	
„Cieszyńska	Kraina”	i	będzie	realizowany	w	roku	
2014.	Ustalono,	 że	Prezydium	Rady	Parafialnej	
opracuje	wstępny	projekt	planów	działalności	na	
rok	 2014	 i	 przedstawi	 je	 Radzie	 Parafialnej	 na	
następnym	posiedzeniu.	Rada	Parafialna	podjęła,	
zgodnie	z	zapisami	prawa	kościelnego,	uchwały	
o	 pełnomocnictwach	 uprawniających	 do	 wyko-
nywania	 czynności	 prawnych	 w	 banku	 prowa-
dzącym	rachunek	parafii.	
	 Na	 wniosek	 przewodniczącego	 komisji	
cmentarnej	omówiono	zagadnienie	podniesienia	
opłat	 za	 miejsca	 grobowe	 na	 cmentarzach	 pa-
rafialnych.	 Uzgodniono,	 że	 propozycja	 podnie-
sienia	 opłat	 o	 wskaźnik	 inflacji	 zostanie	 przed-
stawiona	 na	 Prezydium	 Rady,	 a	 następnie	 na	
posiedzeniu	Rady.	
	 Kurator	 omówił	 przebieg	 spotkania	 po-
między	 Prezydium	 Rady,	 a	 Zarządem	 Towa-
rzystwa	 Ewangelickiego.	 Rozmowa	 dotyczyła	
planów	 Towarzystwa	 poszerzenia	 bazy	 dydak-
tycznej	 z	 wykorzystaniem	 budynku	 przy	 Plac	
uWolności	i	przylegającego	terenu.			
	 Termin	 kolejnego	 posiedzenia	 rady	 wy-
znaczono	na	przełom	stycznia	i	lutego	2014	roku.	
Na	 zakończenie	 posiedzenia	 Kurator	 podzięko-
wał	wszystkim	za	udział	w	zebraniu.	Posiedzenie	
zakończono	Modlitwą	Pańską.

Jan Król
 Kurator Parafii Cieszyńskiej
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Wspomnienie
Śp. Jan Chmiel

(11.03.1943 – 30.09.2013)

	 Mimo,	 iż	 to	 już	blisko	 trzy	miesiące	mijają	
od	śmierci	śp.	Jana	Chmiela,	nadal	trudno	się	z	tym	
faktem	 pogodzić.	 Ciągle	 odżywają	 wspomnienia	
wspólnych	spotkań,	 jego	wieczorków	poetycko-mu-
zycznych	w	Domu	Narodowym,	 czy	 też	występów	
chórów	 i	 zespołów,	 które	 prowadził.	 Był	 wzorem	
w	 umiłowaniu	 gwary,	 którą	 wspaniale	 władał,	 im-
ponował	 słuchaczom	 recytacją	 swoich	 wierszy,	 które	
wszystkie	wygłaszał	z	pamięci.	Macierzowcom	z	koła	
nr	2	„Mały	Jaworowy”	na	zawsze	pozostanie	w	pamięci	
jego	występ	wraz	z	KOS	–	kwartetem	ze	Strumienia	na	
jubileuszu	XXX	 lecia	Koła	 –	 14	września	 br.	 Jak	 się	
okazało,	był	 to	 jeden	z	 jego	ostatnich	występów,	dwa	

tygodnie	 przed	 śmiercią.	 Pamięć	 śp.	 Janka	 Chmiela	
uczciliśmy	na	„macierzowej”	wigilijce	w	dniu	13	grud-
nia,	recytując	Jego	wiersze.	
Szczegółowy	 opis	 dokonań	 śp.	 Jana	 Chmiela	 zamie-
ściliśmy	w	numerze	11	„WW”	–	laudacja	do	„Srebrnej	
Cieszynianki”.	

Eugeniusz Raabe

SŁÓWECZKO
Listopad już za nami, grudziyń sie już toczy,

już hneda bydóm świynta, słychać pieśń godowóm.
Kiedy rano sie budzym, wybałuszóm łoczy,

widzym, już siódmy krziżyk, co dyndo nad głowom.
Nic se z tego nie robiym, że roków przibywo,

że sił coroz miyni, że zdrowi szwankuje,
bo pokiel serce bije, a duszyczka śpiywo,

to wiym, że mi do życio niczego nie brakuje.
Byle bych jyny kóntek na starość malućki

mioł dlo sie i do kogo po ludzku przerzóndzić,
łusłyszeć chocioż jedno słóweczko ciepluśki,

coby mógło czasami pod mój dach zabłóndzić.
Może tu prziwandruje wieczór we wilije,

czy nieskorzi, na wiosnę, jako jaskółeczka
pod strzechóm chałupeczki gniozdeczko łuwije,

zaszczebioce słodziuśko do chorego serca.
A tak mie teschno za nim, rano i w połednie,

ale nijak ni mogym sie na niego doczkać,
Bez słóweczka ciepłego życi mi już brzidnie,

tóż muszym go nieroz w cudzych progach szukać.
Kowale,09.12.2009

ZMIANA ROKU
Stary Rok równo przikrył puchowóm pierzinóm

Ziymie naszóm, skuł lodym potoczki i rzyczki,
biołóm płachtę rozcióngnył łod gór ku dolinom,
w guńki śnieżne wyłoblyk smreczki i jedliczki.

Sople lodu u sinej zwisajóm mu brody,
spod nij para sie kładzie welónym tiulowym.
Starzik sie wykludzili, zwekslowoł jich młody,
choć goły i wesoły, zawsze jednako - Nowy.
Jakosik dość niedziwno była zmiana roku.

We mlyku na niebie gasły fajerwerki,
słychać jyny dokoła moc larma i hóku,
a łognie kolorowe skryły mgły kropelki.

To tak, jako w tej naszej polskij gospodarce,
ło nejlepszych w Europie bymbni sie wynikach,
że kraj wygroł z kryzysym (chyba na fujarce),

przechwolajóm sie głośno - efektów nie widać.
Kowale, 26.01.2010

 Jan Chmiel urodził się w 1943 roku w Bładnicach 
Dolnych. Grał na akordeonie i klarnecie. Na Ziemi Cieszyń-
skiej znany był nie tylko jako muzyk, ale także pisarz i po-
eta ludowy. Był popularyzatorem folkloru i tradycji Śląska 
Cieszyńskiego, miłośnikiem gwary cieszyńskiej. W całości 
w gwarze napisał i wydał śpiewnik „Cieszyńskimi dolinami 
z ludowymi pieśniczkami”.
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WILIJOWE BYDEŁKA ROZPROWIANI
Kiejsi, to mie mamulka we wilije gnali

do chlywa posłóchać, ło czym krowy plotkujóm,
czy mocka na nich fluchcóm, że jich łodbywali

nie tak, jak było trzeja, czy sie fest lutujóm?
Tóż z godowym łopłatkym legnyłech do źłoba,

zakutoł sie do siana, czakóm na wywody,
aż tu słyszym Krasule pełne żalu słowa,

żech jóm zdzielił po karku, jak wlazła do szkody.
Piwónia w kółko klepie, jak dziod na łodpuście,

że mi tego tak lekko nigdy nie wyboczy,
kiech jóm dopod, jak pasła sie w młodej kapuście

i wypolił biczyskym prosto miyndzy łoczy.
Kwiatula też pyskuje, że mi nie daruje

szarpanio za tyn łańcuch, co miała na rogach.
Małe ciele w góneczku też mi wygaduje,

żech mu kiejsi prónteczkym wyśmigoł po nogach.
Gdo wiy, jak dłógo jeszcze by mie dosrowały
krowiczki, coch sie z nimi w lecie tak łostudził,

wiela by mi wszysckigo nawypóminały,
kiebych sie pod sianeczkym na czas nie łobudził.

Tak to downi bydełko rzóndziło we chlywie
ludzkim głosym roz w roku, we wilije wieczór.

Tak samo, jako ludzie, w świynta słodko, pięknie,
a potym przez rok cały, jako bydło ryczóm.

Kowale 12.12.2009

W SERCU CZY PRZED ŁOCZAMI
Nie zrobi z pogana dobrego krześcijana

krziż na ścianie w chałupie, w urzyndzie, we szkole
ani też łoprawióno we skórę Biblija,
co leży nieczytano rokami na stole.

Krziż musisz mieć w sercu, a nie przed łoczami,
byś nie musioł go wiecznie kaś po ścianach szukać.

Sióngnij też po Biblije i siednij z wnukami,
łodkurz, łodewrz pumału i zacznij im czytać.
Hnet wszyndy dozdrzicie swojigo Zbawiciela,

a zdrzódło łask nieprzebrane z przebitego boku
krzysić bydzie co dnia, łod rana do wieczora,
ON łopatrowoł bydzie was na każdym kroku.

Kowale, 4. 02.2010

Wieczór z autorką „Mocniejszej niż śmierć”

Wieści z Dzięgielowa

	 W	piątkowy	wieczór	22	listopada	2013	odbyło	
się	w	naszym	centrum	parafialnym	SALEM	spotkanie	
z	Lidią	Czyż,	autorką	książki	„Mocniejsza	niż	śmierć”,	
która	od	momentu	jej	wydania	cieszy	się	niesłabnącym	
zainteresowaniem	i	poczytnością.
	 Z	filiżanką	gorącej	herbaty	(lub	kawy)	w	rękach	
usiedliśmy,	by	posłuchać	o	kulisach	powstania	książki.	
Ze	względu	na	obecność	pani	redaktor	Bożeny	Giemzy,	
która	 zresztą	wystąpiła	w	 czasie	 tego	wieczoru	 także	 
w	 roli	 prowadzącej	 spotkanie,	mogliśmy	 poznać	 rów-
nież	szczegóły	długiego	i	żmudnego	procesu	redakcyj-
nego,	 a	wszystko	 z	 troską	 o	 to,	 by	 przesłanie	 książki	
dotarło	do	 jak	najszerszego	grona	odbiorców.	To	 jesz-
cze	nie	wszyscy	nasi	goście,	ponieważ	obecny	był	rów-
nież…	nie,	niestety	nie	Radek,	czyli	bohater	opowieści,	
ale	można	by	powiedzieć,	że	jedna	z	głównych	jej	po-
staci,	chociaż	w	książce	właściwie	niewidoczna,	czyli	
ks.	Leszek	Czyż.	To	właśnie	z	nim	nawiązał	korespon-

dencję	bohater	książki	 i	 tak	 to	wszystko	 się	zaczęło…	
W	czasie	spotkania	ksiądz	Leszek	nie	zdradzał	jednak	
żadnych	 dodatkowych	 szczegółów	 historii,	 ale	 swoją	
obecność	 zaznaczył	 zaśpiewaniem	 dla	 nas	 kilku	 pięk-
nych	pieśni	o	miłości,	która	występuje	w	tytule	książki.	
	 Wieczór	 zakończył	 się	 możliwością	 nabycia	
książki,	oczywiście	z	 autografem	autorki,	 a	 ci,	którzy	
jeszcze	 jej	 nie	 czytali,	 spieszyli	 do	domu,	by	od	 razu	
rozpocząć	lekturę	i	pewnie	czytali	do	bladego	świtu.
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„W cieniu Bożych piór”

	 To	temat	XXI	już	śniadania	dla	kobiet,	
jakie	 odbyło	 się	 w	 sobotę,	 30	 listopada	 2013	
roku	w	Dzięgielowie.
	 Słowem	 przewodnim	 spotkania	 był	 
4	wiersz	 z	Psalmu	91	 "Piórami	 swymi	okryje	
cię.	I	pod	skrzydłami	jego	znajdziesz	schronie-
nie."	Jest	 to	piękna	obietnica	przekazana	nam	
przez	 Pana	 Boga,	 dodająca	 nam	 otuchy	 i	 na-
dziei	na	każdy	dzień.	Dobrze	jest	mieć	świado-
mość,	że	ktoś	tak	właśnie	o	nas	dba.
	 Spotkanie	 odbyło	 się	 w	 atmosferze	
nadchodzącego	 już	 Adwentu	 –	 czasu	 oczeki-
wania.	W	kościele	widać	było	wieniec	adwen-
towy	i	gwiazdę	Betlejemską,	a	na	stołach	stały	
przygotowane	 przez	 panie	 ze	 spotkań	 dopołu-
dniowych	świece	ze	skrzydłami	anioła	i	powyż-
szym	wersetem.
	 Wykład	poprowadziła	pastorowa	Beata	
Reske	z	Orzesza,	która	w	pierwszej	kolejności	
przybliżyła	 nam	 postacie	 aniołów	 w	 malar-
stwie	poprzez	pokaz	slajdów	dzieł	znanych	ma-
larzy,	 a	później	przedstawiła	 ich	 rolę	w	życiu	
bohaterów,	których	znamy	z	Biblii,	m.in.	Marii	
i	Józefa.	Świat	aniołów	to	dla	nas	świat	tajem-
niczy.	Są	oni	wysłannikami	Boga,	oznajmiają-
cymi	jego	wolę.	Są		istotami	duchowymi,	cho-
ciaż	czasami	przybierają	postać	cielesną.	Anioł	
to	człowiek,	który	pojawia	się	w	naszym	życiu	
ze	 słowem	 pocieszenia,	 zachęty	 czy	 choćby	 
z	 uśmiechem.	 To	 osoba,	 która	 pełniąc	 wolę	
Pana	 Boga,	 wie	 kiedy	 i	 gdzie	 się	 udać	 i	 jak	
pomóc.	Od	Pana	Boga	pochodzi	pokój,	radość	 
i	serdeczność,	jaką	inni	wnoszą	w	nasze,	czasa-
mi	smutne	życie.	Wystarczy,	że	rozejrzymy	się	wokoło,	
a	na	pewno	 ich	spostrzeżemy.	Może	sami	stajemy	się	
dla	 kogoś	 samotnego,	 chorego,	 opuszczonego,	 takim	
właśnie	 aniołem.	 Pastorowa	 przywiozła	 ze	 sobą	 trzy	
uzdolnione	córki,	które	dzieląc	 się	 swym	 talentem	za-
śpiewały	 i	zagrały,	a	 także	recytowały	piękne	wiersze	 
o	aniołach,	napisane	przez	jedną	z	parafianek	z	Orzesza.

