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OD REDAKCJI:

Beata Macura

 	 Żyjemy	w	 bardzo	 trudnych	 dla	 dzieci,	młodzieży	 i	 doro-
słych	czasach.	Szczególnie	teraz,	w	dobie	ciągle	utrzymującej	się	
i	panującej	pandemii.	Ten	fakt	pobudza	nas	do	zastanowienia	się	

nad	przyszłością,	którą	wiele	osób	ocenia	pesymistycznie.	Co	nam	przyniesie?	Wiele	mówi	się	o	kryzy-
sie	dotyczącym	różnych	dziedzin	współczesnego	świata.	Jednak	powinniśmy	zastanowić	się	nad	tym	czy	
istota	ludzka	degraduje	się,	czy	rozwija.
	 Przy	tak	niesamowicie	przyspieszonym	trybie	życia	i	tak	wielkich	przemianach,	jakie	dokonują	
się	na	naszych	oczach,	wszystko	może	się	zdarzyć.	Pewne	sytuacje,	wydarzenia,	przerastają	młodych	
ludzi.	Może	 się	 zdarzyć	 również	 tak,	 że	przyjdą	 chwile	wątpliwości	 -	 czy	w	miejscu,	w	którym	dłu-
go	jesteśmy,	mamy	być	dalej.	W	miejscu,	w	którym	od	lat	było	nam	bardzo	dobrze	i	czuliśmy	się	jak	 
,,w	domu”,	przychodzi	seria	niepowodzeń,	przykrości	i	rozczarowań.	Rodzą	się	więc	pytania:	czy	to	jest	
miejsce,	w	którym	mam	być,	czy	nie	powinienem	poszukać	sobie	innego?	Chociażby	wyjazd	za	pracą,	
do	którego	zmuszonych	jest	wielu	młodych	ludzi	aby	mogli	funkcjonować	i	zakładać	rodziny.	
	 W	 takiej	 chwili	 trzeba	 przeanalizować	 sytuację,	 która	 nas	 do	 tego	 zmusiła.	Czy	 były	 na	 niej	
przysłowiowe	„kamienie	milowe”,	stawiane	człowiekowi	na	drodze?	Jakieś	wyjątkowe	przeżycia,	jakieś	
wydarzenia	czy	sytuacje,	 jakieś	 spotkania	 i	 rozmowy	z	 ludźmi,	którzy	nam	 tę	drogę	wskazali,	 jakieś	
wewnętrzne	impulsy,	a	może	przeczytane	słowa.	Każdy	człowiek	wierzący,	modlący	się	i	na	co	dzień	
obcujący	z	Bogiem,	może	wskazać	takie	„kamienie	milowe”	na	swojej	drodze	życia.	I	jeśli	te	wskazówki	
sprawiły,	że	znalazł	się	w	tym	miejscu,	to	żadne	inne	względy,	żadne	trudności	czy	przykrości,	nie	po-
winny	zachwiać	jego	wewnętrznej	pewności,	że	miejsce,	w	którym	się	znajduje,	jest	miejscem	zgotowa-
nym	przez	Boga!	Przeprowadzając	analizę	drogi	życiowej,	trzeba	być	uczciwym	wobec	samego	siebie	
i	 trzeba	dokładnie	prześledzić	czy	tylko	Boże	,,kamienie	milowe”	były	naszymi	drogowskazami.	Czy	
nie	było	ukrytych	względów	egoistycznych,	widoków	na	czekające	nas	korzyści	lub	inne	motywy	mate-
rialne?	Po	takim	przejrzeniu	drogi	życiowej	trzeba	wrócić	do	punktu	wyjścia.	Trzeba	odrzucić	wszelkie	
wątpliwości,	bo	tak	Bóg	chciał!	Takie	właśnie	miał	plany	w	stosunku	do	nas.	Musimy	twardo	oprzeć	się	
na	obietnicy:	„wiemy,	że	tym,	którzy	Boga	miłują,	wszystko	służy	ku	dobremu”	(Rzym.	8,28).	

W latowy dzionek, rozdzwoniony 
Rozgwarem ptasząt świergotliwym, 

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

I kieby sługi wierne Boże,
Co kadzidlanym błyszczą złotem,

Sieczemy srebrną kosą zboże,
Owici słońca złotym splotem.

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

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

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

I pójdziem w świata wszystkie końce.
Pójdźmy, świtaniu wyjść naprzeciw,
Co to się perli w tęcznych rosach...

W domu zostanie jeno leciw...
Pójdziemy z wiankiem klośnym 

w włosach.
Pójdziemy w Córę gwiezdnym szlakiem 

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

Całować Jutrznię Szczęścia złotą.

Żniwa

Adolf Fierla
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	 Październik	to	miesiąc	Dziękczynnego	Święta	Żniw,	
a	więc	 dziękowania	Bogu	 za	wszystkie	 dary,	 którymi	 nas	
obdarza.	Nieodłącznym	elementem	święta	żniw	 jest	chleb,	
który	 symbolizuje	 całe	 nasze	 plony,	 naszą	 pracę.	 Pośród	
wielu	darów,	które	przystrajają	nasze	kościoły,	to	chleb	znaj-
duje	się	w	centrum.	
	 W	Ewangelii	Jana	Jezus	powiedział	o	sobie,	że	jest	
chlebem	 życia.	W	Ewangelii	 Jana	 Jezus	 kilkakrotnie	 użył	
formuły	 -	 Ja	 jestem.	 Mówił	 m.in.	 o	 tym,	 że	 jest	 światło-
ścią	świata,	dobrym	pasterzem,	drzwiami	dla	owiec,	drogą,	
prawdą	i	życiem.	Chce,	żeby	ludzie	skoncentrowali	się	na	
nim,	a	nie	na	cudach,	które	dokonuje.	Pokazuje	również	lu-
dziom,	że	największą	wartość	ma	nie	to	co	cielesne,	co	wi-
doczne,	co	jest	pokarmem	ciała,	ale	o	wiele	większą	wartość	
ma	pokarm	duchowy,	którym	On	sam	jest.	Jakie	znaczenie	
jednak	w	tym	przypadku	ma	to,	że	Jezus	porównuje	się	aku-
rat	do	chleba?	Czym	jest	chleb?
	 To	 chyba	 podstawowy	 pokarm	 towarzyszący	 lu-
dziom	od	wielu	lat.	Od	starożytności,	w	niemal	wszystkich	
kulturach	 i	 krajach,	 chleb	 był	 podstawowym	 pokarmem.	 
I	jest	nim	do	dziś.	Pomimo	bardzo	dużego	bogactwa	i	róż-
norodności	jedzenia,	które	mamy,	chleb	wciąż	się	nam	nie	
nudzi.	Przez	setki	 lat	 ludzie	wymyślili	 tysiące	różnych	po-
traw,	a	chleb	pozostał.	
	 Jednak	 wielka	 różnorodność	 pożywienia	 sprawiła,	
że	chleb	nieco	nam	chyba	spowszedniał.	Kto	z	nas	dzisiaj	
cieszy	się,	kiedy	na	śniadanie	czy	kolację	może	jeść	chleb?	
Czy	ktokolwiek	zapytany	dzisiaj	o	swoją	ulubioną	potrawę	
powiedziałby,	że	jest	nią	chleb?	Przypuszczam,	że	o	wiele	
bardziej	cieszy	nas	widok	schabowego	na	obiad,	tortu	uro-
dzinowego,	 kołocza	 weselnego,	 lub	 zestawu	 w	McDonal-
dzie,	czy	pizzy.	Pomyślmy	jednak,	gdybyśmy	każdego	dnia	
mieli	jeść	właśnie	ten	tort,	czy	choćby	pizzę,	jak	szybko	by	
nam	się	to	znudziło	i	mielibyśmy	dość.	Być	może	kilka	dni	
bylibyśmy	zadowoleni,	ale	zapewne	po	dłuższym	czasie	za-
tęsknilibyśmy	za	chlebem.	

	 Co	 więc	 chce	 pokazać	 Jezus	 przyrów-
nując	 się	 do	 chleba?	Myślę,	 że	 Zbawiciel	 chce	
wskazać	właśnie	na	to,	że	to	On	musi	w	naszym	
życiu	stanowić	tę	podstawę,	to,	bez	czego	trudno	
sobie	wyobrazić	nasze	życie,	nasze	funkcjonowa-
nie.	Szukając	sensu	i	spełnienia	w	życiu,	sięgamy	
po	różne	rzeczy.	Dzisiejszy	świat	oferuje	nam	ty-
siące	różnych	rozrywek,	przeżyć,	sposobów	spę-
dzania	naszego	czasu,	odnajdywania	i	czerpania	
przyjemności	z	życia.	Chcemy	wciąż	czegoś	no-
wego.	 Szukamy	 pięknych	 wrażeń,	 wspaniałych	
przeżyć	i	znajdujemy	to	tylko	na	chwilę,	po	czym	
znudzeni	szukamy	dalej	bez	poczucia	spełnienia	
i	pełnego	zadowolenia.	Tylko	Jezus,	ten	prawdzi-
wy	chleb	żywota,	może	nam	dać	całkowite	zaspo-
kojenie	naszych	pragnień	w	życiu.	On	 jest	 chle-
bem	żywota.	A	więc	chlebem,	który	daje	życie.
	 By	jednak	prawdziwie	tego	doświadczyć,	
musimy	 go	 przyjąć	w	 swoim	 życiu.	 Chleb,	 ten	
zwykły	chleb,	który	spożywamy	na	co	dzień,	daje	
nam	siły	do	funkcjonowania.	Jednak	nic	nam	nie	
da,	jeśli	będziemy	tylko	wiedzieć	skąd	się	chleb	
wziął.	Nic	nam	nie	pomoże,	 jeśli	będziemy	wie-
dzieli	jak	się	produkuje	chleb	i	z	czego	się	składa.	

Dziękczynienie

Boże przesłanie

„Ja jestem chlebem życia” 
J 6,35
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Nie	pomoże	również	to,	że	będziemy	wiedzieć,	jakich	
pożytecznych	 składników	 dostarczy	 do	 naszego	 ciała	 
i	jakie	pozytywne	będzie	to	dla	nas	mieć	skutki.	Musi-
my	go	po	prostu	wziąć	i	przyjąć,	zjeść.
	 Podobnie	 jest	 z	 Jezusem.	 Nie	 chodzi	 tylko	 
o	to	byśmy	wiedzieli	i	wierzyli,	że	On	może	być	dla	nas	
duchowym	pożywieniem,	że	może	dawać	nam	siłę	na	
każdy	dzień,	by	pokonywać	różne	trudności	tego	życia.	
Nie	wystarczy	wiedzieć	i	wierzyć,	że	Jezus	może	prze-
baczyć	nam	nasze	grzechy	i	dać	nowe	życie,	ale	trzeba	
to	 osobiście	 przyjąć,	 tak	 jak	 przyjmujemy	 powszedni	
chleb.	Jezus	właśnie	po	to	przyszedł	na	ziemię,	by	za-
spokoić	nasz	wewnętrzny	duchowy	głód.	
	 Jezus,	 nasz	 chleb	 żywota,	 chce	 być	 obecny	 
w	naszym	życiu	 codziennie.	Nie	 chodzi	więc	 tylko	 o	

to,	by	nasycić	się	nim	w	święta	i	żyć	tym	przez	kolejne	
miesiące	czy	tygodnie.	Nie	chodzi	też	o	to,	by	sycić	się	
nim	 tylko	w	 niedzielę,	 ale	 Jezus	 zachęca	 nas	 do	 spo-
łeczności	z	sobą	każdego	dnia.	Do	czytania	Jego	słowa,	
do	społeczności	modlitwy.
	 Kim	jest	dla	ciebie	Jezus	Chrystus:

- niedzielnym rosołem
- świątecznym tortem
- niechcianą gotowaną marchewką, do której jesteś 
przymuszany co jakiś czas

- może wigilijnym karpiem, który z tradycji powinien być 
choć wcale nie masz na niego większej ochoty

- czy chlebem, codziennością, podstawą życia?
	 Amen. ks. Marcin Podżorski

	 Niemen	śpiewał	Tuwima	„Mimozami	jesień	się	zaczyna…”

Kto dziś wie, co to mimozy? Albo co to paździerze? 
Czy ktoś ma dziś czas, żeby podziwiać kwitnące wrzosowiska?

Pięknie, że jesień przychodzi wśród wrzosów, we wrześniu, a nie w jakiś september.  
Dobrze, że dojrzewa wśród paździerzy, w październiku, a nie jakiegoś aktjabria. 

Późny wrzesień przywołuje jesień. Październik jest brązowy jak piernik.
Kolory, zapachy, aromaty smakujemy patrząc, oddychając. 

Nie zapomnijmy podziękować Artyście, z którego palety to wszystko. 
Wszystko to z Jego umysłu i serca. Tworzy to dla nas, bo nas kocha.  

To jeden z przejawów Jego miłości. Ale też i mądrości. 
Bo wszystko, co tworzy, jest nie tylko piękne, ale i użyteczne.  

Na przykład z łodyg lnu i konopii możemy wytwarzać włókno lub płyty paździerzowe. 
A przetwory z owoców i warzyw mogą nam zapewnić niezbędne witaminy, 

zdrowe mikroelementy na całą zimę.
Spacerujmy więc, zachwycajmy się urodą jesieni, 

ale wykorzystajmy też jesienny czas na zrobienie zapasów. 
Bierzmy przykład z... mrówek!

„Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nad-
zorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność”  

Prz 6,6-8 

Wrzesień rodzi jesień, 

październik jest jak piernik
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	 W	roku	bieżącym	dobiega	końca	kadencja	Rady	Parafialnej,	Komisji	Rewizyjnej	i	Rad	Filiałów	
w	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie.	W	związku	z	tym	Rada	Parafialna	w	czasie	posiedze-
nia,	które	odbyło	się	dnia	01.09.2020	w	Ogrodzonej	podjęła	uchwałę	o	zwołaniu	zgodnie	z	przepisami	
Regulaminu	Parafialnego	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	Wyborczego	Zgromadzenia	Parafialne-
go	celem	dokonania	wyboru	na	nową	pięcioletnią	kadencję	Rady	Parafialnej,	Komisji	Rewizyjnej	i	Rad	
Filiałów.	

 Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:
 
w filiale w Bażanowicach                w niedzielę,          18.10.2020     o godz.  8.30
w filiale w Gumnach                            w niedzielę,          18.10.2020     o godz. 10.30
w filiale w Hażlachu                            w niedzielę,         18.10.2020     o godz. 10.30
w filiale w Krasnej                            w niedzielę,         18.10.2020     o godz. 10.30
w filiale w Marklowicach                      w niedzielę,        18.10.2020     o godz.   8.30
w filiale w Ogrodzonej                w niedzielę,        18.10.2020     o godz.   8.30
w filiale w Puńcowie                            w niedzielę,        18.10.2020     o godz. 10.30
w filiale w Zamarskach                w niedzielę,        18.10.2020     o godz.   8.30
w Cieszynie (Kościół Jezusowy)           w niedzielę,        25.10.2020     o godz.   9.00

	 W	oparciu	o	przepisy	prawa	kościelnego	ustalono	liczbę	członków	nowej	Rady	Parafialnej	wy-
bieranych	przez	Zgromadzenie	Parafialne	na	25	osób	i	dokonano	podziału	Parafii	na	okręgi	wyborcze.	
Zdecydowano	że	w	poszczególnych	okręgach	wybierana	będzie	następująca	liczba	członków	Rady	Pa-
rafialnej:			

Cieszyn 13
Bażanowice 2
Gumna            1
Hażlach 2
Krasna     1
Marklowice 2

Ogłoszenie o zwołaniu 

Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego
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Ogrodzona 1
Puńców           1
Zamarski 2

	 Rada	 Parafialna	 ustaliła	 również,	 iż	 Zgromadzenie	 Parafialne	 dokona	wyboru	 nowej	Komisji	
Rewizyjnej,	które	liczyć	będzie	4	członków.
	 Ustalono	również,	że	w	filiałach	Parafii	przeprowadzone	zostaną	wybory	Rad	Filiałów,	a	liczba	
ich	członków	wynosić	będzie	odpowiednio:	

w filiale w Bażanowicach         6
w filiale w Gumnach               4
w filiale w Hażlachu               6
w filiale w Krasnej               4
w filiale w Marklowicach   6
w filiale w Ogrodzonej   4
w filiale w Puńcowie               6
w filiale w Zamarskach   6
 
	 Zgodnie	z	przepisami	prawa	kościelnego	czynne	prawo	wyborcze	(prawo	głosowania)	przysłu-
guje	 tym	członkom	Parafii,	którzy	ukończyli	18	 lat,	 zostali	konfirmowani	 i	 do	dnia	31.01.2020	 roku	
opłacili	należną	składkę	kościelną	za	rok	2019	lub	zostali	z	niej	zwolnieni	uchwałą	Rady	Parafialnej.	
Przypominamy,	iż	głosowanie	odbywa	się	w	okręgach	wyborczych	i	każdy	członek	parafii	przynależy	
do	konkretnego	okręgu	wyborczego,	w	którym	może	głosować	i	kandydować.	Podział	ten	nie	dotyczy	
wyborów	do	Komisji	Rewizyjnej,	która	jest	wybierana	z	jednej	listy	dla	całej	Parafii	

	 Bierne	 prawo	 wyborcze	 (prawo	 kandydowania)	 przysługuje	 osobom,	 które	 ukończyły	 21	 lat	 
i	przez	3	ostatnie	lata	nieprzerwanie	posiadają	czynne	prawo	wyborcze.	

	 Kandydatów	do	Rady	Parafialnej,	Komisji	Rewizyjnej	i	Rad	Filiałów	mogą	zgłaszać	osoby	po-
siadające	czynne	prawo	wyborcze,	przy	czym	osoba	zgłaszająca	kandydata	w	konkretnym	okręgu	wy-
borczym	musi	być	członkiem	Parafii	z	danego	okręgu	wyborczego.	Osoba	zgłaszana	musi	wyrazić	na	
piśmie	zgodę	na	kandydowanie.	Stosowne	druki	można	potrzymać	w	kancelarii	parafialnej,	 a	 termin	
zgłaszania	kandydatów	upływa	w	niedzielę,	04.10.2020	roku.		

	 Proboszcz	i	Rada	Parafialna	pragną	położyć	sprawę	wyborów	nowych	kolegialnych	władz	naszej	
Parafii	na	serca	wszystkich	jej	członków	i	proszą,	by	tę	sprawę	w	szczególny	sposób	zanosić	w	modli-
twie	błagalnej	do	Pana	Kościoła	Jezusa	Chrystusa,	aby	wskazywał	i	pobudzał	i	powoływał	ludzi	młod-
szych	i	starszych,	mężczyzn	i	kobiety	do	tej	ważnej	służby	w	Jego	Kościele.	
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Paździerze a integralność życia

„Starajcie się o pomyślność miasta, do któ-

rego skazałem was na wygnanie, i módlcie 

się za nie do Pana, bo od jego pomyślności 

zależy wasza pomyślność!” 

(Jr 29,7 – hasło miesiąca października 2020)

 Nasze	 rodzime,	 słowiańskie	 nazwy	 miesięcy	
brzmią	 w	 wielu	 wypadkach	 zupełnie	 inaczej	 niż	 na-
zwy	 łacińskie,	 angielskie,	 francuskie	 czy	 niemieckie.	
W	 pewnym	 uproszczeniu	 można	 powiedzieć,	 iż	 po-
dział	 roku	na	dwanaście	miesięcy	dotarł	na	nasze	zie-
mie	wraz	z	przyjęciem	przez	nie	chrztu;	wcześniej	czas	
mierzono	po	swojemu,	„na	oko”.	Rzecz	jasna	wiedzia-
no,	kiedy	wypada	zima,	kiedy	wiosna,	a	kiedy	lato	czy	
jesień,	nie	ma	jednak	dowodów	na	to,	by	dzielono	czas	
na	 jeszcze	mniejsze	 odcinki.	Owo	myślenie	 zmieniło	
się,	kiedy	nastał	u	nas	kalendarz	roczny	z	podziałem	na	
miesiące,	a	wraz	z	nim	weszły	do	naszych	słowiańskich	
języków	 ich	 łacińskie	 nazwy.	Obco	 brzmiące	 określe-
nia	nie	bardzo	się	jednak	naszym	przodkom	spodobały,	
dlatego	 zaczęli	 oni	 tworzyć	 rodzime	 nazwy,	 które	 by	
były	odbiciem	tego,	co	się	w	danym	okresie	roku	dzie-
je	w	przyrodzie.	Mamy	więc	oryginalne	określenia	po-
szczególnych	miesięcy,	nieraz	 inne	w	 języku	polskim,	
a	zupełnie	 inne	w	czeskim	–	pierwszy	z	nich	zastąpił	
większość	 nazw	 „międzynarodowych”,	 drugi	 wszyst-
kie.	A	na	przykład	w	języku	słowackim	zachowały	się	
wszystkie	nazwy	pochodzące	z	łaciny	(ciekawostką	jest,	
iż	wyjątek	w	tej	mierze	spowodował	pod	koniec	XVI	
wieku	ksiądz	 ewangelicki	Matej	Hranica,	 który	 nadał	

miesiącom	 imiona	 pochodzące	 z	 języka	 starosłowiań-
skiego	oraz	węgierskiego)...
	 Nasza	 polska	 nazwa	 październik	 ma	 związek	 
z	paździerzami,	czyli	skórkami,	które	pokrywają	włók-
na	lnu	oraz	konopi	 i	w	tym	okresie	odpadają	od	 łody-
gi.	W	 jaki	 sposób	odpadają?	Ano,	 przy	 ich	gnieceniu,	
czyli	 podczas	 obróbki	mechanicznej.	 Październik	 był	
bowiem	miesiącem,	kiedy	 to	powszechnie	pracowano	
przy	obróbce	lnu	i	konopi.
	 Dlaczego	o	tym	wspominam?	Ponieważ	te	pil-
ne	 jesienne	 prace	 wykonywane	 przez	 naszych	 przod-
ków	 przywodzą	mi	 na	myśl	 istotę	 powyższego	 hasła	
biblijnego.	 Tak	 nazwa,	 jak	 i	 hasło	 miesiąca,	 mówią	 
o	 odpowiedzialnym	 podejściu	 do	 życia	 i	 pracy,	 do	
wszelkich	obowiązków	oraz	 ludzi,	 pośród	których	 zo-
staliśmy	przez	Boga	postawieni.	Cóż	bowiem	oznacza	
w	praktyce	to	sformułowanie:	„starać	się	o	pomyślność”	
społeczeństwa,	 w	 którym	 żyjemy?	 Z	 pewnością	moż-
na	w	nim	zawrzeć	poczciwą	pracę	dla	jego	dobra,	gdy	
bowiem	społeczeństwo	ma	się	dobrze	i	jest	na	godnym	
poziomie,	 dobrze	 wiedzie	 się	 jednostce	 (i	 nasz	 tekst	
stwierdza	to	wprost).	Przy	czym	ta	praca,	to	nie	tylko	
wypełnianie	obowiązków,	że	tak	powiem,	zawodowych	
i	nic	ponad	to	–	to	także	każde	inne	zaangażowanie	dla	
dobra	 szerszego	 niż	moje	własne...	To	 postawa	 życia.	 
W	coraz	bardziej	 przemijającym	słownictwie	polskim	
był	 taki	 wyraz	 jak	 spolegliwość,	 mówiło	 się	 o	 kimś,	
że	jest	spolegliwy,	czyli	godny	zaufania,	bowiem	jego	
postępowanie	 jest	 integralne	 z	 tym,	 co	mówi.	A	 któż	
bardziej	 powołany	 jest	 do	 tego,	 by	wydawał	 integral-
ne	świadectwo	o	swej	wierze,	słowem	i	czynem	jedno-
cześnie,	niż	człowiek	wierzący,	naśladowca	Chrystusa?	
Nieraz	 w	 ewangelickich	 kręgach	 lubimy	 szermować	
wyrażeniem	protestancki etos pracy,	ukutym	przez	nie-
mieckiego	socjologa	Maxa	Webera	na	bazie	jego	dzieła	
„Etyka	protestancka	a	duch	kapitalizmu”	–	ale	czy	jesz-
cze	wiemy,	co	ono	tak	naprawdę	oznacza?
	 Hasło	 października	 nam	 przypomina,	 iż	 nie-
zależnie	 od	 tego,	 w	 jakich	 okolicznościach	 przyjdzie	
nam	żyć,	jaka	byłaby	akurat	pora	roku	czy	miesiąc,	ja-
kimi	 jawiłyby	 się	nasze	obowiązki	 i	 pośród	 jakich	 lu-
dzi	 przyszło	 by	 nam	 się	 poruszać	 –	 postawa	 naszego	
życia	powinna	być	integralna,	spójna,	bez	rozdźwięku	

ks. Janusz Kożusznik

Seniorat Cieszyńsko-Hawierzowski Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego A. W.

 pastor zboru
Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Hawie-
rzowie Suchej
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Nasze rozmowy świadczą o nas

pomiędzy	 deklaracjami	 słownymi,	 a	 stylem	 naszego	
życia.	 Tekst	 powyższy	 bowiem	 zakłada,	 iż	 może	 się	
nawet	stać,	że	będziemy	musieli	„być	sobą”	na	wygna-
niu,	emigracji,	a	może	i	pod	czyjąś	okupacją.	We	wszel-
kich	okolicznościach	możemy	starać	się	zwyciężać	zło	
dobrem,	 a	 na	 złorzeczenie	 odpowiadać	 błogosławień-
stwem	i	modlitwą.	A	stylem	codziennego	życia	i	spole-

gliwą,	odpowiedzialną	postawą	świadczyć	o	tym,	komu	
ufamy	i	kogo	mamy	za	Boga.
	 A	 tak	 całkiem	 przy	 okazji,	 przypomina	 także	
ten	werset,	że	całe	nasze	życie	jest	pielgrzymką	i	„nie	
mamy	tu	miasta	trwałego”...	O	tyle	bardziej	trzeba	nam	
się	modlić	 o	miejsca,	 które	 kochamy	 i	 ludzi	 nam	 bli-
skich!

„A będąc w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze?” 