Frekwencja	dopisała	jak	nigdy	dotąd,	jednak	posiłków	
nie	brakło	i	każda	z	pań	mogła	poczęstować	się	kiełba-
ską	i	pysznymi	piernikami.

 Następne	 spotkanie	 już	 15	 lutego	 2014	 roku.	
Serdecznie	zapraszamy.

 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę  

w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystu-

sie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
Gal. 3,26-27
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Śladami Parafii „potolerancyjnych” na Morawach i w Czechach                                                                               

Parafia w Opatovicach   odc. 13                    

	 Miejscowość	 Opatovice	 wymieniana	 jest	 
w	1150	roku	jako	część	majątku	klasztoru	w	Sazavĕ.		Wieś	
wymieniona	 jest	 także	 w	 dokumencie	 z	 roku	 1377,	 kie-
dy	 proboszczowi	 w	 Zbýševĕ	 przydzielono	 roczną	 daninę	
min.	 od	 wsi	 Opatovice.	 Nazwa	 wsi	 zapewne	 jest	 związa-
na	z	pobliskim	klasztorem.	Od	czasów	Jana	Husa	(1414r.)	
właściciel	 m.in.	 Opatovic	 –	 Jan	 zwany	 Kepka	 z	 Chlu-
mu	 stał	 się	 jego	 zwolennikiem.	 Za	 czasów	 króla	 Jerzego	 
z	 Podĕbrad	 majątek	 klasztoru	 został	 przekazany	 3	 wrze-
śnia	 1463	 roku	 Panowi	 Slavate	 z	 Chlumu	 i	 Kušumberku,	
służącemu	 na	 dworze	 królewskim.	 Jeden	 przedstawiciel	
rodu	Vilém	Slavata	 z	Chlumu	 przeszedł	 z	 Jednoty	Brater-
skiej	 na	 katolicyzm	 i	 zacięcie	 prześladował	 protestantów.	

Skończył	 źle	 zostając	 wyrzucony	 z	 okna	
zamku	 na	 Hradčanach	 w	 1618	 roku	 pod-
czas	„Praskiej	Defenestracji”.		Właściciele	
tego	państwa	zmieniali	się	często,	ale	 lud-
ność	 pozostała	 wierna	 ewangelicyzmowi.	 
W	 1654	 roku	 Opatovice	 należały	 do	 Pań-
stwa	Třemošnickiego.	W	 czasach	 kontrre-
formacji,	 wg	 przekazów	 spotykali	 się	 na	
tajnych	nabożeństwach	w	piwnicy		zwanej	
„Božinec”i	 stodole	 należących	 do	 rodziny	
Dlouhých	 z	 Opatowic,	 wspomniana	 piw-
nica,	do	której	wiodło	podziemne	przejście	
ze	stodoły,	znajdowała	się	pod	chałupą.	Na	
filarach	 stodoły	 wyryto	 ilość	 zgromadzeń	 
i	daty.	Stodoły	używano	na	zgromadzenia	w	
lecie,	a	piwnicy	w	zimie	lub	ze	względóuna	
ostrożność.	 Znane	 są	 i	 inne	miejsca	 zgro-
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madzeń	np.	u	„Kališnické	jedle”	za	Chlumem,	 
w	 „Olšinách”,	 w	 Senetinĕ,	 za	 wsią	 Nezdin	
koło	 „studanky”,	 z	 którą	wiąże	 się	 przekaz:	
kiedy	w	czasie	 jednego	nabożeństwa	z	Wie-
czerzą	Pańską	usłyszano	podejrzane	 szmery,	
w	 tym	momencie	uczestnicy	się	 rozproszyli,	
przy	 ucieczce	 zgubili	 kielich.	 Kielich	 odna-
leźli	katolicy	i	uznali	to	za	cud,	wodę	ze	źró-
dełka	uznano	za	cudowną,	a	do	tego	miejsca	
organizowane	 są	 pielgrzymki	 w	 Święto	 Ze-
słania	Ducha	Świętego.	Kielich	podobno	jest	
zdeponowany	w	Ledči	nad	Sázaw.	
	 Po	patencie	tolerancyjnym	miejscowi	
ewangelicy	 opowiedzieli	 się	 za	 wyznaniem	
augsburskim,	 a	 centrum	 zboru	 zostały	 Opa-
towice,	 gdzie	 w	 stodole	 Dlouhych	 końcem	
1782	roku	odprawiono	nieoficjalnie	nabożeń-
stwo,	 już	 bez	 obaw	 przed	 prześladowcami.		
Jednak	wkrótce	stodoła	stała	się	za	ciasna,	tak	
iż	zaczęto	uczęszczać	do	oddalonego	43	km.	
Krucemburka.	Czasem	wzywali	do	siebie	pa-
stora	z	Trnavki	w	celu	posługi	duszpasterskiej.																																																																																																																																	
	 	 W	 1783	 roku	 założono	 zbór	 i	 powołano	
pierwszego	pastora,	którym	został	Jan	Mich-
na,	dotychczasowy	nauczyciel	z	Velke	Lhoty	
na	Wałasku.	Po	niezbędnym	przygotowaniu	 
i	zdaniu	egzaminu	w	Modre	na	Słowacji,	18	lip-
ca	1783	roku	przyjął	stanowisko	pierwszego	 
w	 dziejach	 pastora.	 Warunki	 bytowe	 były	
bardzo	trudne,	a	zborownicy	żyli	w	wielkim	
rozproszeniu.	Żyli	w	5	 skupiskach,	 którymi	
były	miasteczka:	Kutna	Hora,	Časlav,	Svĕtlo	
n.	 Sazavą,	 Ledča	 n.	 Sazavą	 i	 Kácov	 –	 wo-
kół	których	znajdowały	się	73	miejscowości	
należące	do	zboru!	 	Ks.	Michna	7	września	
1783	 roku	 odprawił	 w	 stodole	 u	 Dlouhych	
pierwsze	 nabożeństwo	 wg	 wyznania	 augs-
burskiego.	 Do	 zboru	 przystępowali	 ewange-
licy	z	sąsiednich	miejscowości,	którzy	wcze-
śniej	zgłosili	się	do	wyznania	helweckiego.
23	marca	 1784	 roku	 został	 poświęcony	 	 ka-
mień	węgielny	pod	drewniany	dom	modlitwy,	
a	 6	 czerwca	 1784	 roku	 odbyło	 się	 jego	 po-
święcenie.	Drewniana	plebania	z	gontowym	
dachem	powstała	w	1785	roku.	Nieco	później	
dobudowano	stodołę	i	budynki	gospodarcze.	
W	1790	roku	rozebrano	drewniany	dom	mo-
dlitwy	 i	 zbudowano	 nowy,	 kamienny	 nie	
tynkowany	 z	 dachem	 ze	 starego	 domu	 mo-
dlitwy	 z	 nowymi	 oknami	 i	 stromym	 zwień-
czeniem	dachu.	Dom	modlitwy	musiał	mieć	
ulepszoną	 architekturę,	 skoro	 jego	 wygląd	
został	 zakwestionowany	 przez	 administrato-
ra	 zakonu	 cysterskiego	Mauritiusa	Abela,	 z	

powodu	podobieństwa	do	kościoła	katolickiego.	4	października	
1792	roku	dotychczasowy	duszpasterz	odszedł	na	Słowację,	skąd	
też	przybył	jego	następca	ks.	Aleksander	Andeházy.	W	1795	roku,	
po	zbiórce	pieniężnej,	naprawiono	strop	domu	modlitwy,	w	1797	
został	 on	 odmalowany,	 w	 1803	 roku	 ukończono	 rekonstrukcję	
gontowego	dachu,	a	w	1810	roku	rozpoczęto	wykładać	posadzkę	
cegłą.	Z	 innych	prac	wykonano	w	1795	 roku	ogrodzenie	cmen-



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl42 Odwiedź naszą stronę:

Janek SchyllaBe omide didar                    

tarza,	z	którego	do	dziś	pozostał	żelazny	krzyż	z	1831	
roku,	 w	 1806	 roku	 wyremontowano	 szkołę,	 w	 1811	
roku	 rozpoczęto	wymianę	 drewnianej	 ściany	 plebanii	
na	murowaną,	kamienną.																																									
	 W	1786	roku	powołano	nauczyciela	–	z	dniem	
14	stycznia,	był	nim	Václav	Polnický,	uczył	pierwotnie	
w	miejscowym	domku	dla	pasterzy,	potem	domku	gra-
barza.		W	marcu	1789	r.		otrzymał	licencję	nauczyciela,	
a	zbór	zezwolenie		na	powstanie	szkoły	ewangelickiej,	
której	drewniany	budynek	zbudowano	w	1789	roku	z	
drewna	po	rozbiórce	domu	modlitwy.	Budynek	szkoły	
istniał	 do	 1829	 roku,	 kiedy	w	 1830	 roku	 zbudowano	
nową	szkołę,	która	następnie	padła	pastwą	ognia	5	lipca	
1862	roku.	Szkołę	odbudowano,	a	rozbudowanie	jej	na-
stąpiło	w	latach	1878-1879	(pośw.	kamienia	węgielne-
go	28.08.1878,	pośw.	szkoły	2.11.1879).		W	1883	roku	
szkoła	stała	się	szkoła	prywatną,	a	w	1920	roku,	została	
szkołą	państwową.
	 W	 1817	 roku	 26	 października	 obchodzono	
300-lecie	 Reformacji,	 które	 uczczono	 nabożeństwem,	
wieczorną	 iluminacją	 kościoła	 i	 koncertem	 orkiestry,	
której	 muzykanci	 grali	 i	 śpiewali	 psalmy.	W	 ołtarzu	
umieszczono	 stare	 księgi	 i	 poświęcono	 nowe	 naczy-
nia	komunijne.	W	następnym	roku	padła	myśl	zakupu	
nowych	 organów,	 aby	 godniej	 wyrażać	 chwałę	 Bogu	
ale	 …	 ponieważ	 kościół	 nie	 odpowiadał	 warunkom,	
jakich	wymagało	zbudowanie	organów,	postanowiono	
…	wpierw	zbudować	–	bagatela	–	nowy	dom	modlitwy.	
17	maja	rozpoczęto	rozbiórkę	dotychczasowego	domu	
modlitwy,	 a	 21	maja	 1819	 roku	 	 poświęcono	 kamień	
węgielny	 pod	 nowy.	 Zbudowano	 nowy	 dom	 modli-
twy,	 jeszcze	bez	wieży	ze	stromym	wysokim	dachem.	