Mr 9,33

	 Takie	pytanie	zadał	Jezus	nieoczekiwanie	uczniom,	gdy	już	byli	w	Kafarnaum.	A	oni	milczeli,	bo	wsty-
dzili	się.	Jezus	stawia	takie	pytania	i	nam.	Jaki	jest	temat	naszych	rozmów	w	drodze	do	pracy		albo	gdy	wracamy	 
z	kościoła?	O	czym	 rozprawiamy	podczas	 spotkań	 towarzyskich?	O	kim?	Czy	 to	 są	owe	przysłowiowe	„pięć	
minut	dla	bliźniego?”	Po	rozmowie	i	jej	temacie	poznaje	się	usposobienie		i	charakter	ludzi.	„Co	w	sercu,	to	na	ję-
zyku”.	Czy	są	to	rozmowy	bezmyślne,	jałowe,	tzw.	„młócenie	pustej	słomy”?	Są	to	może	rozmowy	banalne,	jakie	
prowadzi	się	w	przedziale		kolejowym	z	przygodnymi	towarzyszami	podróży?	Może	rozmowy	o	pogodzie,	jakie	
się	prowadzi	z	braku	tematu?	Obyśmy	w	takich	wypadkach	pamiętali	o	tym,	co	powiedział	Jezus:	„Z	każdego	nie-
użytecznego	słowa,	które	ludzie	wyrzekną,	zdadzą	sprawę	w	dzień	sądu”	(Mat.12,36).	Apostoł	też		nas	napomina:	
„	Niech	żadne	nieprzyzwoite	słowo	nie	wychodzi	z	ust	waszych”	(Efez.4,29).	„	Unikaj	pospolitej,	pustej	mowy” 
(I	Tym.6,20).	Uczniowie	Pana	Jezusa	„rozmawiali	między	sobą	w	drodze	o	tym,	kto	z	nich	jest	największy”.	Od-
powiedzią	było	pełne	dobroci		upomnienie	Jezusa:	„Jeśli	ktoś	chce	być	pierwszy,	niechaj	stanie	się	ze	wszystkich	
ostatnim	i	sługą		wszystkich”.	Nie	wolno	budować	swojej	wielkości	kosztem	innych,	swojej	wyższości	na	poni-
żaniu	innych,	swojej	władzy	na	słabości	drugich,	swojego	bogactwa	na	wyzysku	i	biedzie	bliźniego.	Pan	Bóg	się	
temu	sprzeciwia.	Życie	Jezusa	było	ilustracją	odpowiedzi,	jaką		dał	uczniom	na	pytanie:	Kto	jest	największy?	Sam	
według	tego	czynił	i	postępował.	On	dał	nam	przykład.	Podczas	ostatniej	wieczerzy,	umywając	uczniom	nogi,	stał	
się	ostatnim	i	sługą	wszystkich.	Ale	potem	Bóg	„nader	Go	wywyższył”	i	posadził	po	prawicy	swojej.		

                                                                               
Ks. dr Alfred Jagucki „Tylko Jezus”                            

                            Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,

 co pociechę dawać,

 nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

 nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając – otrzymujemy,

wybaczając, zyskujemy przebaczenie,

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
                                                                                     

Franciszek z Asyżu 
Udostępniła: Grażyna Cimała
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Konwersja – jednorazowe wydarzenie 
czy program na całe życie?

Paweł Łukasz Nowakowski:

filozof, teolog, psycholog, dziennikarz.  Redaktor Naczelny „Naturalnie-ma-
gazyn dla ludzi zdrowo myślących” (www.naturalnie.com.pl).Absolwent m.in. 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, studiów z zakresu psychosomatyki 

– Uniwersytetu SWPS. Autor programów telewizyjnych, licznych artykułów. 
Wraz z żoną Joanną przynależy do poznańskiej parafii luterańskiej, gdzie 
m.in. prowadzi cykliczne wykłady p.t. „Dialogi w wierze czyli luterańskie 
spotkania z filozofią i nie tylko”.

„Człowiek jest jedynym stworzeniem, które 

nie zgadza się być tym, czym jest”.
Albert Camus

 Patrząc	z	perspektywy	na	życie	wspólnot	(nie	
tylko	religijnych)	można	zauważyć	 istnienie	pewnego	
fenomenu,	 który	 określa	 się	mianem	 konwersji.	Moż-
na	powiedzieć,	że	w	historii	np.	Parafii	to	słowo	–	rze-
czywistość	było,	jest	i	będzie...Gdyby	jednak	refleksję	
nad	tym	zjawiskiem	ograniczyć	tylko	do	zewnętrznych	 
aktów,	 jesteśmy	 wciąż	 daleko	 od	 tego,	 czym	 tak	 na-
prawdę	jest.
	 W	 Słowniku języka polskiego	 określenie	 'kon-
wersja'	 tłumaczy	 się	 jako:	 przekształcenie	 postaci	
czegoś,	 zmiana	 warunków,	 zmiana	 formatu,	 prze-
kształcenie	zdania	czy	wreszcie	zmiana	wyznania	 lub	
gwałtowna	zmiana	światopoglądu	jednostki	 lub	grupy.		
Wydaje	się,	że	konwersja	jest		końcowym	stanem,	efek-
tem	 pewnego	 procesu,	 który	 zachodzi	 w	makro	 i	 mi-
kroświecie.	Także	w	 tym	 świecie,	 jaki	 stanowi	 każdy	
człowiek	w	swej	 indywidualności	 i	niepowtarzalności.	
Można	spróbować	opisać	etapy	doświadczenia	ludzkie-
go,	które	są	uniwersalne,	wpisane	w	ludzkie	bytowanie,	
a	których	efektem	jest	taki	moment,	taka	życiowa	decy-
zja,	zwrot,	którą	określa	się	mianem	konwersji.
	 Obserwując	 historie	 cywilizacji,	 społeczności,	
a	 także	wewnętrzne	 życie	 człowieka,	można	dostrzec,	
że	w	pewnym	momencie	pojawia	się	autorefleksja	nad	
wartościami,	 które	 dotąd	 kształtowały	 ich	 życie.	 Ro-
dzą	się	pytania	o	sens,	kończą	się	pewne	twórcze	siły,	
pojawia	 się	zwątpienie.	To	 jest	 stan,	który	nazywamy	
kryzysem.	Medialny	 szum	 spowodował,	 że	 na	 to	 sło-
wo	reagujemy	trwogą	i	lękiem.	Tymczasem	kryzys	jest	

nieodłącznym	towarzyszem	ludzkiego	życia,	o	którym	
myśliciele	(zarówno	przedstawiciele	nauk	ścisłych	i	hu-
manistycznych)	mówią,	że	„okazuje się istotnym czyn-
nikiem postępu biologicznego i być może każdego postę-
pu” (Rene	Thom).	Niewątpliwie	kryzys	nie	jest	czymś	
łatwym	i	przyjemnym,	ale	można	go	porównać	do	bólów	
rodzenia,	trudu	wspinaczki.	W	kulturze	greckiej	kryzys	
(od	słowa	„krino”)	to	podstawowe	pojęcie,	oznaczające	
ostateczne,	 decydujące	 rozstrzygnięcie,	 w	medycynie	
to	krytyczna	faza	choroby,	gdy	toczy	się	walka	między	
życiem,	a	śmiercią.	W	teologii	zaś	od	czasów	Nowego	
Testamentu	greckie	pojęcie	'krisis'	(łacińskie	judicium)	
oznacza	Sąd	Ostateczny	u	kresu	czasów,	ale	i	sąd,	który	
dokonuje	 się	w	 ludzkim	życiu,	które	pełne	 jest	wybo-
rów	między	dobrem		i	złem.	Wydaje	się	również	bliskie	
nam	doświadczenie	kryzysu,	gdy	doświadczamy	ciem-
ności,	opuszczenia,	osamotnienia,	a	po	nim	pojawia	się	
nowa	 jakość	 życia	 (w	 psychologii	 opisywana	w	 kate-
goriach	dezintegracji	pozytywnej,	bądź	 także	mianem	
post	traumatycznego	wzrostu),	nowe	spojrzenie.	Warto	
sobie	 dziś	 uświadomić,	 a	 to,	 co	 dzieje	 się	w	 świecie	 
w	XXI	wieku	namacalnie	na	to	wskazuje,	że	najbardziej	
istotnym	kryzysem	jest...	kryzys	myślenia...!
	 Z	pojęciem	i	doświadczeniem	kryzysu	łączy	się	
to,	 co	 nazywamy krytyką.	Henri	 von	Lier	w	książce	
„Nowy	wiek”	zauważył,	że	„we wszystkich porządkach 
zachodzi – jak się zdaje – antagonizm między geniu-
szem twórczym i geniuszem krytycznym”.	 To	 kolejne	
pojęcie,	które	(podobnie	jak	kryzys)	w	natłoku	informa-
cji	i	dewaluacji	znaczeń	słów,	kojarzy	się	nam	niezbyt	
dobrze	 i	 przyjemnie.	 Tymczasem,	 idąc	 tropem	 Liera,	
warto	przypomnieć,	że	krytyka	to	ocena,	analiza	stanu,	
nie	zakładająca	z	istoty	chęci	niszczenia,	destrukcji,	ne-
gacji.	Stąd	 rozróżnienie	na	geniusz	 twórczy	 i	geniusz	
krytyczny,	 na	krytykę	 twórczą	 i	 krytykę	destrukcyjną,	
krytykę	 i	 krytykanctwo.	W	 życiu	 duchowym	człowie-
ka	pojawia	się	taki	krytyczny	moment,	kiedy	dochodzi	
do	głosu	to,	o	czym	pisał	Albert	Camus	w	„Człowieku 
zbuntowanym”.	Zdrowy	człowiek	nie	zgadza	się	na	to	
„czym	 jest”,	w	 jego	 istnienie	wpisany	 jest	 rozwój.	By	
on	 nastąpił,	 konieczny	 jest	 kryzys	 i	 krytyczny	wgląd	 
w	samego	siebie,	w	otaczający	świat.	Bez	diagnozy	nie	
uleczymy	chorego,	bez	dobrej,	 rzetelnej	mapy	nie	 tra-
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fimy	 do	 celu.	 Bez	 kryzysów	 i	 krytyki	 nie	 będzie	 roz-
woju,	szczęścia	i	dojrzałego	człowieczeństwa.	Dobrze	
jest	sobie	w	tym	miejscu	i	czasie	uświadomić,	że	kryzys	 
i	 krytyka	 to	 dwie	 nieodłączne	 rzeczywistości,	 które	
sprawiły,	że	narodziła	się	Reformacja	!
	 Człowiek,	 który	 doświadczył	 kryzysu,	 który	
krytycznie	myśli,	nie	jest	 już	tym,	kim	był.	Dokonuje	
się	w	 nim	 pewna	 zmiana,	 pewien	wewnętrzny	 zwrot,	
dokonuje	się	konwersja.
	 Łacińskie	 słowo	 'conversio'	 odpowiada	 
w	 istocie	 	 dwóm	 słowom	 greckim	 o	 różnym	 znacze-
niu:	 'epistrophe'	–	powrót	do	siebie,	powrót	do	źródeł		
i	 'metanoia'	 –	 zmiana,	 skorygowanie	 sposobu	 myśle-
nia,	 przemiana,	 odrodzenie.	 Często	 słowo	 'metano-
ia'	 odnosimy	 także	do	 'nawrócenia'.	 Jak	widać	w	 tym	
pojęciu	 istnieje	 pewne	 wewnętrzne	 przeciwstawienie	 
–	z	jednej	strony	powrót	do	źródeł,	z	drugiej	–	odrodzenie.	
Jak	pisze	Pierre	Hadot:	„ta opozycja wierności czemuś  
i zerwania z czymś silnie oddziaływała na świado-
mość  Zachodu od narodzin chrześcijaństwa”.	W	 sta-
rożytnej	Grecji	 doświadczenie	konwersji	 było	obecne	
w	 dziedzinie	 politycznej,	 gdzie	 próbowano	 „odmie-
nić	 duszę”	 przeciwnika	 za	 pomocą	 retoryki	 i	 sztuki	
przekonywania.	 Pierwszy	 jednak	 przykład	 refleksji	
nad	 pojęciem	 konwersji	 mamy	w	 dziedzinie	 filozofii.	 
W	myśli	platońskiej	filozof	to	ktoś	„nawrócony”,	ponie-
waż	umie	odwrócić	wzrok	od	cieni	świata	zmysłowego	 
i	skierować	go	ku	idei	Dobra.		Każde	wychowanie	jest	
w	Grecji	konwersją.	Filozofia	 staje	 się	 aktem	konwer-
sji,	jest	zerwaniem	z	dotychczasowym	sposobem	życia	
i	uprawianiem	ćwiczeń	duchowych.	Nie	ma	 tu	mowy	 
o	konstruowaniu	abstrakcyjnych	systemów,	ale	jest	we-
zwanie	do	konwersji,	dzięki	której	człowiek	odnajduje	
swą	pierwotną	naturę.
	 W	judaizmie	i	chrześcijaństwie	doświadczenie	
konwersji	osiąga	 swój	 szczyt	natężenia.	Ma	charakter	
głęboki	 i	 całościowy.	 Bóg	 ustami	 proroków	 wzywa	
do	 „nawrócenia”,	 do	powrotu	do	 źródeł	 (Przymierza),	 
a	 z	drugiej	 strony	do	wyrwania	 się	 ze	 stanu	 zepsucia	
i	 grzechu	 i	 życia	w	wierze	w	 Słowo	Boże.	 Zjawisko	
konwersji	objawia	się	szczególnie	w	ruchach	reforma-
torskich,	które	rodzą	się	z	konwersji	reformatora,	który	
chce	na	nowo	odnaleźć	pierwotne	i	autentyczne	chrze-
ścijaństwo	('epistrophe'),	odrzucając	błędy	i	wypaczenia	
tradycyjnego	Kościoła.	 Jednocześnie	mamy	 tu	 „nowe	
narodziny”	 ('metanoia').	W	różny	sposób	można	 inter-
pretować	zjawisko	konwersji	 (psychofizjologiczny,	so-
cjologiczny,	filozoficzny),	jednak	istotne	i	wspólne	jest	
to,	że	w	człowieku	istnieje	pewna	dwoistość.	Z	jednej	
strony	dążność	do	wewnętrznej	wolności,	z	drugiej	do	
autentyczności,	zgody	na	pewne	 trwałe	wartości.	Pier-

re	Hadot	dodaje:	„W sumie wolno przedstawiać sobie 
całą historię Zachodu jako wciąż ponawiane starania 
o udoskonalenie technik „konwersyjnych”, czyli tech-
nik mających za cel przekształcenie ludzkiej rzeczywi-
stości – czy to sprowadzających ją do pierwotnej istoty 
(konwersja-powrót) czy też gruntownie ją korygujących 
(konwersja – przemiana).”

 Można postawić pytanie – w jaki sposób ta-
kie spojrzenie na konwersję może służyć nam, ewan-
gelikom, żyjącym tu i teraz w XXI wieku w Polsce ?

	 Wydaje	się,	że	takie	spojrzenie	na	to	zjawisko	
ma	 kilka	 praktycznych	wymiarów.	 Po	 pierwsze	 –	po-
zwala na rozwój dojrzałej wiary,	której	nieobcy	jest	
kryzys	i	krytyczny	osąd.	Wiary,	która	rośnie	„w	głąb”,	 
a	 nie	 zadowala	 się	 zewnętrznymi	 substytutami	 sen-
su.	 Takiej	 wiary,	 która	 (zachowując	 swą	 tożsamość)	
pozwala	 widzieć	 wspólny	 świat	 wielu	 religii	 i	 wy-
znań	 (ciekawe	 jest	zasłyszane	gdzieś	 stwierdzenie,	że	
na	pewnym	pułapie	modlitwy	i	medytacji	mistycy	się	
doskonale	„dogadują”	 i	nie	pytają	o	konotacje	wyzna-
niowe...).	Wiary,	 która	 ciągle	 „jest	 w	 drodze”,	mając	 
w	pamięci	swoje	źródła	i	dom.
	 Po	wtóre	–	konwersja nie może być elemen-
tem różnicowania ludzi, ale budowania wspólnoty. 
W	 takim	 kontekście	 nie	 można	 dzielić	 wiernych	 na	
„tych	od	zawsze,	z	urodzenia”	i	na	tych	„po	konwersji”.	
Trzeba	 pamiętać,	 że	 choćby	 na	 poziomie	 językowym	
słowo	„konwersja”	 jest	 stwierdzeniem	 faktu,	 a	nie	 są-
dem	wartościującym	!	Gdyby	konsekwentnie	stosować	
taką	 „logikę	 dzielenia”,	 to	może	 się	 okazać,	 że	 bywa	
paradoksalnie	różnie	-	„nie	–	konwertyci”	-	czyli	kto...?	 
i	 „konwertyci..”?	 I	 gdyby	 spojrzeć	w	głąb	historii,	 to	
okazuje	się,	że	twórcy	Reformacji	wszyscy	kiedyś	byli	
„po	konwersji”.	Konsekwentnie	idąc	tym	tropem	–	zmia-
na	wyznania	czyli	konwersja	w	sensie	kościelno	-	praw-
nym	o	tyle	ma	sens,	o	ile	jest	wewnętrznym	powrotem	
do	 źródeł	wiary	 i	 przemianą	 stylu	 życia.	Doświadcze-
nie	konwersji	daje	się	opisać	zdaniem	przypisywanym	 
św.	Augustynowi:
„W rzeczach koniecznych – jedność, w sprawach wąt-

pliwych – wolność, we wszystkim – miłość”
	 Historia	 to	 stara	 jak	 chrześcijaństwo,	 znana	 
z	Dziejów	Apostolskich,	kiedy	pojawiały	 się	napięcia	
pomiędzy	nawróconymi	z	judaizmu	i	z	hellenizmu.	Jak	
wiemy,	mimo	 kryzysów	 i	 krytyki,	 pierwotny	Kościół	 
w	 sposób	 dojrzały	 traktował	 wezwanie	 do	 konwersji.	
Dobrze	 będzie,	 jeśli	 pójdziemy	 w	 jego	 ślady,	 mając	
wzory	 Duchowych	 Gigantów:	 św.	 Pawła,	Augustyna,	
Marcina	Lutra.
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Nie ma samotnych gwiazd

Roman E. Rogowski
„Ewangelia na co dzień”

1984 rok

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do 

skończenia świata”.       

Mt 28, 20

 
 Biorę	 do	 rąk	 święte	 natchnione	 teksty	 z	Księ-
gi	 Izajasza	 i	 z	Ewangelii	według	 św.	Mateusza,	 i	 czy-
tam	to	samo	zdanie:	„Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy 'Bóg 
z nami' ".

	 Ten	 jeden	 werset	 jest	 klamrą	 spinającą	 kilka	
wieków	i	dwa	Testamenty.	I	jest	proklamacją	najwspa-
nialszej	z	nowin,	że	Bóg	daleki	i	odległy,	nieprzystęp-
ny	 i	 nieogarniony,	 nieskończony	 i	 niewidzialny	 jest	
Bogiem	z	nami	i	wśród	nas.	Że	tajemniczy	Bóg	Jahwe	 
i	nieprzenikniony	Bóg	Elohim	jest	Bogiem	w	człowie-
ku,	Jezusie	z	Nazaretu.	Że	nie	tylko	jest	z	nami	i	wśród	
nas,	ale	jest	jednym	z	nas,	by	być	z	nami	„po	wszystkie	
dni	aż	do	skończenia	świata".	Że	Bóg	przybrał	naturę	
ludzką,	by	każdy,	kto	jest	człowiekiem,	mógł	obcować	
z	Naturą	Boską.	Od	 świętej	Nocy	Narodzenia	nikt	ni-
gdy	nie	 jest	samotny.	Może	być	sam,	ale	nie	samotny.	
On,	Emmanuel,	jest	z	nim,		bo	jest		„Bogiem	z	nami".

	 Wczoraj	 w	 przychodni	 spotkałem	 zapłakaną,	
znajomą	matkę.	Jeden,	jedyny	syn,	odszedł	w	katastro-
falnym	pożarze	szpitala	dla	psychicznie	chorych.	To	nic,	
że	nie	był	zdrowy,	ale	to	był	jej	syn.	Jej	jedyne	dziecko,	
dla	którego	żyła.	I	już	go	nie	ma.	Pozostał	tylko	strzęp	
spalonego	ciała.	Ona,	matka,	została	sama.	Mąż	umarł	
pięć	lat	temu.
-	Ależ	nie,	nie	jest	sama.	A	może	lepiej,	dokładniej:	jest	
sama,	ale	nie	samotna!	Emmanuel,	Wcielony	Bóg,	jest	 
z	nią.	Ten,	który	jest	z	każdym	człowiekiem,	jest	 tym	
bardziej	z	płaczącymi	i	osamotnionymi.	Po	to	właśnie	
stał	się	Człowiekiem.	I	im	bardziej	odczuwa	się	samot-

ność,	 tym	 bardziej	 On,	 Emmanuel,	 chce	 ją	 zapełnić	
sobą.

	 Byli	 dzisiaj	 u	 mnie	 dwaj	 moi	 uczniowie.	 
W	swojej	 naiwnej	młodzieńczości	 popełnili	 błąd.	Mu-
szą	opuścić	uczelnię.	Nie	ma	rady.	Czują	się	teraz	jak	
pisklęta	wyrzucone	z	gniazda.	Żałują	i	czują	się	zupeł-
nie	sami.
-	Ale	nie	 są	 samotni.	Nawet	z	błądzącymi	 i	 szukający-
mi	jest	Emmanuel,	„Bóg	z	nami".	Nigdy	nie	opuszcza	
człowieka,	nawet	wtedy	-	i	wtedy	tym	bardziej	nie	-	kie-
dy	człowiek	popełni	błąd.	Co	więcej	-	nawet	wtedy,	kie-
dy	zgrzeszy.	Kiedy	upadnie.	Cóż	to	byłby	za	przyjaciel,	
który	by	opuścił	przyjaciela	w	biedzie!
 
	 Na	 pielgrzymkę	 z	 Gran	 Paradiso	 wybrała	 się	
także	z	nami	Gena.	Nie	jest	katoliczką,	ale	jest	wierząca	
i	szlachetna.	Los	czy	wybór	-	tego	nie	wiem	-	zrządził,	
że	 jest	sama.	Że	przez	całe	swoje	młode	życie	kroczy	
dzielnie	złączona	tylko	z	Bogiem.
-	Jest	sama,	ale	nie	samotna.

	 Kiedyś	 umierał	 mój	 przyjaciel,	 doktor	 Jan.	
Umierał	 na	 raka.	 Częściowo	 sparaliżowany	 nie	mógł	
mówić.	Nikt	mu	też	nie	mówił	o	jego	stanie,	ale	 jako	
lekarz	 wszystko	 chyba	 wiedział,	 wszystko	 wyczuwał.	
Pewnego	dnia	powiedział	do	mnie:	„Trzeba się będzie 
wnet chyba pakować..."	Był	więc	sam	ze	swoimi	myśla-
mi.	Myślami	ostatnimi.	Był	sam	w	umieraniu,	bo	„każ-
dy umiera w samotności".
-	Ależ	nie,	nie	umierał	w	samotności	i	nie	był	samotny,	
chociaż	umierał	sam	i	był	sam	ze	swoimi	ostatecznymi	
myślami.	Był	z	nim	Emmanuel,	Bóg-Człowiek,	Pan	Je-
zus	Chrystus!	Był	z	nim	i	umierał	z	nim.	Jest	przecież	
ze	wszystkimi	umierającymi,	a	ze	swoimi	przyjaciółmi	
jest	szczególnie!

	 Od	 tej	 świętej	 Nocy	 Narodzenia,	 kiedy	 Bóg	
stając	się	Człowiekiem	stał	się	Emmanuelem,	„Bogiem  
z nami",	nie	ma	 już	na	ziemi	samotności.	Nie	ma	 już	
samotnych	gwiazd...
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Szczepionki 
– nadzieja czy przekleństwo?

Joanna Grys-Nowakowska:

lekarz – specjalista w dziedzinie chirurgi dziecięcej. Wynalazca, kon-
struktor pierwszych w Polsce ortez, których stosowanie osobiście 
wdrażała. Uczestniczka amerykańskiego projektu „Project Hope”, 
dotyczącego bólu i jego leczenia. Laureatka wielu nagród, uhonoro-
wana Medalem Marii Skłodowskiej-Curie (z okazji 100 lecia Nobla) 
przez Prezydenta RP i Urząd Patentowy RP, jako jedna z kilkunastu 
kobiet-wynalazczyń. Wraz z mężem Pawłem należy do poznańskiej 
parafii luterańskiej.

„Bóg bowiem stworzył lekarstwa i dał 

rozum, byśmy troszczyli się o ciało  

i o nie dbali, by było zdrowe i żyło”. 