20	maja	1820	roku	zostały	przywiezione	nowe	organy	 
z	Kutnej	Hory,	a	28	maja	dom	modlitwy	oraz	organy	
zostały	poświęcone.
	 Pod	koniec	XIX	wieku	zadecydowano	o	budo-
wie	nowego	kościoła	z	wieżą.	W	1886	roku	–	9	maja	
odbyło	się	ostatnie	nabożeństwo	w	kościele.	Rozbiórkę	
kościoła	rozpoczęto	10	maja,	w	13	dni	po	ukończeniu	
prac	 rozbiórkowych	poświęcono	kamień	węgielny.	26	
listopada	 1886	 r.	 zostały	 poświęcone	 zawieszone	 już	
dzwony	na	wieży	kościoła.	Kościół	zbudowany	w	stylu	
neogotyckim	poświęcono	5	czerwca	1887	roku.	W	nim	
to	 ustawiono	 ołtarz	 ambonę	 i	 organy	 z	 poprzedniego	
kościoła.	Ołtarz	 zwieńczony	 jest	 krzyżem,	wokół	 któ-
rego	opleciony	jest	wąż.
	 Stara	 plebania	 powoli	 ulegała	 „zębowi	 cza-
su”,	 dlatego	w	 1856	 roku	 zakupiono	 gospodę	 stojącą	
opodal	 i	 zaadaptowano	 na	 plebanię.	 Nowa	 plebania	
została	 zbudowana	 w	 1876	 roku.	 	 Na	 Zgromadzeniu	
Generalnym	 czeskich	 ewangelików	 w	 Pradze	 17-18	
grudnia	1918	roku	doszło	do	połączenia	ewangelików	
wyznania	augsburskiego	i	helweckiego	w	jeden	Ewan-
gelicki	 Kościół	 Czeskobraterski,	 tak	 i	 parafia	 luterań-
ska	w	Opatowicach	weszła	w	 jego	skład,	zachowując	
tradycję	augsburską.	Na	terenie	parafii	w	Opatovicach	
powstały	następujące	parafie,	parafie	filialne	i	st.	kazn.:	 
w	Vilemovĕ	 ok.	 1860	 r.,	 w	Čilhošti,	 Časlavi	 oraz	 Sa-
zavce.	Parafia	czeskobraterska	w	Opatowicach	oprócz	
kościoła	parafialnego,	 posiada	 jeszcze	2	kaplice	w	 są-
siednich	miejscowościach,	 które	wraz	 z	 kościołem	w	
Opatovicach	 w	 minionych	 latach	 	 były	 sukcesywnie	
remontowane.

	 Witamy	 Nowy	 Rok.	 Miejmy	 jednak	 świa-
domość,	że	tylko	część	populacji	światowej	obcho-
dzi	 z	 nami	 to	 święto.	 O	 różnicach	 	 pomiędzy	 ka-
lendarzami	miałem		już	przyjemność	pisać	w	WW.	 
W	świecie	muzułmańskim		Nowy	Rok	obchodzą	tyl-
ko	wspólnoty	chrześcijańskie.	Islam	w	Egipcie	jest	
religią	państwową	i	święta	muzułmańskie	są	dniami	
wolnymi	od	prac.	Powinny	o	 tym	pamiętać	osoby		
tam	wyjeżdżające.	Wszystkie	urzędy	i	instytucje	są	
zamknięte.	Wielość	 tych	 świąt,	w	pojęciu	 europej-
skim,	dezorganizuje	życie	i	utrudnia	czasem		funk-
cjonowanie	 i	 zwiedzanie.	 Przed	 indywidualnym	
wyjazdem	powinniśmy	pamiętać	o	 zapoznaniu	 się	
z	 trzema	 kalendarzami:	 islamskim,	 gregoriańskim	 
i	juliańskim.	I	tak	przykładowo:	1	stycznia	-	Nowy	
Rok	 jest	 świętem,	 obchodzonym	 jednak	 głównie	
przez	chrześcijan.	7	 stycznia	–	narodziny	Chrystu-
sa		i	19	stycznia	-	chrzest	Chrystusa,	świętowane	są	

przez	 chrześcijańską	 wspól-
notę	 Koptyjskiego	 Kościoła	
Ortodoksyjnego.	 Wyznawcy	
tego	 Kościoła	 mają	 wtedy	
ustawowe	dni	wolne	od	pracy.	
Podobnie	jest	w	czasie	Świąt	
Wielkanocnych.	 Ażeby	 się	
znaleźć	 w	 islamskiej	 rzeczy-
wistości	 trzeba	 mieć	 przed	
oczyma	(w	komputerze)	wszelkie	informacje	o	tym	
świecie	 i	 tamtejszych	 uwarunkowaniach,	 podykto-
wanych	religią	państwową.
	 Wielkim	przeżyciem	wycieczek	przyjeżdża-
jących	 do	 Egiptu	 jest	 zwiedzanie	Gizy.	Niektórzy	
decydują	się	na	całonocną	podróż	autobusem	z	Hur-
ghady	ażeby	zwiedzić	Muzeum	Narodowe	w	Kairze	
i	 przede	 wszystkim	 zobaczyć	 piramidy.	 Niezapo-
mnianym	 wrażeniem	 jest	 	 spotkanie	 z	 tą	 królew-
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ską	nekropolią.	Ludzie	znają		już	dzisiaj	
historię	 Egiptu.	 Począwszy	 od	 lektury	
„Faraona”	poprzez	inne	lektury	i	internet,	
a	zwłaszcza	podróżowanie,	poznają	 roz-
wój	naszej	 cywilizacji.	Dlatego	z	 takim	
zachwytem	 oglądają	 piramidy	 Cheopsa	 
i	 Chefrena.	 Patrzą	 na	 monumentalną	
rzeźbę		Sfinksa.	Co	bardziej	odważni	de-
cydują	się	na	wejście	do	piramid.	Niektó-
rzy,		mimo	ostrzeżeń	o	ciasnocie,	zagro-
żeniu	klaustrofobią	i	duszności,	decydują	
się	na	ekstremalny	wyczyn	przejścia		chodniczkami	
wewnątrz	piramidy.
	 Tamtejsi	 	 przewodnicy	 rzadko	wspominają	
o	 piramidach	 zbudowanych	 królowym	 i	 kobietom	 
z	 rodzin	królewskich.	Zdają	 się	 czasem	ulegać	ak-
tualnym	tendencjom	radykałów	islamskich,	umniej-
szających		zasługi	kobiet	w	historii	Egiptu.
	 Odnosi	się	wrażenie,	jakby	obawiali	się	mó-
wić	o	roli	kobiet	w	kontekście	aktualnych	wydarzeń	
nie	tylko	w	Egipcie,	ale	również	w	Tunezji	czy	Ma-
roku.	Widzą,	 że	w	manifestacjach	 	 coraz	 częściej	
biorą	udział	kobiety.	Tworzą	stowarzyszenia,	w	któ-
rych		w	czasie	spotkań	głośno	mówią	o	swoich	pro-
blemach.	Przestały	pokornie	milczeć	i	być	bezwol-
nie	posłuszne.	Sięgają	do	lektury	Koranu	i	dowodzą,	
wbrew	 teologom	 muzułmańskim,	 że	 nie	 znajduje	
się	 tam	 żaden	 werset,	 z	 którego	 wynikałoby	 wy-
kluczenie	 kobiety	 z	 życia	 społecznego	 i	 udziału	 
w	 instytucjach	 publicznych.	 Taka	 krytyczna	 lektu-
ra	Koranu	 i	właściwe	wnioskowanie	 są	 sprzeczne	
z	dotychczasową	praktyką	islamskich	przywódców	

duchowych,	 którzy	 jak	 wszelkiego	 rodzaju	 fana-
tyczni	przywódcy	religijni,	starają	się	wykorzystać	
niewiedzę	i	wpojone	ślepo	posłuszeństwo.
	 Jakie	 zagrożenia	niesie	 z	 sobą	 fundamenta-
lizm	religijny,	widzimy	chociażby	w	wydarzeniach,	
jakie	mają	miejsce	w	Republice	Środkowoafrykań-
skiej,	a	głównie	w	jej	stolicy	Bangi.	W	starciach	po-
między	 rebeliantami	 islamskimi	 z	 ugrupowaniami	
chrześcijańskimi	 od	 początku	 grudnia	 br.	 zginęło	
już	 co	najmniej	 1000	 ludzi,	 a	w	 tym	wiele	kobiet	 
i	dzieci.
	 W	Afryce	 zaczyna	 być	 coraz	 częściej	 nie-
spokojnie	i	niestabilnie.	Wydaje	się,	że	to	tam	będą	
mnożyły	 się	 konflikty.	 Pocieszeniem	 w	 Nowym	
Roku	może	 być	 chyba	 postępująca	 stabilizacja	 na	
Bliskim	Wschodzie	 i	 podpisanie	 porozumienia	 po-
między	USA	i	Iranem.	Miejmy	nadzieję	i	wierzmy,	
że	będzie	to	trwały	element	nadchodzących	dni.
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Szko³y Towarzystwa Ewangelickiego

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Każdego	 roku	 jeden	 uczeń	 lub	
uczennica	szkoły,	która	uzyskała	najwyższą	
średnią	 ocen	 na	 świadectwie	 promocyjnym	 
z	 poprzedniego	 roku	 szkolnego,	 typowana	
lub	 typowany	 jest	 do	 stypendium	 Prezesa	
Rady	Ministrów.	W	LOTE	 najwyższą	 śred-
nią	 zdobyła	 Nina Krąkowska,	 obecnie	
uczennica	 klasy	 maturalnej.	 	 27.11.2013	 r.	 
w	 Bielsku-Białej	 odbyła	 się	 uroczystość	
wręczenia	 stypendiów	 PRM	 uczniom	 z	 ob-
szaru	działania	Delegatury	bielskiej.	Dyplo-
my	 stypendystom	 wręczał	 Kurator	 Śląski	
Stanisław	 Faber.	 Na	 uroczystości	 obecna	
była	także	posłanka	do	Sejmu	-	Aleksandra	
Trybuś.	 Kurator	 gratulował	 stypendystom	
sukcesu,	 podkreślał	 wysiłek	 i	 codzienną	
pracę,	jaką	muszą	wykonać,	aby	osiągać	tak	
dobre	wyniki.	Zaznaczył	iż	"ludzi	oceniamy	nie	przez	
pryzmat	ich	wiedzy	i	umiejętności	lecz	tego,	co	dają	in-
nym".	Uroczystość	uświetnił	grą	na	klawesynie	Daniel	
Strządała	-	stypendysta	z	PSM	w	Bielsku-Białej.
 
	 Ważnym	 kulturalnym	 wydarzeniem	 w	 życiu	
szkoły	był	 spektakl	 teatralny	–	„Ożenek”	wg.	Mikoła-
ja	Gogola,	który	już	po	raz	drugi	wystawili	uczniowie	
uczęszczający	 na	 zajęcia	 teatralne	 pt.	 Magia	 Słowa,	

prowadzone	 przez	 polonistkę	 szkoły	 i	 aktorkę	 CST	 –	
Katarzynę	 Słupczyńską.	 Premiera	 odbyła	 się	 jeszcze	 
w	czerwcu	2013	r.,	jednak	na	usilne	prośby	zachwyco-
nej	publiczności	zespół	zgodził	się	odegrać	sztukę	jesz-
cze	raz	we	wtorek	10.12.2013	r.	„Ożenek”	 to	świetna	
komedia	będąca	satyrą	na	obyczajowość	XIX-wiecznej	
Rosji.	Swoje	role	uczniowie	odegrali	po	prostu	brawu-
rowo	 i	 nie	 będzie	 przesadą	 jeśli	 powiem,	 że	w	 pełni	
profesjonalnie.	Zabawny	tekst	interpretowali	nie	tylko	

Nina Krąkowska - stypendystka PRM

„Ożenek” M. Gogola w wykonaniu uczniów LOTE
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głosem,	 ale	gestem	 i	mimiką	dopracowany-
mi	perfekcyjnie.		Ten	udany	zespół	aktorski	
tworzą	 uczniowie	 klasy	 2c:	 Ania	 Adamus,	
Magda	Gibiec,	 Urszula	 Gumola,	Weronika	
Szawara,	 Vanessa	 Zgrzebniok,	 Janek	 Lut-
ze,	Robert	Mentel	 i	Kuba	Skałka.	Aktorom	 
i	 prowadzącej	 zespół	 pani	 Kasi	 Słupczyń-
skiej	 należą	 się	 szczere	 gratulacje.	 Zafa-
scynowanie	 teatrem	 objawia	 się	 	 także	 
w	wyjazdach	na	spektakle	do	renomowanych	
teatrów.	Wyżej	wymieniony	zespół	teatralny	
poszerzony	 o	 grupę	 uczniów,	 którzy	 rów-
nie	 chętnie	 	 oglądają	 dobre	 przedstawienia,		
19.12.13	r.	wyjedzie	kolejny	raz	do	teatru	im.	
J.	Słowackiego	w	Krakowie,		tym	razem		na	
spektakl	muzyczny	„Ziemie	obiecana”.
	 Przed	nami	ostatnie	dni	 roku	kalen-
darzowego	2013.	W	ostatnią	niedzielę	roku	
–	29.12.13	 r.	 o	godz.	 16:00	 zapraszamy	 serdecznie	na	
koncert	„Dzieci	śpiewają	kolędy”.	
	 Z	okazji	Świąt	życzę	drogim	czytelnikom	bło-

gosławieństwa	i	radości	płynącej	z	bożonarodzeniowej	
wieści.	Niechaj	prawda	o	Jezusie	trwa	w	każdym	z	nas	
i	rozjaśnia	życie.

Lidia Pałac

Gimnazjum TE

	 Wielkimi	krokami	zbliża	się	do	nas	
najpiękniejszy	dzień	w	roku.	W	centralnym	
punkcie	szkoły	znalazł	się	wieniec	adwento-
wy,	a	kolejne	świece	zapalają	się	tydzień	po	
tygodniu,	 rozświetlając	 szkołę	 magicznym	
blaskiem.	 Uczniowie	 w	 ostatnich	 dniach	
grudnia	 ciężko	 pracowali	 na	 swoje	 oce-
ny.	Koniec	 roku	kalendarzowego	obfitował	 
w	wiele	wydarzeń.
	 W	 wyniku	 rywalizacji	 65	 uczniów	 
w	 szkolnym	 etapie	 Ogólnopolskiego	 Kon-
kursu	Biblijnego	„Sola	Scriptura	2013/2014”	
–	Życie	Mojżesza,	do	drugiego	etapu	zakwali-
fikowało	się	11	uczniów	GTE.	Są	to:	Marcin	
Chrapek,	 Adam	 Szalbot,	 Karolina	 Fromm,	
Elżbieta	Gabryś,	Nicola	Więcław,	Filip	Ma-
chalica,	Tymoteusz	Dobrucki,	Jakub	Królica,	
Weronika	Pezda,	Anita	Cieślar	i	Tomasz	Glajcar.		
	 29	listopada	w	sali	sportowej	Gimnazjum	nr	1	
w	Cieszynie	odbyły	się	Międzyszkolne	Zawody	w	Piłce	
Siatkowej	Chłopców.	W	zawodach	wzięło	udział	pięć	
szkół,	w	tym	reprezentacja	naszej	szkoły.	W	skład	dru-
żyny	GTE	weszli	uczniowie	klas	pierwszych,	drugich	
i	trzecich.	Zawody	rozpoczęły	się	od	losowania,	które	
podzieliło	 zespoły	 na	 dwie	 grupy.	Gra	 toczyła	 się	 do	
dwóch	wygranych	setów.	Po	zaciętej	 rywalizacji	 spor-
towej	nasi	uczniowie	zajęli	ostatecznie	IV	miejsce.
	 W	 tym	 dniu	 odbył	 się	 także	 konkurs	 „Młody	
chemik”.	Wart	 uwagi	 jest	 fakt,	 iż	 konkurs	 ten	 w	wo-

jewództwie	śląskim	odbył	się	tylko	w	trzech	miastach,	 
w	tym	w	Cieszynie,	w	budynku	przy	ul.	Sienkiewicza2.	
W	 pierwszym	 etapie	 uczniowie	 zmagali	 się	 z	 testem	
oraz	quizem,	a	w	drugim	etapie	rozwiązywali	krzyżów-
kę	chemiczną,	rozwiązywali	zadania	problemowe	i	opi-
sywali	doświadczenia	chemiczne.	Niestety	wiemy	już,	
iż	brak	kilku	punktów	spowodował,	iż	drużyna	naszej	
szkoły	nie	dostała	się	do	drugiego	etapu,	choć	było	na-
prawdę	blisko.
	 W	pierwszym	tygodniu	grudnia	uczniowie	klas	
I	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	 z	 „Wychowania	 do	 życia	 

Konkurs Młody Chemik



wieœci wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl46 Odwiedź naszą stronę:

w	 rodzinie”,	 które	 przeprowadziła	 pani	 Karolina	 Ho-
łownia.
	 5	grudnia	miałem	przyjemność	gościć	z	trójką	
uczniów	w	strumieńskim	gimnazjum.	Uczniowie	zma-
gali	się	z	dyktandem	przygotowanym	przez	prof.	Aldo-
nę	Skudrzyk.	W	wyniku	zmagań,	uczeń	klasy	I	-	Jakub	
Królica,	znalazł	 się	w	pierwszej	dziesiątce	 i	został	za-
proszony	ponownie	do	Strumienia,	aby	17	grudnia	ode-
brać	 dyplom	 i	 nagrodę	 oraz	wziąć	 udział	w	 strumień-
skich	jasełkach.	
	 6	 grudnia,	 jak	 przystało	 na	 ten	 dzień,	 naszą	
szkołę	 odwiedził	 Mikołaj,	 który	 poprowadził	 trady-
cyjny	 apel	 oraz	wręczył	 cukierki	wszystkim	uczniom	
GTE.	W	międzyszkolnej	 rywalizacji	zwyciężyła	klasa	
III	bg,	która	najlepiej	poradziła	sobie	z	mikołajkowym	
quizem,	podczas	którego	trzeba	było	odpowiedzieć	na	
takie	pytania	jak:	„Ilu	uczniów	uczęszcza	aktualnie	do	

GTE?”,	„W	które	dni	otwarta	jest	biblioteka	
szkolna”?,	„Jak	nazywają	 się	wychowawcy	
poszczególnych	klas”,	„Jak	nazywa	się	pani	
sekretarka”?	czy	„Jakim	samochodem	jeździ	
dyrekcja	szkoły”?
	 10,	11	i	12	grudnia	trzecioklasiści	zma-
gali	 się	 z	 arkuszami	 próbnego	 egzaminu	
gimnazjalnego	 przygotowanego	 przez	 wy-
dawnictwo	Operon.
	 W	 ostatnim	 tygodniu	 grudnia	 ucznio-
wie	 na	 zajęciach	 techniki	 i	 plastyki	 wyko-
nywali	 pierniki,	 które	 przekazali	 dzieciom	
znajdującym	 się	w	 trudnej	 sytuacji	 finanso-
wej.
	 Ostatni	 dzień	 nauki	 w	 roku	 kalenda-
rzowym	rozpoczął	 się	przedstawieniem	Bo-
żonarodzeniowym	 w	 wykonaniu	 kółka	 te-

atralnego	oraz	wigilijkami	klasowymi,	podczas	których	
uczniowie	oraz	nauczyciele	mieli	okazję	złożyć	sobie	
życzenia,	 podzielić	 się	 opłatkiem,	 zaśpiewać	 kolędy	
oraz	spożyć	przygotowany	wspólnie	poczęstunek.				
	 29	 grudnia	 Nasza	 Szkoła	 była	 gospodarzem	
koncertu	„Dzieci	 śpiewają	kolędy”,	który	 jak	co	 roku	
odbył	się	w	Teatrze	im.	Adam	Mickiewicza.
 Korzystając	 z	 okazji,	 iż	 jest	 to	 ostatni	numer	
„Wieści”	w	tym	roku,	pragnę	złożyć	Państwu	życzenia,	
aby	 czas	 oczekiwania	na	Święta	Bożego	Narodzenia	
nie	został	przygnieciony	przez	szał	przedświątecznych	
zakupów,	 choinek	 i	 gotowania,	 lecz	 aby	 te	 elementy	
były	tylko	dodatkiem	do	tego,	co	najważniejsze,	do	ra-
dości	 z	Narodzenia	 Pana!	 Życzę	 Państwu,	 aby	 świę-
ta	upłynęły	w	atmosferze	rodzinnego	spokoju	i	oby	ta	
radość	nie	była	krótkotrwała,	lecz	niechaj	trwa	w	na-
szych	sercach	jak	najdłużej.

Leszek Kołodziej

Szkoła Podstawowa TE
Wizyta w cyrku

27.11.2013	r.	odbyło	się	uroczyste	pasowanie	uczniów	
klas	 I.	 	W	 tym	 roku	 ceremonia	 pasowania	 była	 opóź-

niona	 za	 sprawą	 programu	 artystycznego.	
Najmłodsi	uczniowie	wraz	z	wychowawczy-
niami:	Magdaleną	 Spandlik	 i	 Joanną	 Berek	
zaprosili	 rodziców	 do	 cyrku.	 Można	 było	
zobaczyć:	akrobatów,	lwy,	baletnice	na	linie,	
żonglerów,	 koniki,	 węże,	 klaunów.	 Każdy	
uczeń	miał	 rolę	 do	 odegrania,	 dlatego	 przy-
gotowanie	 takiego	programu	wymagało	spo-
ro	czasu.	Ale	było	warto	 !!!!!.	Rodzice	byli	
pod	wrażeniem,	a	dzieci	przejęte	rolami.	Nasi	
szkolni	artyści	wystąpili	powtórnie	dla	przed-
szkolaków	z	PTE	i	Bajlandii.	
	 Listopad	 zakończył	 się	 konferencją	
w	SPTE	organizowaną	przez	Ewę	Mrowiec	
–	 naszą	 bibliotekarkę	 i	 przedstawicielki	 Bi-

Próbny egzamin gimnazjalny
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blioteki	 Pedagogicznej	 w	 Bielsku	 –	 filii	 
w	Cieszynie.	Spotkanie	miało	formę	warsz-
tatów,	w	których	brali	udział	nasi	uczniowie.	
Temat	związany	był	z	elementami	bibliote-
rapii	na	zajęciach	dydaktycznych	i	pokazem	
technik	biblioterapeutycznych.

Świąt radosnych nadszedł czas…

	 Grudzień	 to	 miesiąc,	 który	 budzi	
wiele	ciepła	i	radości,	a	to	za	sprawą	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	
	 Zaraz	 na	 początku	 miesiąca	 poja-
wił	się	w	SPTE	adwentowy	wieniec,	który	
przypomniał	o	oczekiwaniu	na	przyjście	Pana.	Pojawił	
się	także	piękny	srebny	świerk,	który	przyozdobiliśmy	
i	 powstała	 piękna	 choinka.	 Tradycyjnie	 nauczyciele	 
i	niektórzy	uczniowie	przygotowali	świąteczne	ozdoby,	
pachnące	pierniki	na	kiermasz.	

	 Z	 okazji	 Mikołaja,	 niektóre	 klasy	 dostały	 za-
proszenie	 na	 ciekawe	 przedstawienia.	 Pozostałych	
uczniów	 odwiedził	Mikołaj	w	 towarzystwie	 pomocni-
ków	i	częstował	słodyczami.

 Z okazji 
nadchodzących 
Świąt życzymy 
wszystkim cie-
płej, rodzinnej, 
świątecznej at-
mosfery, a w No-
wym Roku zdro-
wia i Bożego 
błogosławień -
stwa. 

Joanna Gibiec-Smierna
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Przedszkole TE

 Organizując	cały	rok	pracy	dla	przedszkolaków,	
do	 naszej	 oferty	 postanowiłyśmy	 dołączyć	 cykliczne	
spotkania	z	muzyką	i	kulturą	naszego	regionu.	Na	spo-
tkaniach	 z	muzyką	dzieci	 poznają	wyznaczony	 instru-
ment	 –	 jego	 budowę,	 sposób	 wydobywania	 dźwięku,	
wreszcie	w	jaki	sposób	się	na	nim	gra.	Rozpoczynając	
cykl	tych	zajęć,	nawiązałyśmy	współpracę	z	nauczycie-
lami	Szkoły	muzycznej,	którzy	wraz	ze	swoimi	ucznia-
mi	 przygotują	 spotkania.	 Pierwszym	 instrumentem	 
w	naszym	przedszkolu	był	flet	poprzeczny.	Pani	Edyta	
z	SM	w	ciekawy	 sposób	opowiedziała	dzieciom	o	 sa-
mym	 instrumencie,	 a	później	pokazała,	 jak	można	na	
nim	 grać.	 Gościem	 specjalnym	 była	 nasza	 koleżanka	
Ola,	która	chodziła	do	przedszkola,	a	teraz	już	czwarty	
rok	uczy	się	gry	na	tym	instrumencie.
	 Drugi	 cykl	 spotkań,	 które	 zaproponowałyśmy	
w	tym	roku,	to	zapoznanie	dzieci	z	kulturą	naszego	re-
gionu.	Pierwszy	gość	pan	Brańczyk	opowiedział	przed-
szkolakom	o	tradycyjnym	stroju	cieszyńskim,	z	czego	
się	składa	i	przede	wszystkim	jak	nazywają	się	poszcze-
gólne	części	garderoby.	
	 W	listopadzie	starsze	grupy	poszły	do		Muzeum	
drukarstwa,	gdzie	oprócz	wiedzy	teoretycznej,	w	prak-
tyczny	sposób	zapoznały	się	z	pracą	drukarza.	Koniec	
listopada	to	czas	przygotowań	do	jednego	z	najważniej-
szych	 dni	 w	 roku	 –	wizyty	Mikołaja.	 Gość	wzbudza	
wiele	emocji,	ale	każdy	czeka	na	 tą	wizytę	 i	prezenty,	
które	ze	sobą	przynosi.	Następnym	wydarzeniem		tego	
miesiąca	są	jasełka	dla	rodziców		i	wyjazd	z	przedsta-
wieniem	do	domu	 seniora	w	Dzięgielowie.	Mamy	na-
dzieję	że	prezenty	i	występ,	który	przygotowujemy	dla	
dziadków,	w	miły	sposób	przybliży	ten	wyjątkowy	czas.