dr Marcin Luter

	 Pierwszym,	 który	 odkrył	 i	 zobaczył	 drobno-
ustroje	przez	bardzo	prymitywy	mikroskop	był	anglik	
Edward Jenner	 (1749-1823)	w	1778	 roku	 !	 Jego	od-
krycie	przeszło	bez	echa.	Sam	podejrzewał,	że	drobno-
ustroje	mogą	 powodować	 choroby	 oraz	 przenoszenie	
ich	z	miejsca	na	miejsce,	ale	nie	miał	potrzebnego	(jak	
to	 i	 dziś	 często	 bywa)	 audytorium,	 dostępu	 do	 pism	
medycznych,	aby	chciano	jego	odkrycie	ogłosić,	a	tym	
samym	 skierować	 uwagę	 wielu	 uczonych	 na	 dobrą	
ścieżkę	w	poszukiwaniu	przyczyn	wielu	chorób.	Swoje	
zarazki	wyodrębnił		z	krowianki,	ale	nie	wiedział	jak	je	
rozmnożyć,	co	pozwoliłoby	przejść	mu	następny	etap	
jakim	 było	 szukanie	 drogi	 do	 ich	 unieszkodliwienia,	
ale	 i	 poszukiwanie	 sposobu,	 aby	 uodpornić	 zwierzę	
(krowę)	na	 tę	chorobę,	która	zbierała	ogromne	żniwo.	
Pomyślał	 również	 o	 takim	 samym	mechanizmie,	 któ-
ry	może	występować	u	ludzi.	Była	to	niezwykle	śmiała	
myśl.	Nie	miał	niestety	przebicia	i	niezwykle	skromne	
domowe	laboratorium.
	 Pierwszym,	 który	 odkrył	 to	 samo,	 ale	 miał	
doskonalej	 wyposażone	 zaplecze,	 przygotowany	 ze-
spół,	 był	 mikrobiolog	 Ludwik Pasteur	 (1822-1895).	
Udowodnił,	że	zwierzęta	hodowlane	zarażone	słabymi	
bakteriami	lub	niewielką	ich	ilością	przestały	chorować	
w	razie	ponownego	pojawienia	się	choroby.	Swoje	ba-

dania	prowadził	Pasteur	na	bydle.	Doprowadziły	go	do	
wniosku	o	ogromnym	znaczeniu	dla	ludzi	i	dały	podsta-
wę	rozpoczęcia	rozważań		i	badań	nad	szczepionkami	
dla	ludzi,	które	powodowałyby	uodpornienie	na	choro-
by	zakaźne	dziesiątkujące	ludzkość.
	 Taką	 zdolność	 nie-chorowania	 po	 zaszczepie-
niu	Pasteur,	ogłaszając	wyniki	swej	wieloletniej	pracy,		
nazwał	odpornością	na	tę	samą	chorobę	(łacińskie	sło-
wo	vaccination	–	szczepienie	–	pochodzi	od	słowa	‚vac-
ca’	czyli	krowa).
	 Epidemie	toczyły	Europę	w	XIX	wieku	(wcze-
śniej	oczywiście	również),	co	bywało	przypisywane	ka-
rom	Bożym	czy	też	dziełom	szatana.	Jedzenie,	a	szcze-
gólnie	mięso,	było	bardzo	dużym	luksusem,	a	ogromne	
pomory	 zwierząt	 hodowlanych	 (szczególnie	 bydła)	
zwiększały	 tylko	 niedostatek	 jedzenia,	 a	 tym	 samym	
ludzie	 chorzy,	 słabi	 z	 niedożywienia,	 zarażali	 się	 bły-
skawicznie	tzw.	morowym	powietrzem.	Pasteur	zauwa-
żył	i	połączył	też	fakt,	że	choroby	choć	inne,		jak	ospa	
krowianka	a	ospa	prawdziwa,	u	ludzi	są	bardzo	podob-
ne.	Były	choroby	identyczne	jak	wścieklizna	–	zraniony	
organizm,	kiedy	już	wystąpiły	objawy	choroby,	umierał	
w	 ogromnych	 mękach.	 Innymi	 wielkimi	 epidemiami	
trapiącymi	ludzi	był	dyfteryt,	ospa	prawdziwa.	Na	gruź-
licę		w	XVIII	–	XX	wieku	umierało	nawet	60	%	dzieci	
i	30	%	dorosłych	!!!Dziś	niewyobrażalne...
	 Zauważono,	 że	 patogeny	 (czyli	 wiele	 z	 cho-
robotwórczych	 mikrobów),	 kiedy	 są	 mocno	 osłabio-
ne	 czy	 wręcz	 zabite,	 podane	 zdrowemu	 człowiekowi	 
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w	odpowiednio	małej	ilości	np.	na	lekko	zadrapaną	skó-
rę,	powodują	całkowitą	odporność	na	daną	chorobę.	Po-
tem	odkryto	jeszcze	inne	podanie	szczepionek	–	doust-
nie,	domięśniowo,	podskórnie	czy	śródskórnie.	Koniec	
XVIII	 ,	XIX	 i	XX	wiek	 to	nieprawdopodobny	postęp	
nauki	w	walce	z	chorobami	pochodzenia	bakteryjnego	 
i	wirusowego.	Szczepionki	były	 też	 ratunkiem	dla	mi-
lionów	sztuk	zwierząt	hodowlanych.	Ludwik	Pasteur	do	
1894	roku	wyprodukował	ich	3,	4	miliona!,	co	zmniej-
szyło	 śmiertelność	 bydła	 zwłaszcza	 z	 powodu	 takich	
chorób	jak	wąglik,	róża	świń,	wścieklizna.
	 Ludzi	nadal	szczepi	się	na	wściekliznę,	zwłasz-
cza	w	sytuacjach	zranienia	w	gospodarstwach	rolnych	
czy	polach	nawożonych	odchodami	zwierząt.	W	takich	
sytuacjach,	za	każdym	razem	niezwłocznie	powinniśmy	
pojechać	do	szpitala	by	nie	tylko	zaopatrzyć	ewentual-
ne	rany,	ale	i	by	otrzymać	szczepionkę	przeciw	wście-
kliźnie.	Tak,	ludzie	w	XXI	wieku	nadal	umierają	na	tę	
chorobę,	 bo	 jest	 śmiertelna	 i	 jak	wystąpią	 jej	 objawy	
,umiera	się	na	nią	w	ogromnych	bólach.

	 Szczepionki,	kiedy	było	już	wiadomo,	że	zapo-
biegają	 chorobom	spowodowały,	 że	 zaczęło	nad	nimi	
pracować	dziesiątki	naukowców.	Kilku	z	nich	to	laure-
aci	Nagrody	Nobla.	Historię	ich	życia	i	odkryć	dosko-
nale	przedstawia	serial	p.t.	„Charité	„.

	 Pionierem	prac	nad	szczepionkami,	był	Robert 
Koch	(1843-1910).	Tacy	ludzie,	aby	udowodnić	światu	
i	 niedowiarkom,	 sami	 sobie	wstrzykiwali	przygotowa-
ną	przez	siebie	szczepionkę.	Dążenie	do	prawdy,	jej	po-
szukiwanie,	to		był	naprawdę	heroizm.

	 Dzięki	takim	Gigantom	pracy,	nawet	z	naraża-
niem	własnego	życia,	dla	ludzkości	z	najgroźniejszych,	
potwornych,	dziesiątkujących	ludzi	chorób	zginęła	ospa	
prawdziwa.	 Nie	 ma	 problemu	 z	 wąglikiem,	 wściekli-
zną,	gruźlicą,	odrą,	świnką,	różyczką.	We	wrześniu	tego	
roku	Światowa	Organizacja	Zdrowia	 (WHO)	ogłosiła,	
że	Afryka	jest	wolna	od	Polio	(choroba	Heine	-	Medina).	
Od	1996	roku	rozpoczęto	szczepienia	w	47	państwach	
członkowskich	 afrykańskiego	 regionu	 nadzoru	WHO.	
Na	początku	tej	kampanii	co	roku	(!!!)	odnotowano		75	
tys.	zachorowań	na	poliomyelitis.	Sam	Nelson	Mande-
la	walczył	o	zaszczepienie	każdego	dziecka.	W	latach	
2008	–	2010	zaszczepiono	85	milionów	dzieci	!	W	Pol-
sce	wraca	śmiertelna	odra,	bo	nasila	się	ruch	antyszcze-
pionkowców.	Czy	patrząc	na	przykład	polio,	można	by	
odmówić	 afrykańskim	 dzieciom	 szczepień...?	 Neguje	
się	pracę	całych	zastępów	ludzi,	najpotężniejszych	na-
ukowców,	pracujących	nad	problemami	szczepionek.

	 Tak,	 jak	 obecnie	 świat	 czeka	 	 na	 szczepion-
kę	 przeciwko	 COVID	 19,	 trudno	 „zliczyć	 modły”	 
o	powrót	do	normalnego	życia	przez	szczepionki,	ruch	
antyszczepionkowców	rozrasta	się	(choć	może	ciszej).	
Ile	 dasz,	 człowieku,	 gdy	 jutro	 dowiesz	 się,	 że	 Twój	
bliski	 jest	 zarażony,	 choroba	postępuje	błyskawicznie,	 
a	jutro...	jutra	może	nie	być.	Na	nic	uratowane	miliony	
ludzi?	A	wszystko	 to	po	 jednym	 (sic	 !)	 przypadkowo	
wydanym	 artykule	 medycznym	 napisanym	 z	 „powie-
trza”	 przez	 lekarza,	 który	 wymyślił	 sobie	 autyzm	 po-
szczepienny,	aby	sprawdzić,	jak	wydawca	owego	pisma	
(The	 Lancet)	 dokładnie	 czyta	 i	 weryfikuje	 zawierane	 
w	nim	treści...

	 W	XIX	wieku	kobiety	przestały	umierać	przy	
porodach	 na	 gorączki	 poporodowe	 –	 Joseph	 Lister	
(1827-1912)	udowodnił,	że	przyczyną	są	bakterie	prze-
noszone	 na	 rękach.	 Dbałość	 o	 czystość,	 nie	 przeno-
szenie	chorób	zakaźnych	przez	brudne	ręce,	narzędzia,	
pomieszczenia,	 zaczęto	 nazywać	 antyseptyką.	Można	 
w	tym	miejscu	nawiązać	do	wytycznych,	które	obowią-
zują	w	dzisiejszych	 czasach	w	związku	 z	COVID	19.	
Nic	się	nie	zmieniło	od	XIX	wieku.

Należy:
	-	myć	ręce	i	nie	dotykać	niepotrzebnych	z	obcego,	nie	
naszego	środowiska
	-	nosić	maseczki	na	USTACH	I	NOSIE	(z	odsłoniętym	
nosem	doskonale	zaciągamy	się	powietrzem,	w	którym	
mgiełka	wody	zawiera	miliony	śmiertelnych	wirusów).

	 Może	 wydawać	 się	 nam,	 że	 nikogo	 nie	 zara-
żamy	 bo	 nie	 mamy	 widocznych	 objawów,	 ale	 nasza	
nieświadomość,	buta,	arogancja,	lekceważenie	zaleceń,	
może	kogoś	zabić.	Tak,	dokładnie	zabić!	A	może	to	być	
nasz	 przyjaciel,	 ukochani	 rodzice,	Twoja	 dziewczyna,	
chłopak,	bo	po	prostu	ktoś	na	nas	kichnie	!A	z	drugiej	
strony,	 nosząc	prawidłowo	założoną	maseczkę	 (	 z	 no-
sem	!)	nie	przyniesiemy	do	domu	śmiertelnego	niebez-
pieczeństwa.

	 Może	 należysz	 do	 tych,	 co	 nie	wierzą	w	CO-
VID	19,	ochronne	działanie	szczepień,	może	wierzysz,	
że	 mogą	 zaszkodzić	 dzieciom...	 Każdy	 odpowiada	
za	 siebie,	 swoje	 życie	 i	 zdrowie,	 i	 tych	 bliskich.	Ale	
większość	 ludzi,	którzy	mają	odrobinę	wiedzy,	 trochę	
czytają,	wiedzy	nie	czerpią	tylko	z	internetu,	nie	chcą	
aby	 na	 nich	 kichano,	 kaszlano,	 niepotrzebnie	 dotyka-
no.	Demonstrują	ci,	którzy	przedkładają	wolność	nade	
wszystko,	ale	mnie	 tej	wolności	odmawiają,	 siejąc	na	
mnie	wszystko,	co	mają	w	nosie	i	buzi.
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	 Człowiek,	który	uważa	się	za	zadbanego,	czy-
stego,	myjącego	 i	 płuczącego	 zęby	 i	 tak	ma	w	 jamie	
nosowo-gardłowej	 minimum	 500	 różnych	 wirusów	
i	 mikrobów,	 ja	 mam	 natomiast	 500	 zupełnie	 innych	 
i	nie	życzę	sobie	Twoich	–	człowieku	!	Czy	jeszcze‚	sa-
piens?

	 Nie	 powinniśmy	 odmawiać	 prawa	 ludziom	
do	wiary	w	płaską	ziemię,	wiary	w	to,	że	można	zajść	 
w	ciążę	podczas	kąpieli	w	basenie,	czy	zarazić	się	od	

Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług,
albowiem i jego stworzył Pan.

Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie,
i od Króla dar się otrzymuje.

Wiedza lekarza podnosi mu głowę,
nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać.

Pan stworzył z ziemi lekarstwa,
a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką,

aby moc Jego poznano?
On dał ludziom wiedzę,

aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom.
Dzięki nim się leczy i ból usuwa,
z nich aptekarz sporządza leki,

aby się nie kończyło Jego działanie
i pokój od Niego był po całej ziemi.

Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana,
ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
Usuń przewrotność - wyprostuj ręce
i oczyść serce z wszelkiego grzechu!  

Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki,
i hojne dary, na jakie cię tylko stać.

Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan,
nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny.

Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby:
oni sami będą błagać Pana, aby dał im moc przyniesienia ulgi

i uleczenia, celem zachowania życia.
Grzeszący przeciw Stwórcy swemu  niech wpadnie w ręce lekarza!

Syr 38,1-15

człowieka	ułomnego	fizycznie	czy	umysłowo	jego	nie-
pełnosprawnością.	Nikt	na	świecie	jednak	nie	ma	prawa	
zarażać	 nas	 swoimi	 zjadliwymi	 bakteriami,	wirusami,	
przenosić	na	nas	coś,	co	może	nas	zabić,	ciężko	uszko-
dzić	 narządy	wewnętrzne.	Nieznajomość	 tych	 faktów	
nie	 zwalnia	 nas	 z	 odpowiedzialności	 za	 cudze	 życie	 
i	zdrowie	!

	 Na	 koniec	 może	 nieco	 zapomniany	 fragment	 
z	Księgi	Syracha:

Zdrowia i mniejszego cierpienia życzę.



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl14 Odwiedź naszą stronę:

Historia

Wspomnienie pani Seniorowej
 Marii Wegert cz. III

 Przedstawimy kolejny fragment wspomnień Pani Seniorowej Marii Wegert. Dotyczą one m.in. czasu oku-
pacji, który to okres pastorostwo przeżyli w Krakowie. Wywiad z pastorową został przeprowadzony przez Pana 
Marka Cieślara dla radia CCM. Pytania pana Marka zostały w tekście wytłuszczone. Konwersji wywiadu na 
tekst, jak również przypisy i dodatkowe wyjaśnienia zamieszczone w tekście kursywą są autorstwa Jana Króla.  
W związku z różnymi uwagami czytelników przypominamy, iż wspomnienia pani Pastorowej Wegert zostały na-
grane w 2011 roku, kiedy nasza bohaterka obchodziła 100. lecie swoich urodzin. W tekście starano się zachować 
składnię językową, która nie zawsze pasuje do współczesnych  standardów języka polskiego. W następnych nume-
rach Informatora kolejne fragmenty wspomnień. Zachęcamy Czytelników do podzielenia się swoimi uwagami czy 
też wspomnieniami. 

Jan Król

	 Polskie	nabożeństwa	nie	wolno	było	odprawiać	
na		Grodzkiej.	Oczywiście	mąż	nie	mógł	być	pastorem,	
to	w	ogóle	nie	wchodziło	w	rachubę,	ale	Sapieha		nam	
odstąpił	kościół	garnizonowy	Św.	Agnieszki	.	Garnizo-
nu	nie	było	i	kościół	Św.	Agnieszki	na	plantach	Litew-
skich	na	końcu	 i	myśmy	 tam	mieli	 	nabożeństwa.	Na	
organach	grał	Cieszyniak,	„śpiewoł”	Drozd		też	Cieszy-
niak	czasem	solo:

„Za ręce weź mnie, Panie i prowadź sam, aż dusza 
moja stanie u niebios bram. 

Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie! Ty stań  u mego 
boku i prowadź mnie!”  

	 W	 Krakowie	 dużo	 było	 Cieszyniaków,	 także	
chodziliśmy	 zawsze	 tam	 do	 kościoła	 na	 nabożeństwa	
do	Agnieszki.	

 Ale to były nabożeństwa w języku polskim? 
	 Tak,	 	 na	Agnieszki	 w	 języku	 polskim.	 Tylko	
tamten	 nasz	 kościół	 nam	odebrali	 (na	Grodzkiej).	Na	
Śląsku	 czasem	 za	 polską	mowę	można	 było	 oberwać,	 
a	tam	nie,	tam	po	polsku	można	było	mówić.	Ale	oczy-

wiście	warunki:	przydział	masła	–	nigdy,	mleka	–	nigdy,	
tłuszczu	-	nie	pamiętam,	chyba	też	nie.	Tak,	że	to	były	
racje!	Kiedyś	widzę:	sklep	rzeźniczy	i	pełno	ludzi	-	ko-
lejka.	Myślę	sobie	co	tu	dają.		Kości!	Niemcy	obrali	to	
wszystko,	a	kości,	jak	psu	nam	rzucili.	
	 I	to	poniżanie	Polski.	Polskiej	kultury	nie	było,	
bo	 tylko	Niemcy	mieli	 kulturę.	To	właśnie	 poniżanie	
Polski	 -	 my	 byliśmy	 „Untermenschen”,	 my	 byliśmy	
rasowo	tak	jak	pies.	To	było	coś	niesamowitego.	Była	
oczywiście	polskojęzyczna	gazeta,	ale	w	duchu:	jak	to	
ta	 kultura	 niemiecka	 teraz	 działa.	 I	 taki	 wewnętrzny	
bunt	się	ożywiał.	To	potem	owocowało		po	wojnie.	Po	
wojnie,	jak	przyszłam	do	Bielska,	mąż	kazał	mi	prowa-
dzić	chór.	Wśród	wielu	nut	bielskiego	chóru	znalazłam	
jedną	karteczkę.	Patrzę,	co	to	jest,	a	to	Psalm	77	–	z	le-
wej	strony	tekst	Jan	Kochanowski	(zapaliło	się	świateł-
ko),	a	z	prawej	muzyka	Mikołaj	Gomółka	rok	ok.	1500.	
Jak	ja	to	przeczytałam,	to	mnie	to	zelektryzowało.	Za-
częłam	szukać,	okazało	się,	że	była	wspaniała	muzyka	
polska.	Zmusiłam	chór	do	 tego,	aby	to	śpiewać.	Było	
to	 trudne,	 gdyż	 utwory	 te	 były	 polifoniczne.	Myśmy	
później	śpiewali		dawną	polską	muzykę	-	było	to	na	tle	
tego	poniżania	polskiej	kultury.	A	tu	XVI	wieku	piękne	
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dzieła	polskiej	kultury.	Wtedy	się	to	bardzo	przeżywało.	

„Pana	ja	wzywać	będę,	dokądem	żywy,
A	On	w	uszy	swe	przyjmie	mój	głos	płaczliwy.

Do	Tegom	się	ja	uciekł	czasu	trudności,
Do	Tegom	ręce	ściągał	w	nocne	ciemności”.		   

	 Ja	 potem	 szukałam	 i	 znalazłam	 notatkę,	 że	 
5	 egzemplarzy	 tych	 psalmów	 Gomółki	 znajduje	 się	 
w	Polsce	 po	 różnych	 klasztorach,	 a	 jeden	w	Bibliote-
ce	Czartoryskich	w	Krakowie.	Ja	byłam	już	w	Bielsku	
po	wojnie.	Pojechałam	więc	ekstra	do	Krakowa,	aby	to	
zobaczyć.	 Przyjechałam	 tam	 do	Krakowa,	 ale	w	 tym	
dniu	zastałam	biuro	nieczynne.		Ale	ja	psychologicznie,	
przecież	 bibliotekarki	 zrozumieją,	 że	 przyjechałam	 z	
Bielska,	żeby	widzieć	na	własne	oczy	to	dzieło.	Inne	by	
tego	 nie	 zrozumiały,	 ale	 bibliotekarki	 były	 specyficz-
ne.	Wyjaśniłam,	 że	przyjechałam	ekstra	 z	Bielska,	 że	
prowadzę	 chór.	 Zaprowadziła	mnie	 bibliotekarka	 tam	
na	górę.		Położyła	przede	mną	książeczkę	bez	okładek.	
Pytam	się	czy	mogę	tego	dotknąć	i	uzyskałam	pozwo-
lenie.		Wzięłam	do	ręki	i	do	dziś	chce	mi	się	płakać	ze	
wzruszenia.	To	są	 te	 rzeczy,	 jak	nam	wpajano,	że	kul-
tury	(polskiej)	nie	było,	wszystko	„do	bani”,	a	tu	taka	
świętość.	

 „Duszo, śpiewaj Panu pieśń: 
O Nieogarniony Nieba i ziemie sprawco, 

 wielceś uwielbiony!”    
 
	 W	moim	życiu	emocje	niesłychanie	buzowały.	
Muszę	jeszcze	powiedzieć	o	moim	Tatusiu.	Był	w	obo-
zie	koncentracyjnym	w	Dachau,	Matchausen	–	Gussen.	
Jak	wrócił,	 to	był	strasznie	wyniszczony,	kość	i	skóra,	
skóra	 żółta,	 strasznie	 sponiewierany.	 Bili	 go	 bowiem	
i	kopali,	szturchańców	nawet	nie	liczył.	Dwa	razy	był	
tak	bity,	że	jak	leżał	na	ziemi,	po	zakończeniu,	spraw-
dzał,	czy	ma	całe	kości.	Jak	ja	widziałam	tego	sponie-
wieranego	Tatusia,	 to	 rozwinęła	 się	u	mnie	nienawiść	
przeciwko	Niemcom.	Nienawiść	 straszna.	A	Tatuś	mi	
powiedział:	 „I	 odpuść	nam	nasze	winy,	 jako	 i	my	od-
puszczamy”.	 Codziennie	 modliłam	 się	 „Ojcze	 nasz”	 
i	 zawsze	 to	 powtarzałam.	 Potem	 się	wszystko	 odwró-
ciło..	Niemcy	 byli	w	 	 	 strasznej	 sytuacji.	 Ja	 z	 całego	
serca,	 szczerze,	 jak	 tylko	 mogłam	 im	 pomogłam.	 To	
jest	godne	mojego	Tatusia		„I	odpuść	im”.	Ja	już	byłam	
zamężna,	miałam	syna	 i	 to	 	był	ostatni	akcent	wycho-
wawczy	mojego	Tatusia.	Tak	mnie	Tatuś	wychował	i	to	
było	piękne	z	Jego	strony.	
	 To	 był	 wieczór	 jak	 Tatuś	 się	 zjawił.	 Ciemno,	
dzwonek	 u	 drzwi	W	 domu	 ciemno,	 polski	 dom	 –	 co	
to	 może	 być?	Akurat	 Hitler	 szykował	 się	 na	Anglię.	 
I	moja	Mama	czytała	gazetę,	bo	ona	płynnie	po	niemiec-
ku	 czytała	 gazety.	Wieczorem	my	 siedzimy	 na	 łóżku,	 

a	Mama	opowiada	–	Hitler	kpi,	bo	Arcybiskup	Canter-
bury	 zarządził	modły	w	Anglii.	A	Hitler	 kpił	 –	 „deli-
kwent	już	się	modli”.	I	potem	–	„Ich	komme	schon	-	już	
idę”.	 	Myśmy	były	 zmartwiałe	 ze	 strachu.	 I	 dzwonek	 
u	drzwi.	Bożę,	co	to	może	być.	A	to	był	Tatuś!
	 Te	powroty	do	domu,	 to	osobny	 rozdział.	Ko-
niec	wojny,	my	jesteśmy	w	Starym	Bielsku.	W	Cieszy-
nie	rodzice	i	od	kilku	miesięcy	nic	o	sobie	nie	wiemy.	
Czy	Cieszyn	żyje,	 czy	 jest	 zburzony?	Szłam	piechotą	
do	Cieszyna,	zbliżam	się	i	na	kopcu	ogrodzeńskim	(dziś	
to	przesłaniają	drzewa,	ale	wtedy	 ich	nie	było)	widzę	
nasz	 kościół,	 potem	 te	 wieże,	 ratusz,	 zamek,	 potem	
zbliżam	 się	 do	 domu	 rodzinnego,	 naciskam	 dzwonek	 
i	kto	mi	otworzy?	Tego	się	nie	da	opisać	–	kto	mi	otwo-
rzy?	I	pierwsze	pytanie:	żyjecie	?	-	żyjemy.	To	nie	było	
„Dzień	Dobry”	czy	coś	podobnego	ale	„Żyjecie	?	–	Ży-
jemy”.	W	biedzie,	w	ucisku,	ale	żyjemy.	Chciałoby	się	
powiedzieć	„Psiakrew	żyjemy”.	
	 Niesłychane	 przeżycia,	 niesamowite.	Obecnie	
młodzież	szuka	i	pragnie	przeżyć,	i	z	ich	braku	później	
jest	chuliganeria,	bo	oni	muszą	mieć	przeżycia.	Za	na-
szych	czasów	 	mieliśmy	dostateczną	porcję	przeżyć	-.	
nie	musieliśmy	niszczyć	nic.	Tatuś	jeszcze	powiedział,	
jak	czytał	opisy	tortur	z	„Ogniem	i	mieczem”,	że	były	
to	straszne	czasy.	Ale	wówczas,	w	czasie	okupacji,	sy-
tuacja	się	powtórzyła	–	tak	samo	czasy	okrutne.	
	 I	 jeszcze	 pogrzeb	 księdza	 Kulisza.	 Było	 to	
zakazane,	 nie	wolno	 było	 powiedzieć	 kiedy,	 żadnych	
ogłoszeń.	Tylko	najbliższa	rodzina	mogła	być.	Tak,	że	
nikt	 nie	 wiedział.	 Bo	 gdyby	 ludzie	 się	 o	 tym	 dowie-
dzieli,	to	tysiące	osób	przyszłoby	na	pogrzeb	i	Gestapo	
sobie	 nie	 dałoby	 rady	 z	 nami,	 i	 byłoby	widać	 jaki	 to	
jest	„uhr	deutsch”	.	W	39	roku	w	jesieni	już	były	pierw-
sze	aresztowania,	już	było	słychać:	ten	nie	żyje,	tamten	
padł	na	wojnie	lub	zaginął.		Polskie	nabożeństwa	były	
jeszcze	do	końca	1939	roku.	Od	nowego	roku	już	był	
zakaz,	ale	utrzymywano	jeszcze	nabożeństwa	w	języku	
polskim.	
	 Widać	było	łzy	w	oczach	ludzi.	Wspominali	oj-
ców	i	braci	–	szkoda	słów.	Pełny	kościół	i	ostatnia	pieśń	
„Pan	Bóg	 jest	mą	 siłą	 i	 obroną	miłą,	 stać	 bezpiecznie	
może,	gdyż	ma	Ciebie	Boże	ma	dusza”.	Organista	Jan	
Gawlas	 opowiada	mi	 tę	 historię,	 że	 gra	 to	 „Pan	 Bóg	
jest	mą	siłą”	i	śpiewa	pełny	kościół.	Kątem	oka	widzi	
zbliżające	 się	 buty	 „wojoka”	 niemieckiego.	 Skończył,	
a	żołnierz	niemiecki	pyta	po	niemiecku	–	„Co	to	było?	
-	czegoś	podobnego	nigdy	nie	słyszałem”	–	powiedział	
ten	 żołnierz.	Okazało	 się,	 że	był	 on	mistrzem	organo-
wym	z	najwyższym	wykształceniem	w	Niemczech.	Jak	
tylko	 wchodził	 do	 kościoła,	 to	 najpierw	 kierował	 się	
do	organ.	Był	on	asystentem	organisty	kościoła	Bacha	 
w	Lipsku	i	został	powołany	do	wojska.	Jako	dusza	ar-
tystyczna	musiał	odczuć	te	fluidy	płynące	z	pieśni	„Pan	
Bóg	jest	mą	siłą”;	 jak	 ludzie	śpiewali	 to	z	ogromnym	
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przejęciem.	Przecież	to	bardzo	prosta	melodia	i	ten	mu-
zyk,	tak	wielkiej	klasy,	był	oczarowany	tym	wszystkim.		
I	potem	Gawlas	pozwolił	mu	grać	na	organach.	Żołnierz	
ten	 znalazł	 sobie	 parę	 rodzin,	 które	 odwiedzał,	 m.in.	
państwa	Lasotów.	Byli	też	Polacy,	ale	jako	„Austrioki”	
umieli	 po	 niemiecku.	W	 pewnym	momencie	 zniknął.	
Po	wielu	latach	do	Bielska	przyjechał	z	Niemiec	mistrz	
organowy	i	dał	koncert.	Opowiedziałam	mu	tę	historię,	
a	on	 się	 tylko	uśmiecha	 i	mówi	 -	przecież	 ja	przysze-
dłem	na	miejsce	tego	żołnierza.	Pytam	tylko:	przeżył?	 
I	odpowiedź	–	przeżył!