W styczniu ogłaszamy nabór dzieci do 
przedszkola  na rok 2014.

	 Nasze	przedszkole	 czynne	 jest	 od	godz.6.30	–	
17.00.	Zapisać	 i	uczęszczać	mogą	dzieci	w	wieku	2,5	
do	 6	 lat.	 Czesne	 obejmuje	 cztery	 posiłki	 gotowane	 
w	naszej	kuchni	oraz	wszystkie	zajęcia	(wynikające	z	
programu	wychowania	przedszkolnego	+	zajęcia	dodat-
kowe).	Zajęcia	dodatkowe	to	rytmika	2x	w	tygodniu	dla	

Wizyta w bibliotece pedagogicznej na warsztatach zorganizowanych w 
ramach  Rok z Tuwimem
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każdej	grupy,	język	angielski	-	4x	w	tygodniu,	
plastyka,	religia	ewangelicka	i	katolicka,	logo-
pedia	dla	potrzebujących	dzieci.
 Od	 września	 2012	 realizujemy	 pro-
jekt	współfinansowany	przez	Unię	Europejską,	 
w	 ramach	Europejskiego	Funduszu	 społeczne-
go	„Dobry	start	przedszkolaka”.	Dzięki	projek-
towi	proponujemy	dzieciom	zajęcia	dodatkowe,	
takie	jak:	origami,	gimnastyka	korekcyjna,	mali	
odkrywcy,	 logiko,	 logopedię	 i	 terapię	 pedago-
giczną.	Oprócz	fachowej	opieki,	pięknych	i		ko-
lorowych	 sal,	 proponujemy	dzieciom	ogródek	
,gdzie	odbywają	się	zajęcia	i	zabawy		ruchowe.	
Wzbogacając	naszą	ofertę,	nasze	przedszkolaki	
korzystają	 z	 różnorodnych	wycieczek.	 Dzieci	
na	zajęciach	logopedycznych	i	 	zajęciach	z	te-
rapii	 pedagogicznej	 korzystają	 z	 najlepiej	wy-
posażonego	w	okolicy		gabinetu.

Grażyna Podżorska

Dobrych Świąt Bożego Narodzenia! 
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzymy, aby wszyscy mogli dotrzeć do świętej groty, 
by móc rozkoszować się wypływającymi z niej falami Światła, 

płomieniami Życia, burzą Radości!
Dobrych Świąt Bożego Narodzenia! 

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia! 
Ale te życzenia nie wystarczają: są nazbyt „teologiczne”: 

to święto, które jest i musi być pełne „poezji”. 
Tak więc składajmy sobie życzenia 
tak radosne jak anielskie „Gloria”, 

życzenia tak jasne jak gwiazda betlejemska,
życzenia tak gorące jak ciepło baranka i osiołka,

życzenia tak dobre jak ręce pasterzy,
życzenia tak czułe i słodkie jak oczy Maryi i Józefa.

Spotkanie aktywizujące dla rodziców w ramach projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europejską Dobry Start Przedszkolaka

Zajęcia z gotowania KUCHCIKOWO potrawy na miarę naszych możliwości grupa 
Sówek 6 latki - było pysznie  
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Ratujmy Organy !!!
Zaolzie nie zawiodło

	 Ósmy	 koncert	 drugiej	 edycji	 cyklu	 „Ratujmy	
organy	 kościoła	 Jezusowego”,	 który	 odbył	 się	 24	 li-
stopada	br.,	wypełnili	artyści	z	Zaolzia.	Trzeba	od	razu	
dodać,	 Zaolzie	 nie	 zawiodło	 zarówno	 pod	 względem	

wykonawczym	jak	i	co	do	frekwencji.	Serce	rosło,	kie-
dy	 już	na	godzinę	przed	 rozpoczynającym	się	o	godz.	
17.00	 koncertem,	 zwolna,	 ale	 z	 coraz	większym	 natę-
żeniem	 zaczęły	 wypełniać	 się	 ławy	 wyższobramskiej	

świątyni.	 Tłumnie	 przybywali	 nasi	 rodacy	 
z	drugiej	strony	Olzy,	ale	i	nasza	publiczność	
nie	 zawiodła,	 przybyli	 również	 goście	 z	 są-
siednich	parafii	jak	i	z	Górnego	Śląska.	I	nie	
zawiedli	 się,	 bowiem	 sukcesy	muzyczne	 od-
noszone	przez	poszczególnych	wykonawców,	
o	 których	 pisałem	 szeroko	 w	 listopadowym	
numerze	 „WW”	 nie	 były	 w	 niczym	 przesa-
dzone,	a	artyści	udowodnili,	że	w	pełni	na	nie	
zasłużyli.	 Poza	 tym	 przygotowany	 program	
był	 urozmaicony,	 obejmował	 różnego	 rodza-
ju	muzykę,	tak,	że	na	pewno	mógł	zadowolić	
każdego	słuchacza.	
	 Po	kolei	jednak	o	wszystkim.	Na	wstę-
pie	 w	 imieniu	 organizatorów,	 powitał	 zebra-
nych	 ks.	Tomasz	Chudecki.	Na	 początek	 za-
prezentował	 się	 Chór	 Studencki	 Collegium	
Iuvenum,	 złożony	 z	 blisko	 sześćdziesięciu	
uczniów	 Gimnazjum	 (Liceum)	 Polskiego	 
w	Czeskim	Cieszynie,	prowadzony	mistrzow-
ską	ręką	dr.	Leszka	Kaliny.	Chór	w	różnorod-
nym	 repertuarze,	 zaśpiewał	 pieśni	 sakralne:	 
G.	G.	Gorczyckiego	 	 -	 „Tota	pulchra	 es	Ma-
ria”,	ludową	E.	Maćkowiaka	–	„Uwoz,	mamo,	
roz”,	 pochodzącą	 z	 mszy	 afro-brazylijskiej	

„Canticum novum”

„Collegium Iuvenum”

Dyrygent dr Leszek Kalina

Noemi Bocek i Filip Macura
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kompozycję	 Carlosa	 Alberta	 Pinto	 Fone-
sca	–	„Glorię”	oraz	angielsko	języczne	pieśni	 
w	stylu	gospel	–	W.	L.	Dawsona	–	„My	Lord	
what	the	Morning”	i	W.	H.	Smitha	–	„Ride	the	
Chariot”.	Młodzi	chórzyści,	pod	wodzą	swego	
dyrygenta,	 a	 zarazem	 mistrza,	 wychowawcy	 
i	 przyjaciela,	 zachwycili	 słuchaczy.	 Podzi-
wiano	szalenie	zdolną,	rozśpiewaną	młodzież,	 
z	której	wywodzą	 się	późniejsze	gwiazdy,	 ro-
biące	również	karierę	solową.	
	 W	 dalszej	 części	 wysłuchaliśmy	 mi-
strzowskiej	gry	organowej	w	wykonaniu	Marty	Wierz-
goń.	Na	mocno	 sfatygowanym	 instrumencie,	dla	 jego	
ratowania,	 artystka	 wykonała	 Feliksa	 Mendelssohna	
–	Bartholdiego	z	Sonaty	nr	1,	 f-moll,	op.	65,	3	części:	
Allegro	moderato	 e	 serioso	 –	Andante	 Recit,	Allegro	
assai	vivace.	Zadziwiające	i	zachwycające	były	dźwię-
ki,	jakie	artystka	wydobywała	z	instrumentu,	zbierając	
zasłużenie	gromkie	oklaski.	
	 Następnie	zmiana	nastroju,	oto	młodzi	artyści	
sceny	muzycznej	stojący	u	progu	kariery,	ale	już	dobrze	
znani	po	obu	stronach	Olzy	–	Noemi	Bocek	–	piosen-
karka	 i	 jej	 świetny	akompaniator	Filip	Macura.	Przed	
swoim	 występem	 Noemi	 mówi,	 że	 jest	 zaszczycona	
tym,	iż	może	wystąpić	w	kościele	na	Wyższej	Bramie,	
do	którego	 jej	babcia	chodziła	pieszo	aż	z	Oldrzycho-
wic.	W	ujmującym	wykonaniu	usłyszeliśmy	pięć	utwo-
rów,	które	pozwoliły	na	zademonstrowanie	jej	skali	gło-
su	i	możliwości	wokalnych.	A	były	to:	„Cudowna	Boża	
łaska”	 J.	Newtona,	 „O	 niebo	 lepiej”	 z	 rep.	M.	 Szcze-
śniaka,	„Ucisz	serce”	–	Z.	Koniecznego	i	A.	Osieckiej,	
„Mój	 ląd”	 –	Trzeciej	Godziny	Dnia	 i	 „Trzy	 siostry”	 –	 
R.	Rynkowskiego.	Wielkie	brawa	i	sympatia	słuchaczy.	
	 W	 kolejnym	 punkcie	 programu,	 Chór	 Mie-
szany	 „Canticum	 Novum”,	 można	 powiedzieć,	 chór	

wywodzący	 się	 z	 tej	 samej	 szkoły,	 bo	 w	 jego	 skład	
wchodzą	 głównie	 absolwenci	 polskiego	 Gimnazjum	
w	Czeskim	Cieszynie,	ale	również	tej	samej	klasy,	bo	
prowadzony	jest	mistrzowską	ręką	Leszka	Kaliny.	Ten	
„bardziej	 dorosły”,	 30-to	 osobowy	 chór	 wykonał	 po-
rywająco	 5	 utworów	 –	 Fr.	 Biancardiego	 –	 „Dum	me-
dium	 silentium”,	 S.	 Rachmaninowa	 –	 „Bogorodice	
Djewo”,	 B.	Oakland	 –	 „Java	 Jive”,	 spółki	 J.	 Lennon,	 
P.	McMartney	(opr.	G.	Ives)	–	„Michelle”	oraz	J.	Hair-
stona	–	„Jerycho”.	Zestaw	niesamowicie	urozmaicony,	
od	 klasyki	 sakralnej	w	 tym	prawosławnej,	 poprzez	 ji-
vea,	nastrojowy	przebój	Beatlesów	i	pieśni	gospel.	Kla-
sa	i	ekspresja	zaimponowały	słuchaczom.	Gromkie	bra-
wa,	owacja.	Finał	Koncertu	w	wykonaniu	połączonych	
chórów	„Collegium	Iuvenum”	i	„Canticum	novum”	był	
imponujący.	 Ten	 prawie	 stuosobowy	 zespół	 wykonał	 
R.	Twardowskiego	–	„Regina	Coeli”,	F.	Nowowiejskie-
go	–	„	„Parce	Domine”,	E.	Fierli	–	„A	w	tej	naszej	doli-
nie”,	F.	Vila	–	„Promes	al	Vent”.	Niesamowite	wrażenie,	
wielkie	brawa,	owacja	na	stojąco!!!
	 Koncert	ze	swadą	i	wdziękiem	prowadzili	Da-
nuta	 Siderek	 (Cz.	 Cieszyn)	 i	 Piotr	 Sikora	 (Cieszyn).	
Wykonawcom	wręczono	kwiaty,	upominki	 i	pamiątko-
we	dyplomy,	a	w	serdecznych	słowach	podziękował	im	

Marta Wierzgoń foto: Beata Macura
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i	wszystkim	przybyłym	proboszcz	ks.	Janusz	Sikora.	
	 Ze	 swej	 strony	pragnę	 również	 serdecznie	po-
dziękować	wykonawcom,	którzy	tak	ochoczo	przystali	
na	mój	pomysł	zorganizowania	tego	koncertu,	w	tej	for-
mie.	W	szczególności	dziękuję	p.	dr.	Leszkowi	Kalinie	
i	 p.	Ewie	Sikorze	 z	Czeskiego	Cieszyna,	 którzy	koor-
dynowali	przygotowania	na	Zaolziu,	a	z	naszej	strony	
Piotrowi	Sikorze	i	Marcinowi	Gabrysiowi.	
	 W	tym	miejscu	dziękuję	gorąco	Państwu	Irenie	
i	Stanisławowi	Marszałkom,	Cieszyniakom	zamieszka-
łym	w	Niemczech,	którzy	co	prawda	nie	mogli	być	na	
koncercie,	ale	 ideę	„ratowania	organów	kościoła	Jezu-
sowego	w	Cieszynie”	rozpropagowali	nie	tylko	wśród	
naszych	rodaków	tam	mieszkających.	

Eugeniusz Raabe

	 P.S.	 1.	 Już	 po	 zakończeniu	 imprezy	w	 rozmo-
wach	z	rodakami	z	Zaolzia	powstała	propozycja	zorga-
nizowania	drugiego	takiego	koncertu	w	czerwcu	2014	

roku.	Jednocześnie	dowiedziałem	się,	że	w	kościele	w	
Dolnych	Błędowicach,	są	organy	równie	wiekowe	jak	
nasze	i	wymagające	renowacji.	W	drodze	rewanżu,	był-
by	na	miejscu	koncert	„Artyści	z	Cieszyna	dla	ratowa-
nia	organów	w	Błędowicach”	–	ale	to	wszystko	jeszcze	
przed	nami.	

	 P.S.	2.	Bardzo	niedobrze	się	stało,	że	na	tydzień	
przed	naszym	koncertem,	którego	termin	znany	był	od	
ponad	miesiąca,	 rozpoczęto	przygotowania	do	koncer-
tu	 Reprezentacyjnej	 Orkiestry	 Sił	 Powietrznych	 R.P.	 
w	teatrze,	którego	organizatorem	było	Miasto,	na	który	
zapraszał	Burmistrz	 i	 rozprowadzono	darmowe	bilety.	
Było	tylko	jedno	zastrzeżenie	i	to	nie	tylko	moje.	Dla-
czego	 impreza	w	 teatrze	musiała	 się	odbywać	prawie	
w	 tym	 samym	 czasie,	 co	 dużo	 wcześniej	 zaplanowa-
ny	 koncert	 kościelny?	Tak	 trudno	 było	 to	 skoordyno-
wać…?

KOLĘDA Z PROŚBĄ

Cicha	noc...	Święta	noc...	
Radosne	pieśni	płyną	światem.	

Od	świateł	lamp,	lampionów	gwiazd	
Strojne	są	domy.	Strojni	ludzie!
Źrenice	płoną	triumfu	blaskiem,	
Ziemia	srebrną	mieni	się	legendą.	

Czy	staliśmy	się	aniołami,	
Białe	skrzydła	przypięli	do	ramion?...

Serdeczne	ciepło	daje	śnieg,	
Gdy	dłonie	płasko	uniesione	
Modlitwę	Pańską	niosą	niebu	
Roziskrzonemu	nad	świerkami.
Boże	Dziecię	—	jasne	i	łaskawe,	

Zezwól	—	bez	względu	na	mozoły	życia	
I	bez	względu	na	nasze	słabości	—	

W	Twym	Betlejemie	pozostać	na	zawsze!

Leon Krzemieniecki

Święta, cicha noc

Święta	i	cicha	noc	spowiła	ziemię,
Gdy	Bóg	Wszechmocny	zesłał	małe	

Dziecię	Przed	wielu	laty	w	mieście	Betlejemie,
By	pokój	wszystkim	ludziom	nieść	na	świecie.	

A	świat	pogański	u	szczytu	swej	pychy	
Czekał	na	noc	tę	spokojny	i	cichy.	
Święta	i	cicha	noc	odtąd	corocznie
Świat	niespokojny	ciszą	otulała.	

Odtąd	wśród	ludzi	nigdy	już	nie	spocznie
W	nieziemskim	trudzie	ta	Dziecina	mała
	I	będzie	na	świat	w	egoizmie	zimny	

Słać	pieśń	miłości	i	pokoju	hymny.	Noc	święta,	cicha...	
A	tej	ciszy	siła

I	tajemnicza,	nieludzka	potęga	
Już	milionowych	rzesz	serce	zdobyła
I	niestrudzenie	wciąż	po	nowe	sięga,	

Aby	tym	sercom	w	ich	doczesnym	znoju	
Dać	cichą	przystań	trwałego	pokoju.	

Noc	święta,	cicha...	O,	jakież	wspomnienia
I	ile	tęsknot	zawsze	ona	budzi!	

Jakże	porusza	najtwardsze	sumienia,
Jakże	nieczułych	nawet	wzrusza	ludzi,	
Kiedy	radością	rozpromienia	twarze	

Lub	przy	wspomnieniach	gorzko	płakać	każe!

ks. Edward Romański

Cicha noc

Eugeniusz Raabe
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„Czas radości... - w Kościele Jezusowym...”

 15	 grudnia	 2013r.	 –	
w	 niedzielne	 popołudnie	
–	 w	 Kościele	 Jezusowym	
odbył	się	ostatni	koncert	II 
edycji pod hasłem „Ratuj-
my Organy kościoła Jezu-
sowego”.
 Adwentowy	 czas…	
palące	 się	 świece….	 Ci-
sza….	Nad	 ołtarzem	 świe-
cąca	gwiazda,	a	po	drugiej	
stronie	 wysoko	 w	 górze,	
pod	 sklepieniem	 nieba,	
srebrne,	 monumentalne	 or-
gany.	 Piękna	 ozdoba,	 ale	
i	 skarb	 naszej	 świątyni,	
który	 od	 dwóch	 lat	 skupia	
uwagę	 artystów,	 mieszkań-
ców	Cieszyna	i	okolic,	a	to	
za	sprawą	akcji	charytatywnej,	która	rozpo-
częła	się	wiosna	2012r.	Licznie	zgromadzo-
na	 publiczność	 przybyła	 do	 kościoła,	 aby	
wysłuchać	koncertu	przygotowanego	przez		
Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrek-
cją Piotra Sikory. 
	 Śpiew	 zaledwie	 15	 chórzystów	wy-
pełnił	 świątynię.	 Repertuar	 był	 urozmaico-
ny.	 Na	 początku	 usłyszeliśmy	 tradycyjne	
polskie	kolędy	„Czas	radości”,	„Cichą	noc”,	
„W	żłobie	 leży”.	Były	 	 także	 i	mniej	znane	
kolędy,	 	 równie	piękne	 śpiewane	 a	 capella	
i	 z	 akompaniamentem.	Ciepła	 i	 radosna	 at-
mosfera	 wśród	 wykonawców	 udzieliła	 się	 
i	publiczności.	Na	twarzy	pojawiła	się	zadu-
ma,	uśmiech.	Dało	się	słyszeć	także	cichut-
kie	nucenie	melodii	kolęd.
	 Zabrzmiały	także	organy...	Niesamo-
wite	,	piękne	brzmienie,	różnorodność	barw,	
dźwięków,	dynamiki	w	połączeniu	z	akusty-
ką.	Wykonawcą	kolęd	był	Paweł	Seligman,	
który	 razem	 z	 Wyższobramskim	 Chórem	
Kameralnym	 włączył	 się	 do	 akcji	 charyta-
tywnej.	Owocem	współpracy	 jest	płyta,	na	
której	znalazły	się	kolędy	śpiewane	podczas	
koncertu.	 Czas	 spędzony	 z	 wykonawcami	
pozostawi	 ślad	w	 naszej	 pamięci,	 a	 dzięki	
zakupionej	 płycie	 koncert	 będziemy	 wspo-
minać	 zawsze	 wtedy,	 kiedy	 będziemy	 jej	
słuchać.
	 Piękna	 muzyka	 przyniosła	 „Czas	
radości”-	 wprowadziła	 świąteczny	 nastrój,	

ale	 także	 przyniosła	 czas	 radości	 wszystkim,	 którzy	
zaangażowali	 się	w	 akcję	„Ratujmy Organy kościoła 

foto: Beata Macura
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„Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia /…/ 
przed obliczem Pana, bo idzie. Alleluja!”

 PS 96, 11a, 13a

Drodzy	Czytelnicy	Wieści	Wyższobramskich.	
 
	 Zbliżają	święta	Bożego	Narodzenia	i	zmiana	roku.	Czas	szczególny,	czas	refleksji,	który	przeży-
wamy	jako	wspólnoty	rodzin	i	wspólnota	kościoła.	Radują	się	niebiosa	i	radujemy	się	my	ziemianie,	że	
Bóg	okazał	nam	tak	wielką	miłość,	że	Syna	swego	posłał	do	nas	grzesznych	ludzi,	aby	stał	się	naszym	
Zbawicielem	i	pokazał	nam,	na	czym	polega	prawdziwe	człowieczeństwo.	Wpatrujmy	się	w	przycho-
dzącego	Jezusa.	Niech	Jego	życie	będzie	dla	nas	wzorem	do	naśladowania,	abyśmy	wstępując	w	Jego	
ślady,	stali	się	światłością	świata	i	solą	ziemi,	jak	nam	to	powiedział.
	 Niech	Święta	Bożego	Narodzenia	będą	dla	nas	źródłem	prawdziwej	radości	 i	dziękczynienia	
za	niewysłowiony	Boży	dar.	Nowy	rok	niech	przyniesie	jak	najwięcej	dowodów	Bożego	prowadzenia	 
i	błogosławieństwa.	Wejdźmy	weń	w	tej	pewności,	że	choćby	się	góry	poruszyły	i	pagórki	się	zachwiały,	
to	jednak	miłosierdzie		Jego	od	nas	nie	odstąpi	a	przymierze	Jego	nie	wzruszy	się	i	będzie	z	nami	aż	do	
skończenia	świata.	
	 Tymi	słowami	pozdrawiam	Was	wszystkich	bardzo	serdecznie.

ks. Janusz Sikora 

Jezusowego”.	Dzięki	cierpliwości,	
uporczywym	 staraniom,	 niegasną-
cemu	 zapałowi	 wielu	 osób	 prace	
konserwatorskie	 	 będą	 możliwe	
wiosną	2014r.
 
 „Wszystkie	nasze	marze-
nia	mogą	się	spełni	,	jeśli	mamy	
odwagę	,	by	do	nich	dążyć”.

Joanna Gibiec-Smierna
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Kącik dla dzieci
Ela Podżorska

Pani z ulicy Ogrodowej
(opowiadanie Antona Schulte, „Rodzina Dobrowolskich”)

		 Heniek	 i	 Ela	
przed	 świętami	 godo-
wymi	 spisali	 na	 kart-
kach	 co	 chcieliby	 do-
stać	 na	 gwiazdkę.	Ela	
chciała	mieć	 tylko	 lal-
kę,	która	umie	mówić.	
Matka	 w	 ogóle	 nie	
wiedziała,	 że	 takie	 ist-

nieją,	ale	Heniek	już	o	nich	słyszał,	a	Ela	mogła	nawet	
powiedzieć,	gdzie	można	je	kupić.
	 Radość	Eli	była	wielka,	gdy	w	wieczór	wigilij-
ny	rzeczywiście	otrzymała	lalkę,	umiejącą	powiedzieć	
całe	zdanie.
	 Natomiast	Heniek	wypisał	całą	litanię:	wywrot-
ka	na	baterie,	sanki	z	kierownicą,	mały	mechanik	i	tym	
podobne	rzeczy.	Ojciec	przeczytał	kartkę	z	uśmiechem	
i	pokręcił	głową.
-	Ależ,	chłopcze,	czy	sądzisz,	żeśmy	się	nagle	wzboga-
cili?
	 Heniek	 przerażony	 spojrzał	 na	 ojca	 i	 powie-
dział:
-	To	tylko	po	to,	żebyście	mieli	w	czym	wybierać.
	 Taką	 skromność	 trzeba	 było	 wynagrodzić.	 
W	wieczór	wigilijny	 chłopiec	 znalazł	 pod	 choinką	 sa-
mochód	na	baterie,	który	mógł	jechać	do	przodu	i	w	tył,	

oczywiście	był	to	samochód	z	wywrotką.
	 Pod	choinką	zrobiło	się	nagle	trochę	hałaśliwie,	
bo	jednocześnie	warczał	samochód	i	powtarzała	swoje	
zdanie	lalka,	ale	było	też	ogromnie	wesoło.		
	 Później	wspólnie	śpiewali	kolędy	i	ojciec	czy-
tał	 z	 Biblii	 historię	 Bożego	 Narodzenia.	 Dzieci	 cały	
czas	kurczowo	trzymały	swoje	podarunki	i	nie	chciały	
się	z	nimi	rozstać	nawet	wtedy,	gdy	kładły	się	spać.	
	 Te	 podarunki	 nie	 były	 jednak	 jedynym	 powo-
dem	radości	 i	 szczęścia	dzieci.	Właściwym	powodem	
było	coś	znacznie	ważniejszego.