	 Gawlas	 powtarzał	 tak	 –	 muzyka	 przemawia,	
muzyka	to	jest	mowa,	tylko	nie	słowami.	Mamy	wspa-
niałe	pieśni,	które	są	z	nami	przez	tysiąc	lat.	Mieliśmy	
takiego,	który	to	badał	nazywał	się	Plinta	i	on	twierdził,	
że	pieśń	„Chrystus	Pan	wstał	z	martwych”	jest	z	X	wie-
ku.	W	naszym	kancjonale	jest	co	prawda	data	później-
sza,	ale	to	data	zanotowania.	Wg	Plinty	ta	pieśń	ma	już	
tysiąc	lat,	o	czym	ludzie	nie	wiedzą.
(cdn.)	

IAdam	Stefan	Stanisław	Bonifacy	Józef	Sapieha	herbu	Lis	(ur.	14	maja	1867	w	Krasiczynie,	zm.	23	lipca	1951	w	Krakowie)	–	polski	duchowny	rzymsko-
katolicki,	biskup	diecezjalny	krakowski	w	latach	1911–1951	(od	1926	arcybiskup	metropolita),	kardynał	prezbiter	od	1946,	senator	I	kadencji	w	II	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	w	latach	1922–1923.	Przez	historyków	uznawany	za	jedną	z	czołowych	postaci	w	dziejach	Kościoła	Rzymskokatolickiego	w	Polsce	I	
połowy	XX	wieku.	Nazywany	Księciem	Niezłomnym.

IIKościół	św.	Agnieszki	-	zabytkowy,	barokowy,	kościół	rzymskokatolicki,	przy	ulicy	J.	Dietla	30,	na	Stradomiu	w	Krakowie.	Pełni	funkcję	kościoła	garnizo-
nowego.	Zdewastowany	zabytek	poddany	został	w	latach	1932-36	pracom	restauracyjnym,	prowadzonym	przez	włoskiego	architekta	i	rzeźbiarza	Carla	Ce-
lano,	przy	współudziale	młodych	krakowskich	architektów:	Stefana	Świszczowskiego	(portal	frontowy)	i	Bohdana	Tretera	(ołtarz).	Umieszczony	w	ołtarzu	
obraz	przedstawiający	św.	Agnieszkę	był	jedyną	pamiątką,	jaka	przetrwała	z	pierwotnego	wyposażenia	kościoła.	Obraz	ten,	pochodzący	prawdopodobnie	ze	
szkoły	Tomasza	Dolabelli,	przetrwał	dziejowe	zawieruchy	w	klasztorze	Bernardynek	przy	ul.	Poselskiej.

IIIJerzy	Drozd	(1907-1981)	–	nauczyciel,	społecznik,	śpiewak	(tenor),	współorganizator	z	Janiną	Marcinkową	„Zespołu	Pieśni	i	Tańca	Ziemi	Cieszyńskiej”,	
w	latach		1945	–	70	był	dyrektorem	Szkoły	Muzycznej	w	Cieszynie,	gdzie	prowadził	klasę	śpiewu	solowego	(liczne	występy	i	nagrody	uczniów).	

IVW	wersji	audio	śpiewa	Jerzy	Drozd.

VPsalm	77	–	słowa	Jan	Kochanowski,	muzyka	Mikołaj	Gomółka.	W	wersji	audio	śpiewa	chór	Parafii	Bielsko.	https://youtu.be/Ver1n4uC92Q

VIPsalm	 104	 –	 słowa	 Jan	 Kochanowski,	 muzyka	 Mikołaj	 Gomółka.	 W	 wersji	 audio	 śpiewa	 chór	 Parafii	 Bielsko.	 https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=2096878623962035

VIIDosłownie	„zegarek	niemiecki”.	W	tym	przypadku	określenie	o	wydźwięku	pejoratywnym	sprawności	systemu	nazistowskiego	

Modlitwa dziękczynna w Święto Żniw

Panie, dzięki Ci składamy za Swoje dary 
wyrosłe z łona ziemi, 

gdy wszelkie życie, które posiadamy, 
staje się wielkie dzięki Twojej łasce.
Ty każesz słońcu świecić na niebie,
a księżycowi i gwiazdom w nocy.

Ty darujesz nam deszcz, Ty każesz roślinom
kiełkować  i rozkwitać, co nas uszczęśliwia.

Tyś stworzenie powierzył naszej pieczy,
przeto prosimy Cię – obdarz nas siłą,  

abyśmy troszczyli się o nie
i czynili to, co służy ku pokojowi!

Ingrid Nerta Drewing
Tłum.: ks. Jan Krzywoń, Hannover
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Wspomnienie: 
śp. inż. Władysław Sosna 

1933-2020

Władysław	Sosna	wpisał	 się	w	długi	 szereg	 tych	 cieszyńskich	 nauczycieli,	
którzy	nigdy	nie	ograniczali	się	do	pracy	zawodowej.	Mimo,	że	z	wykształce-
nia	inżynier,	jest	rasowym	humanistą.	Działaczem	o	rozległych	zainteresowa-
niach,	ogromnej	pracowitości	i	solidności	–	tak	pisano	o	W.	Sośnie	w	„Głosie	
Ziemi	Cieszyńskiej”	w	2001	r.			
							Inżynier	Władysław	Sosna,	który	Ziemi	Cieszyńskiej	i	jej	mieszkańcom	
poświęcił	całe	swoje	pracowite	życie,	odszedł	od	nas	19	sierpnia	2020.	Ilość	
jego	inicjatyw	i	ogromna	działalność	jest	trudna	do	opisania	w	jednym,	kró-
ciutkim	artykule.	Postanowiłam	więc	w	kilku	kolejnych	numerach	omówić	
to,	co	dla	nas	wszystkich	zrobił	i	co	nam	pozostawił.	W	tym	miejscu	w	Wie-
ściach	Wyższobramskich	 pojawiał	 się	 dział	 historyczny	 Ludzie	 i	 wydarze-
nia	redagowany	przez	niego	od	samego	początku,	ukazało	się	267	odcinków,	 
w	których	 zaprezentował	 ponad	1000	 sylwetek	 i	wydarzeń.	Wcześniej,	 od	
roku	1996,	prowadził	rubrykę	Wśród	ludzi	zacnych	w	Informatorze	parafial-
nym.	Teraz,	niestety,	przyszedł	czas,	by	Jego	zacnej	postaci	poświęcić	tutaj	
miejsce.
						Władysław	Sosna		był	Cieszyniakiem	i	tu	mieszkał,	poza	okresem	studiów,	
całe	życie.	Po	maturze	w	Technikum	Mechaniczno	–	Elektrycznym	musiał,	
ze	względu	na	nakaz	pracy,	 rozpocząć	pracę	w	Raciborzu.	Dzięki	pomocy	
ówczesnego	 posła,	 Gustawa	 Morcinka,	 udało	 mu	 się	 uzyskać	 zwolnienie	 
i	 mógł	 podjąć	 studia	 na	 Politechnice	 Śląskiej	 w	Gliwicach.	 Jako	 inżynier	
pracował	w	Fabryce	Maszyn	Elektrycznych	Celma	do	roku	1970,	a	później	
uczył	przedmiotów	zawodowych	w	Technikum	Mechaniczno-Elektrycznym	
w	Cieszynie.	W	szkole	prowadził	lekcje	jeszcze	jako	nauczyciel	dochodzący	
pracując	w	Celmie,	a	 także	po	przejściu	na	rentę	w	1985	r.	Uczył	do	roku	
1993,	a	 i	później	utrzymywał	kontakt	ze	szkołą	prowadząc,	założoną	przez	
siebie,	wypożyczalnię	podręczników	szkolnych.	Był	lubianym	nauczycielem,	
a	uhonorowaniem	jego	pedagogicznych	zasług	był	otrzymany	w	1994	r.	Me-
dal	Komisji	Edukacji	Narodowej.
Był	zasłużonym	działaczem	turystycznym
					Jego	przygoda	z	turystyką	zaczęła	się	już	w	szkole	średniej.	Jako	uczeń	 
w	 1952	 r.	 został	 członkiem	 Polskiego	 Towarzystwa	 Turystyczno-Krajo-
znawczego	i	ta	decyzja	wywarła	wpływ	na	całe	jego	życie.	Aktywnie	działał	 
w	organizacji	już	w	czasie	studiów,	został	przewodniczącym	Rady	Kół	Wy-
działowych,	a	wraz	z	dyplomem	inżyniera	otrzymał	rektorską	nagrodę	za	pra-
cę	w	PTTK.	W	młodości	ujawniła	się	też	kolejna	pasja	pana	Władysława	–	ko-
larstwo.	Na	rowerze	jeździł	nawet	z	Cieszyna	na	studia	do	Gliwic,	najkrótszą	
trasą	było	to	70	km.	Pokonywał	ją	na	zwykłym	męskim	rowerze	z	1938	r.,	na	
którym	przejechał	w	swoim	życiu	ponad	50	tys.	km.	Nie	należy	się	więc	dziwić,	
że	wkrótce	został	przodownikiem	turystyki	kolarskiej	i	górskiej.	Przodownik	
mógł	prowadzić	wycieczki,	ale	tylko	społecznie.	Kurs	przewodnika	beskidz-