	 Ela	 i	Henio	postanowili,	że	w	wigilię	sprawią	
radość	komuś	samotnemu.	Matka	podała	im	taką	myśl,	
a	ojciec	wsparł	finansowo,	gdyż	ich	kieszonkowe	było	
za	małe	na	ten	cel.
	 Niespodzianka,	 jaką	dzieci	przygotowały	skła-
dała	się	z	ozdobionej	choinki	w	doniczce	i	z	kartonika	
do	którego	z	wielką	miłością	włożone	zostały	drobne	
podarunki.	To	wszystko	po	południu	w	Wigilię	zaniosły	

dzieci	samotnej,	chorej	starszej	pani,	mieszkają-
cej	przy	ulicy	Ogrodowej.
-	Ach	–	wzdychała	idąc	Ela	–	ta	choinka	jest	taka	
ciężka…
	 Heniek	przez	chwilę	niósł	obie	rzeczy,	lecz	po-
tem	Ela	znowu	musiała	mu	pomóc.	Droga	była	
śliska	 i	dzieci	musiały	 iść	ostrożnie.	W	pewnej	
chwili	 Heniek	 upadł,	 ale	 kartonu	 nie	wypuścił	 
z	rąk.	Ela	śmiała	się	tak,	że	omal	sama	nie	upa-
dła,	w	ostatniej	chwili	uczepiła	się	płotu.	
	 	 Dzieci	zapomniały	jednak	o	zmęczeniu	
i	 ofierze,	 gdy	 zobaczyły	 szczęśliwe	 oczy	 cho-
rej	pani.	Heniek	był	wprawdzie	niezadowolony,	
gdy	go	ściskała,	ale	Ela	chętnie	zgodziła	się	na	
to,	aby	pani	ją	wycałowała.	W	czasie	powrotnej	
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drogi	dzieci	były	tak	szczęśliwe,	jak	rzadko	kiedy,	i	ta	
radość	 trwała	kilka	dni.	Wiedziały	bowiem,	że	 samot-
nej,	chorej	kobiecie	sprawiły	wielką	radość.		
	 	 Radości	wieczoru	wigilijnego	nie	przy-
ćmiło	nawet	 to,	że	 lalka	przestała	nagle	mówić,	a	wy-
wrotka	się	zacięła	 i	nie	wyładowywała	przewożonych	
towarów.

	 Ojciec	Dobrowolski	mamrotał	coś	pod	nosem	
o	nowoczesnych	zabawkach,	ale	na	szczęście	obie	na-
prawił	szybko	i	dzieci	mogły	się	bawić	dalej.	Przed	pój-
ściem	do	łóżka	matka	powiedziała	im	jednak:
-	Najpiękniejszy	podarunek,	który	się	nie	popsuje	 i	za-
wsze	zachowa	swoją	wartość,	to	radość,	jaką	sprawili-
ście	chorej	staruszce.
 
  A oto Gwiazda zatrzymała się dokładnie nad miejscem, 

gdzie przebywał Jezus. 
Przyjrzyj się teraz tym dwóm rysunkom i spróbuj odnaleźć dziesięć różnic pomiędzy nimi.

 Przeczytaj dalsze losy Mędrców w Mt 2, 9-10

 Była symbolem, dzięki któremu Mędrcy ze Wschodu wyruszyli na poszukiwa-
nie nowego Króla. Połącz liniami w kolejności od jeden, a dowiesz się o jaki symbol 
chodzi.
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Zbliżał się czas narodzin Jezusa. A Maria i Józef musieli odbyć długą podróż. Pomóż 
im znaleźć właściwą drogę. Przeczytaj też Łk 2,1-5.

Jak nazywa się miejsce, do którego zdążają Maria i Józef?

 Każdy prezent (a znajdujemy się w  „czasie prezentów) może posiadać 
wiele znaczeń, może wyrażać wiele stanów.
 Psychologia pomaga nam je odkryć. Przy pomocy prezentu można 
powiedzieć komuś: „Widzisz, jaki jestem wspaniały i jaki mam dobry gust,  
a do tego nie jestem sknerą”; albo też: „ Daję ci ten prezent, ale masz się do-
myśleć, że w zamian oczekuję od ciebie czegoś, o czym wiesz i nie muszę 
wyrażać jeszcze raz w słowach”. Prezent może też powiedzieć: ' Daję ci to, bo 
jestem tak wspaniałomyślny, że potrafię ci przebaczyć” lub też: „Daruję ci to, 
byś wiedziała, że jestem twoim panem, i że tylko ja jestem w stanie sprawić 
radość tobie oraz twoim bliskim.”. Łatwo zauważyć, żepowyższe intencje wy-
paczają sens, jaki upominek powinien wyrażać, odbierają mu to, co powinno 
być jego przeznaczeniem, jego celem.
 Jedynie dwie myśli uczynią go prawdziwym i bezinteresownym: wyra-
żać się one mogą następującymi słowami: „Przyjmij ten drobiazg jako wyraz 
wielkiej miłości, którą do ciebie czuję”; lub jeszcze piękniej: „Chcę ci ofiaro-
wać ten upominek, bo pragnę wyrazić moją radość za to, że dajesz mi tyle 
szczęścia, pragnę ci podziękować za to”.

udostępniła: Grażyna Cimała
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Cykl opowiadań Krystyny Rojowej: 
„Bez Boga na świecie”. Część XII

Poczytaj mi mamo

 Potem	poczuł	nagle	coś	ciepłego	na	twarzy	i	usły-
szał	jakieś	dziwne,	żałosne	skomlenie.			Poznał	-	to	Burek	
wyje.	Posłyszał	jeszcze	jakiś	drugi	głos,	ale	nie	mógł	oczu	
otworzyć.	-	Gdzie	jestem?
	 Nad	nim,	rozstawiwszy	przez	niego	nogi,	stał	Burek,	
obok	niego	leżała	w	cierniu	owieczka	i		przeżuwała	spokojnie.	
Na	niebie	gasły	gwiazdy	i	już	dzień	zaczynał	świtać,	a	tam	 
w	górze	na	skale	klęczał	Józko	i	płakał.	Przypomniał	sobie	
Marcinek	co		zaszło	wczoraj.
-	Spadłem	-	pomyślał;	i	gdybym	się	był	zabił,	byłoby	to	tak,	
jak	z	Panem	Jezusem;	On	też	szukał	i	znalazł,	lecz	przy	tym	
umarł.	Musiał	umrzeć	za	owce	Swoje!	A	jak	się	teraz	obu-
dziłem,	tak	On	trzeciego	dnia	zmartwychwstał,	i	od	owego	
czasu	może	już	owce	Swoje	dźwigać	z	zatracenia	i	brać	ze	
Sobą	w	górę,	jak	ja	teraz	tę	owieczkę.
	 Gdyby	nie	Józko,	który	w	górze	zawodził,	byłby	
Marcinek	na	nowo	usnął,	taka	niemoc	nań	przychodziła.	Tak	
atoli	przecie	się	podniósł	i	z	wielkim	mozołem	wdrapywał	się	 
z	owieczką	po	skałach	w	górę.	Tam	mu	Józko	opowiedział	że	
nie	mogąc	bez	niego	zasnąć,	poszedł	go	szukać	z	Burkiem,	aż	 
i	znalazł.	Obaj	długo	nie	mogli	się	uspokoić.
	 Z	trudem	doszedł	Marcinek	do	wsi;	najprzód	bowiem	
od	wczorajszego	obiadu	nie	jadł,	potem	wieczorem	pędząc	 
z	powrotem,	wyczerpał	siły,	spocił	się,	a	spadłszy,	leżał	aż	
do	rana	na	kamieniach	i	rosa	nań	padała.	A	przecie	nie	był-
by	za	cały	świat	oddał	tej	radości,	że	może	owieczkę	gospo-
dyni	odstawić	żywą	i	zdrową.	Będzie	i	ona	miała	radość!	
-	Lecz,	gdy	mu	ta	raz	jeszcze	w	sposób	najdotkliwszy	nawy-
myślała,	zamiast	mu	podziękować,	i	gdy	inne	także	gospo-
dynie	szemrały	gniewnie,	że	tak	późno	po	bydło	przyszedł,	
i	 tylko	 pogróżkami	 go	 częstowały,	 żeby	 znów	 czego	 nie	
nabroił,	zmartwił	się	biedak,	jak	dotąd	nigdy.	Mozolną	była	
mu	droga	z	gór	do	wsi,	lecz	stokroć	boleśniejszą	z	powro-
tem	w	góry.	Dowlókłszy	się	na	pastwisko,	oddał	dozór	nad	
stadem	Józkowi	z	Burkiem,	sam	zaś	upadł	na	skałę	i	leżał.	
O,	 gdyby	 teraz	 gospodyni	Widziała	 jego	 twarz	 smutną	 i	
strapioną,	żałowałaby,	że	mu	wyrzucała	w	oczy			jego	tatka	
i	matulę	i	że	mu	powiedziała:
-	Przybłęda	jakiś,	jeszcze	nam	tu	będzie	szkodę	wyrządzał!
	 Na	próżno	Józko	próbował	wszystkich	sposobów,	nie	
mógł	niczym	Marcinka	rozweselić.	Nawet	do	śpiewu	nie	czuł	
ochoty,	a	gdy	Józko	czytał,	wtedy	słuchał,	lecz	nie	rozmawiał	 
o	 tym,	 jak	 innym	 razem.	Tak	 było	 i	 na	 drugi	 i	 na	 trzeci	
dzień.

W	niedzielę	pozwolił	Józkowi	paść,	a	gdy	czytali,	otworzy-
ła	się	im	książka	tam,	gdzie	jest	napisane,	że	ludzie	chcieli	
ukamienować	Pana	Jezusa	za	to,	że	uzdrowił	człowieka	w	
sabat.	Westchnął		Marcinek:
-	 Ciebie,	 Panie	 Jezu,	 nawet	 zabić	 chcieli,	 żeś	 uratował	
człowieka	 od	 śmierci.	 Mnie	 tylko	 nawymyślały	 gospo-
dynie,	 acz	 tę	 owieczkę	 odstawiłem,	—	 a	 nawet	 tego	 nie	
umiem	 przeboleć;	 	 lecz	 odpuszczę	 tej	 gospodyni,	 jak	 i	
Ty	 odpuściłeś!	 Zapłakał	 Marcinek	 żałośnie,	 a	 gdy	 się	
wypłakał,	 był	 już	 znowu	 taki	 sam,	 jak	 dawniej.	 Na	 by-
dło	 jeszcze	 sumienniej	 dawał	 baczenie,	 a	 względem	 Józ-
ka	 był	 samą	 tylko	 dobrocią.	Uprzejmie	 ludzi	 pozdrawiał	 
i	uśmiechał	się	do	nich,	jak	dawniej.	Tylko	jedno	było	ina-
czej:	Nie	mógł	już	Marcinek	wdrapać	się	na	żadne	drzewo,	
z	trudem	tylko	właził	na	skałę	a	gdy	szedł	pod	górę,		musiał	
nieraz	i		trzy	razy	odpoczywać.
	 Nie	 jadał	prawie	wcale,	 tylko	pragnienie	miewał	
wciąż	wielkie;	z	twarzy	wyglądał	taki	płowy,	jakby	nigdy	
na	niego	słonko	nie	świeciło,	a	oczy	mu	się	jakoś	dziwnie	
szkliły,	 jak	 dwie	 gwiazdy.	Tego	 roku	wcześniej	musiano	
przestać	paść.	Józko	cieszył		Marcinka,		jak		umiał:
-	 Będziemy	 znowu	 do	 szkoły	 chodzili;	 pan	 nauczyciel	 
posadzi	nas	na	 jednej	 ławce,	bo	 ty	 już	 teraz	wszystkiego	
uczyć		się			możesz.
	 Gdy	po	raz	ostatni	byli	w	górach,	kazał	Marcinek	
Józkowi	bydło	spędzić,	a	sam	stał	na	owej	skale,	gdzie	to	
niejedną	chwilę	przesiedział,	rozmyślając,	czy	to	wszystko	
zawsze	tak	bywało,	-	a	jeżeli	nie,	kto	to	wszystko	uczynił,	
gdzie	mieszka	Pan	Bóg,	-	i	dokąd	On	bierze	owych	łudzi,	
którzy	umierają?
	 Dziś	nie	pytał	się	już	więcej,	bo	wiedział	to	wszyst-
ko.	Nawet	i	to,	że	był	niegdyś	czas,	gdy	niczego	nie	było	
na	ziemi,	gdy	nawet	i	tej	ziemi	nie	było,	a	był	tylko	Bóg;	-	i	
że	Bóg	uczynił	wszystko,	co	widzimy;	On	mieszka	niewi-
dzialny	w	niebie;	a	ludziom	dal	ziemię.	Wiedział	Marcinek	
teraz,	że	ludzie	byli	nieposłuszni	i	źli	odpadli	od	Boga,	lecz	
On	ich	tak	umiłował,	że	Syna	swego	jednorodzonego	dał,	
aby	każdy,	kto	wierzy	w	Niego,	nie	zginął,	lecz	miał	żywot	
wieczny.	A	 ten	 to	 Jego	miły	Syn	przyszedł	na	 świat,	 aby	
szukał	i	zbawił,	co	było	zginęło.	Umarł	na	krzyżu	za	swoje	
owce	i	tak	je	z	piekła	wykupił.		Cdn.	
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Księgarnia WARTO poleca:

„Listy do moich dzieci” Herbert Brokering
Cena: 29,90 zł 

	 Wrażliwy,	kochający	ojciec,	choć	niedoskonały	–	takim	jawi	się	Herbert	Brokering,	charyzmatyczny	pa-
stor	z	Minnesoty	–	w	nowo	wydanej	przez	wydawnictwo	„Warto”	książce	pt.	„Listy	do	moich	dzieci”.	W	formie	
listów	Brokering	zawarł	doświadczenia	swojego	życia	dotyczące	relacji	między	rodzicami	i	dziećmi	oraz	przeni-
kające	całe	jego	życie	doświadczenie	wiary.
	 Ojcowska	miłość	przejawia	się	poprzez	wszystkie	rozdziały	książki,	autor	nie	ukrywa,	że	rodzicielstwo	to	
pasmo	zwycięstw	i	sukcesów	wychowawczych,	ale	uczy,	że	z	niepowodzeń	czy	porażek	można	wyjść	silniejszym.	
Przyznaje,	że	nie	był	ojcem	idealnym:
	 „Mój	ojciec	także	nie	był	idealny.	Ale	nie	jestem	ofiarą	jego	niepowodzeń.	Nie	pogrążam	się	w	błędach	
swojego	dzieciństwa.	Wiele	lat	zabrało	mi	zaakceptowanie	błędów,	przebaczenie	ran	i	pójście	wzmocnionym	do	
przodu;	jednak	miało	to	miejsce.	Lubię	siebie	takim,	jakim	jestem	dzisiaj.	Mam	nadzieję,	że	ze	swoimi	brakami	 
i	ranami	z	dzieciństwa	zrobicie	to	samo.	Nie	pozostańcie	ofiarami	niepowodzeń	ojca”.
Do	czytelnika	autor	często	kieruje	apel,	by	wyartykułować,	wypowiedzieć	to,	co	się	w	człowieku	dzieje,	powie-
dzieć	dzieciom,	że	się	myliło,	powiedzieć	rodzicom,	co	się	czuło.	Dobrze	wie	bowiem,	jak	bardzo	żałować	można	
nigdy	nie	przeprowadzonej	rozmowy.
	 „Listy	do	moich	dzieci”	to	prosta	i	wzruszająca	książka	o	miłości	w	rodzinie,	o	tym,	że	przyjemnie	jest	
mieć	dla	siebie	czas,	przyjemnie	 jest	być	w	domu,	z	najbliższymi.	Brokering	pokazuje	na	przykładzie	swoich	
relacji,	 jak	ewoluowała	 rola	ojca	z	 tradycyjnej,	oparta	na	władzy,	 lęku	 i	dystansie,	po	pełną	 troski,	czuwającą	 
i	akceptującą	rolę,	jaką	chciał	w	swoim	życiu	pełnić.
	 Nikt	jak	Brokering	nie	mówi	tak	przekonująco,	że	wszystkie	chwile	spędzone	z	dziećmi	są	święte,	a	pa-
miątki	rodzinne,	do	gromadzenia	których	gorąco	zachęca	czytelników,	tak	wartościowe.	Z	perspektywy	starości	
wspomnienia	coraz	bardziej	go	cieszą,	a	pielęgnowane	z	troską	relacje	rodzinne	są	źródłem	siły,	dumy	i	radości.
Brokering	 uczy,	 jak	 
w	 prostych	 czynno-
ściach	 dostrzegać	 sa-
crum	i	jak	żyć,	by	życie	
nigdy	się	nie	znudziło.
 Książkę	 poleca	
Jerzy	Stuhr:
	 „Mądry	 i	 po-
uczający	 tekst,	 zwłasz-
cza	 dla	 rodziców,	 któ-
rzy	 nie	 mieli	 czasu	
przekazać	 swoim	 dzie-
ciom	 tych	 najważniej-
szych	 wartości	 (…).	
To	 ważna	 i	 potrzebna	
książka,	 szczególnie	 
w	czasach	kryzysu.”
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 6	 grudnia	 2013	 r.	 odbyła	 się	 w	 Bielsku-Białej	
promocja	 książki	 „Kuchnia	 Śląska	 Cieszyńskiego	 czyli	
wybór	 przepisów	 kulinarnych	 Emilii	 Kołder”.Wydało	 ją	
Towarzystwo	 Przyjaciół	 Bielska–Białej	 i	 Podbeskidzia.	
Inicjatywa	pojawiła	się	rok	temu,	podczas	promocji	Kalen-
darza	Beskidzkiego,	w	którym	zamieściłam	biogram	pani	
Emilii,	a	jej	wnuk,	inż.	Karol	Krygel,	ciekawie	opowiadał	 
o	jej	kucharskich	sukcesach.	Dwa	wydania	Kuchni	śląskiej	
ukazały	się	w	latach	siedemdziesiątych	XX	wieku	i	w	cią-
gu	kilkudziesięciu	lat,	jakie	od	tego	czasu	upłynęły,	zmie-
niły	 się	 nasze	 nawyki	 żywieniowe,	 dlatego	 redaktorka,	 
H.	Dobranowicz	i	konsultantki,	Janina	Hławiczka	i	Włady-
sława	Magiera	dokonały	wyboru.	W	prawie	150	–	stroni-
cowej	książce	znalazło	się	ok.	500	przepisów	potraw,	które	
ciągle	pojawiają	się	na	naszych	stołach.	Ułożone	zostały	 
w	takich	samych	 rozdziałach	 jak	w	„Kołderce”,	a	chyba	
najbardziej	 rozbudowano	 rozdział	 o	 ciastach	 i	 ciastecz-
kach.	Zachowano	też,	jako	ciekawostkę,	kilka	bardzo	nie-
typowych	przepisów	i	porad	i	chociaż	niektóre	są	już	tro-
chę	zdezaktualizowane,	nadal	mogą	być	 interesujące	dla	
kucharek.	
	 Jest	pięknie	wydana	na	białym,	kredowym	papie-
rze	i	może	być	miłym	prezentem	dla	wszystkich	interesu-

Promocja książki jących	się	gotowaniem	i	naszą,	lokalną	tradycją.	W	końcu	
nawyki	kulinarne	są	obecnie	jednym	z	wyznaczników	na-
szej	regionalnej	tożsamości.
	 Książka	 miała	 swoją	 promocję	 w	 Żywcu,	 Cie-
szynie,	 Czechowicach	 –	 Dziedzicach,	 ale	 największym	
zainteresowaniem	cieszy	 się	po	drugiej	 stronie	Olzy.	Na	
spotkaniu	o	Emilii	bardzo	ciekawie	opowiadał	wnuk,	Ka-
rol	 Krygel,	 który	 wspomniał	 jej	 działalność	 społeczną,	
daleko	wykraczającą	poza	nasze	wyobrażenie	o	 tradycyj-
nej	kucharce.	Zborowniczka	ze	Średniej	Suchej	to	bardzo	
ciekawa	postać	 i	 będzie	 też	 jedną	 z	 bohaterek	 dokumen-
talnego	filmu	o	cieszyńskich	kobietach,	który	wyemituje	 
II	 program	 telewizji	 polskiej	 oraz	TVP	 Polonia	 na	 prze-
łomie	lutego	i	marca	2014	r.	(dokładnej	daty	nie	znamy).
	 Kuchnia	 Śląska	 Cieszyńskiego	 została	 wydana	
jako	 zeszyt	 Kalendarza	 Beskidzkiego.	W	 jego	 wydaniu	
na	rok	2014	znalazło	się	bardzo	wiele	artykułów	dotyczą-
cych	naszych	współwyznawców	(ks.	K.	Kotschy,	J.	Szcze-
pański,	Górniakowie,	A.	Molak,	W.	Niedoba	i	 inni)	oraz	
wydarzeń	ze	Śląska	Cieszyńskiego.	Promocja	w	Bielsku	
też	została	zdominowana	przez	problematykę	cieszyńską,	 
a	 uczestnicy	 z	 wielką	 przyjemnością	 smakowali	 „cie-
szyńskie	ule”,	które	na	scenie	robiła	Janeczka	Hławiczka	 
z	Puńcowa.

Władysława Magiera

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

-	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.	

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…!

Ofe
ruje

:	
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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:                                           

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

1 Krn 29,15

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 

2013-11-09
2013-11-27
2013-11-30

śp.	Władysław	Zamarski
śp.	Anna	Majętny	zd.	Chodura
śp.	Grzegorz	Szeląg

lat	77
lat	85
lat	54

Cieszyn
Hażlach
Cieszyn

2013-11-03
2013-11-03
2013-11-17
2013-11-17

Mateusz	Miłosz		Drobisz
Anastazja	Rudzka
Nikola	Martyna	Mlak
Małgorzata	Liberacka-Furtak

Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn

2013-11-23 Dawid	Józef	Iskrzycki
Karolina	Natalia	Kurzok

Ogrodzona
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pl
an  

na styc
zeń

 2014

 - W Zamarskach - drugi poniedzia³ek miesi¹ca, godz.16.00, spotkanie prowadzi 
mgr teol. Marcin Podżorski
 - W Gumnach - ostatni poniedzia³ek miesi¹ca, godz.17.00, spotkanie prowadzi 
 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. 15.00, 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

Informacje, ogłoszenia

02.01.:	godz.: 15.00: Klub PTEw. 
            Prelekcja:	Ludwik	Maria	Staff		(100	–	lecie	urodzin)	

09.01: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
           Prelekcja:	Bogusz	Zygmunt	Stęczyński	(200	–	lecie	urodzin)	

16.01.: godz. 15.00: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU  

23.01: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
          	Prelekcja:	Ks.	sup.	Jan	Jerzy	Lumnitzer	(150	–	lecie	śmierci)	

30.01: godz.: 15.00: Klub PTEw. 
          	Prelekcja:	Leopold	Jan	Szersznik	(200	–	lecie	śmierci)	
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	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.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy środa godz.	16.15

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.org.pl,

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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Bibliotekarki

Ewa Lanc   Adwokat
ewa.lanc@poczta.fm

www.adwokat-lanc.pl Lanc
ul. Bobrecka 27 VIIp. 

Cieszyn
Ustroń Rynek 4
Tel. 693470428

W dniu 7 czerwca 1964 roku grupa 165 konfirmantów przystąpiła do uro-
czystego ślubowania wierności Bogu i Kościołowi. Po 50-ciu latach pragnie-

my się spotkać by podziękować Bogu za minione lata na 
UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE W DNIU 8 czerwca 2014 ROKU 

W KOŚCIELE JEZUSOWYM W CIESZYNIE O GODZ. 10.00. 
Po nabożeństwie  serdecznie zapraszamy na wspólny obiad 

i wspomnienia do Sali w „Pajcie”.
Bliższe szczegóły i dalsze informacje w następnych 

„Wieściach Wyższobramskich” 
Informacje można również uzyskać w Kancelarii Parafialnej  

tel. 338579669 oraz 665 609 531

Jubileusz Złotej Konfirmacji (1964- 2014)            
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 Główna Księgowa z wieloletnim doświadczeniem (certyfikat MF na 
usługowe prowadzenie biura rachunkowego, obowiązkowe ubezpieczenie OC biura 
rachunkowego-20 lat na rynku) poprowadzi tanio i solidnie księgowość małych i śred-
nich firm:

 - pełna rachukowość (KH)
 - Księga Przychodów i Rozchodów (KpiR)

 - ryczałt
W tym oferuję m.in.: 
 - pełna obsługa ZUS, 

 - obsługa VAT, 
 - PIT, CIT oraz inne deklaracje podatkowe, 

 - płace i kadry
Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie klienta. 
www.ksiegowośćczaderna.pl

Ha
lin
a	C
zad
ern
a

ul.	
Sta
lma

cha
	4/5

Tel
.	33

	85
	21
4	9
4;	 

604
	44
1	6
76

Usługi finansowo – księgowe

29.01 i 19.02 – wycieczka na Słowację, zwiedzanie malowniczego zamku Bojnice,
                        Słowackiego Betlejem oraz kąpiel w basenach termalnych;
22.02. – wycieczka do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO”
26.02. – wycieczka narciarska na biegówkach z Jaworzynki Trzycatka do schroni
             ska na Girową w Czechach.

Terminy kuligów: 27.12; 24.01; 31.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02.

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i profesjonalną obsługę!

Szczegóły na www.alistra.pl oraz pod numerem telefonu: 502 034 240

Biuro Organizacji Turystyki  
i Konferencji ALISTRA 

zaprasza na kuligi i wycieczki  
w sezonie zimowym:
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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

Skład	komputerowy:	B	i	A	Macura
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