W³adys³aw 
Sosna

kiego	ukończył	w	1956	r.,	a	póź-
niej	podnosił	swoje	kwalifikacje	
aż	 do	 I	 kategorii.	 Został	 także	
przewodnikiem	 terenowym,	 
a	później	instruktorem	turystyki	
kolarskiej,	 przewodnictwa	 oraz	
krajoznawstwa	regionu.	W	roku	
1993	otrzymał	tytuł	honorowego	
przodownika	 turystyki	 kolar-
skiej	 PTTK,	 a	 w	 1997	 r.	 hono-
rowego	 przodownika	 turystyki	
górskiej.	 Był	 także	 pilotem	wy-
cieczek.
					Pracując	w	Celmie	działał	ak-
tywnie	 w	 cieszyńskim	 Oddzia-
le	 PTTK	 jako	 przewodniczący	
Sekcji	 Propagandy,	 a	 w	 latach	
1963-79	 był	 przewodniczącym	
Oddziałowej	 i	 Okręgowej	 Ko-
misji	Turystyki	Kolarskiej.	Kie-
dy	 w	 1961	 r.	 rozpoczął	 pracę	 
w	Technikum	Mechanicznym,	to	
również	tam	został	szefem	koła	
PTTK	 i	 zajął	 się	 kolarstwem.	
Już	w	1962	 r.	 zorganizował	wę-
drowny	 obóz	 kolarski.	 Takich	
obozów	 do	 1978	 r.	 odbyło	 się	
17.	Trasy	obejmowały	cały	kraj,	
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a	ok.	1000	km	pokonywano	w	dwa	tygodnie.		
W	obozowych	wyprawach	wiernie	pomagała	
mu	żona,	także	przewodnik	górski.
						Z	jego	inicjatywy	w	1966	r.	powstał	Tu-
rystyczny	 Klub	 Kolarski	 „Ondraszek”.	 Do	
roku	 1979	 był	 jego	 przewodniczącym.	 Jako	
instruktor	 szkolił	 nowych	 adeptów,	 robił	 to	
zresztą	zawsze,	a	jego	uczniowie	z	technikum	
zostawali	 później	 członkami	 Klubu,	 obecny	
przewodniczący	 jest	 również	 uczniem	 pro-
fesora.	Klub	„Ondraszek”	działający	do	dziś	
jest	trwałym	pomnikiem	pana	Władysława.
	 	 	 	 	W	 latach	 1963-1989	 	 był	 zastępcą	 prze-
wodniczącego	 Koła	 Przewodników	 Beskidz-
kich	 i	 Terenowych	 przy	 Oddziale	 PTTK	 
w	 Cieszynie	 do	 spraw	 szkolenia,	 dwa	 lata	
pełnił	 też	 funkcję	 przewodniczącego	 Koła.	
Zorganizował	 w	 Cieszynie	 6	 kursów	 prze-
wodnickich.	Zainicjował	także	wiele	nowych	
metod	 szkolenia	 przewodników,	 wszystkie	
przetrwały	 do	 dnia	 dzisiejszego.	Nadal	 prze-
wodnicy	 szkolą	 się	 na	 czwartkach	 przewod-
nickich,	 sam	 przeprowadził	 ich	 	 316,	 odby-
wają	się	raz	w	roku	posiady	przewodnickie	w	
Istebnej	w	chałupie	gajdosza	Jana	Kawuloka,	
które	zainicjował	w	1978	r.	Przewodnicy	cie-
szyńscy	 wyjeżdżają	 też	 nadal	 na	 kilkudnio-
we	 lub	 jednodniowe	wycieczki	 szkoleniowe,	
sam	przeprowadził	ich	kilkadziesiąt.	Od	roku	
1988	odbywają	 się	w	Cieszynie	Miscellanea	
Przewodnickie	 czyli	 różnorodności.	 Forma	 
i	 nazwa	 jest	 całkowicie	 autorstwa	W.	Sosny	 
i	w	zamyśle	były	i	są	to	nadal	spotkania	prze-
wodników	z	innych	kół,	którzy	zapoznają	się	
z	 nowościami	 naszego	 regionu.	 Pan	Włady-
sław	wymyślił	 też	niebieskie,	 z	czerwonymi	
paskami	 swetry	 przewodnickie,	 które	 wy-
różniały	przewodników	cieszyńskich,	dzisiaj	
jednak	 	przewodnicy	chodzą	w	kolorze	czer-
wonym.
	 	 	 	 	 	 Był	 współorganizatorem	 trzech	 forów	
przewodnickich,	które	służyły	propagowaniu	
wiedzy	o	regionie	i	nawiązywaniu	kontaktów	
z	przewodnikami	z	innych	kół.	Koło	cieszyń-
skie	 miało	 przyjaciół	 w	 kilkudziesięciu	 ko-
łach	 i	 dlatego	 na	 35-lecie	 przyjechali	 przed-
stawiciele	ok.	40	kół	z	całego	kraju.
						Kochał	góry	i	przewędrował	wielokrotnie,	
wspólnie	 z	małżonką,	 cały	 szlak	 główny	 od	
Izerskiego	 Stoku	 po	Halicz	w	Bieszczadach	
i	oczywiście	Góry	Świętokrzyskie.	W	1984	r.	
współorganizował	 I	Baraniogórski	Zlot	Prze-
wodników	Beskidzkich	i	zainicjował	umiesz-
czenie	4	tablic	pamiątkowych:	Czarna	i	Biała	
Wisełka,	szczyt	Baraniej	Góry,	schronisko	na	

Przysłopie,
						Znalazł	się	wśród	inicjatorów	corocznych	zjazdów	przewod-
ników	ewangelickich,	które	trwają	od	1999	r.	i	odbywają	nadal	
co	roku	w	rożnych	częściach	kraju.
	 	 	 	 	 W	 cieszyńskim	 Kole	 był	 również	 członkiem	 Ko-
misji	 Ochrony	 nad	 Zabytkami,	 która	 prowadziła	 do-
kumentację	 fotograficzną	 ginących	 zabytków,	 część	
fotografii	 została	 wykorzystana	 w	 przewodnikach	 

Seniorzy cieszyńskich przewodników (2012 rok) od lewej: Emilia i Władysław Sosnowie 
oraz Lucjan Jurys; fot. Edward Figna

Laur Srebrnej Cieszynianki w 2011 r. 
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śp. Karol Pieczka 

(1911 - 2000) 

	 Rok	bieżący	 to	XX	rocznica	śmierci	cenionego	nauczyciela,	
miłośnika	przyrody,	działacza	wielu	towarzystw	naukowych.
	 Urodzony	w	 Zamarskach,	 ukończył	 seminarium	 nauczyciel-
skie	w	Cieszynie	i	studia	magisterskie	(z	biologii	i	pedagogiki)	na	Uni-
wersytecie	Jagiellońskim	w	Krakowie.
	 Został	 nauczycielem	 szkoły	w	Pruchnej,	 gdzie	wyróżnił	 się	
w	pracy	wśród	młodzieży	ewangelickiej	jako	prezes	koła	i	dyrygent	
chóru.	Z	kolei	objął	kierownictwo	 szkoły	w	Krzyżowicach,	placów-
ce	 trudnej	 pod	względem	narodowościowym.	W	 czasie	wojny	 jako	
oficer	 znalazł	 się	 w	 niewoli	 niemieckiej	 (Oflag	 IIc	 Woldenberg).	 
W	roku	1948	został	 dyrektorem	Szkoły	Ogólnokształcącej	 st.	 podst.	 
i	lic.	w	Dziedzicach.	Po	wielu	latach	dyrektorowania	został	nauczycie-
lem	biologii	w	Liceum	Ogólnokształcącym	im.	Asnyka	w	Białej.
	 Karol	 Pieczka	wyróżniał	 się	wielokierunkową	 działalnością	
społeczną.	Był	prezesem	Ogniska	ZNP,	pracował	 jako	prelegent	To-
warzystwa	 Wiedzy	 Powszechnej,	 był	 współzałożycielem	 Oddziału	
Ligi	Ochrony	Przyrody	w	Bielsku-Białej.	W	 latach	1967-1976	dzia-
łał	 jako	przewodniczący	Zarządu	Polskiego	Towarzystwa	Przyrodni-
czego	im.	Mikołaja	Kopernika,	pełnił	też	funkcję	sekretarza	Zarządu	

Beskidzkiego	Towarzystwa	Społ.-Kult.	
w	 Bielsku-Białej.	 W	 nauczaniu	 bio-
logii	 był	 prekursorem	 zapoznawania	
uczniów	 z	 podstawami	 genetyki	 jako	
przeciwieństwa	błędnej	 teorii	Miczuri-
na-Łysenki.	 Z	 podręcznika	 jego	 autor-
stwa	 „Podstawowe	 wiadomości	 z	 ge-
netyki"	korzystały	wszystkie	licea	woj.	
katowickiego.	 W	 roczniku	 bielskim	
„Watra"	 upowszechniał	 aktualne	 osią-

i	albumach.	W	1960	r.	otrzymał	tytuł	społecznego	opiekuna	zabytków,	a	w	1986	r.	
Złotą	Odznakę	Za	Opiekę	nad	Zabytkami.
							W.	Sosna	był	także	w	latach	siedemdziesiątych	członkiem	Wojewódzkiej	Komi-
sji	Przewodnickiej	oraz	Komisji	Turystyki	Kolarskiej,	a	także	Zarządu	Wojewódz-
kiego	PTTK.		
									Jego	działalność	była	często	nagradzana,	w	1985	r.	został	uhonorowany	Złotym	
Krzyżem	Zasługi,	a	w	2003	roku	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	Odrodzenia	Polski.	
Otrzymał	wiele	 odznak	honorowych,	medali	 okolicznościowych,	 jubileuszowych	
i	wyróżnień	PTTK,	m.in.	Złotą	Odznakę	PTTK,	Złotą	Odznakę	Zasłużony	Dzia-
łacz	Turystyki,	Honorową	Jubileuszową	Górską	Odznakę	Turystyczną.	Właściwie	
otrzymał	wszystkie	odznaki	i	wyróżnienia	przewodnickie.	W	roku	2005	otrzymał	
tytuł	Zasłużonego	Przewodnika	PTTK,	a	w	2016	r.	samorząd	przewodnicki	woje-
wództwa	śląskiego	wpisał	W.	Sosnę	do	Księgi	Zasłużonych	Działaczy	PTTK	Woj.	
Śląskiego	i	ta	uroczystość	połączona	z	benefisem	uhonorowanego	odbyła	się	pod-
czas	miscellaneów	przewodnickich.	Ostatnią	nagrodą	była	Nagroda	Literacka	 im.	
Władysława	Krygowskiego,	honorująca	osoby,	które	na	polu	szeroko	rozumianego	
pisarstwa	o	ziemiach	górskich	przyczyniły	się	do	rozwoju	i	popularyzacji	wiedzy	 
o	nich.	Otrzymał	ją	w	2017	r.	i	w	tymże	roku	także	decyzją	Walnego	Zgromadzenia	
został	członkiem	honorowym	PTTK.	Ponadto	w	2000	r.	otrzymał	Nagrodę	Miasta	
Cieszyna	 za	 osiągnięcia	w	 dziedzinie	 twórczości	 	 artystycznej,	 upowszechniania	 
i	ochrony	kultury,	a	w	2011	r.	Laur	Srebrnej	Cieszynianki.			
						Wielu,	dzięki	niemu,	pogłębiało	swoje	wiadomości	i	poznawało	ciekawe	zakątki.	
Sama	także	należę	do	tych	osób,	które	zachęcił	do	przewodnictwa.	Długo	rozmawia-
liśmy,	kiedy	pisałam		pracę	kończącą	moje	studia	podyplomowe,	jej	tytuł	brzmiał	

„Inżynier	 Władysław	 So-
sna	–	życie	i	działalność”.	
Kiedy	 więc	 na	 początku	
XXI	 w.	 zorganizowano	 
w	 Cieszynie	 po	 długiej	
przerwie	 kurs	 przewod-
nicki,	 zdecydowałam	 się	
uczestniczyć.	 Tak	 zosta-
łam	przewodnikiem.

Władysława Magiera
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Wydarzenia parafialne

gnięcia	w	ochronie	przyrody	i	środowiska	naturalnego.	
W	 czasopiśmie	 „Biologia	 w	 szkole"	 rozwijał	 zagad-
nienie	przemiany	materii	 i	energii	w	klasie	XI.	W	Ka-
lendarzach	Beskidzkich	znalazły	się	jego	opracowania	 
o	zabytkach	przyrody	nieożywionej,	o	Żywieckim	Par-
ku	Krajobrazowym,	o	alarmującej	konieczności	dbania	
o	środowisko	naturalne.	Publikował	obszerne	biogramy	
działaczy	LOP	-	Andrzeja	Hławiczki,	Józefa	Gałuszki.	
Ostrzegawczo	pisał	o	zabiegach	w	kierowaniu	ochroną	
środowiska	w	Zakładach	Chemicznych	w	Oświęcimiu.
Karol	 Pieczka	 był	 jednym	 z	 założycieli	 i	 działaczem	
AKORDu,	 to	 jest	 dobrowolnego	 stowarzyszenia	 na-
uczycieli-przyjaciół,	 których	 honorowym	 zadaniem	
było	 ratowanie	 i	 pielęgnowanie	 kultury	 materialnej	 
i	duchowej	tego	środowiska,	w	którym	przyszło	im	pra-
cować	 zawodowo.	 Coroczne	 spotkania	AKORDu	 od-
bywały	 się	w	 latach	1929-1994,	plonem	każdego	 spo-
tkania	 były	 wspólnie	 ustalane	 wnioski	 do	 szerokiego	
wykorzystania	we	własnych	 placówkach.	 Przez	wiele	
lat	 Karol	 Pieczka	 był	 aktywnym	 członkiem	 bielskiej	
rady	 parafialnej	 i	 cieszyńskiej	 diecezji.	 Z	 kolei	 przez	
kilka	lat	z	wyboru	pełnił	zaszczytną	funkcję	świeckiego	

członka	synodu	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	
w	Polsce.	Pracowicie	uczestniczył	w	obradach	synodu.	
W	 Kalendarzach	 Ewangelickich	 zamieszczał	 cieka-
we	artykuły	–	„Wzloty	polskiej	myśli	pedagogicznej",	
„Uwagi	o	dzieciach	 trudnych",	 Jan	Tacina	 -	 Jako	zbie-
racz	 pieśni	 ludowych	 i	 prekursor	 nowoczesnej	 nauki	
śpiewania.
	 W	uznaniu	pracy	społecznej	i	zawodowej	Karol	
Pieczka	otrzymał	wiele	nagród	 i	wyróżnień,	m.in.	Ka-
walerski	Krzyż	Orderu	Odrodzenia	Polski,	Złoty	Krzyż	
Zasługi,	 Nagrodę	 Ministra	 Oświaty	 i	 Wychowania,	
Medal	Komisji	 Edukacji	 narodowej,	Medal	 za	 udział	
w	 wojnie	 1939	 roku,	 wiele	 odznaczeń	 -	 resortowych	 
i	 samorządowych.	 Po	 śmierci	 spoczął	 na	 bielskim	
cmentarzu	-	żegnany	przez	liczne	rzesze	Jego	uczniów.	

„Nie umiera ten, 

kto trwa w pamięci żywych".

Rudolf Mizia

	 Dnia	 13	września	 2020	 roku,	w	 14.	 nie-
dzielę	po	Trójcy	Świętej,	o	godzinie	9:00	w	Ko-
ściele	Jezusowym	w	Cieszynie	rozpoczęła	się	uro-
czystość	konfirmacji.	W	mury	kościoła,	głównym	
wejściem,	 młodzież	 konfirmacyjną	 wprowadzili	
członkowie	 Rady	 Parafialnej	 i	 duchowieństwo.	
Zbór	powitał	uroczysty	pochód	na	stojąco.
	 Wrześniowy	 termin	 tego	 wydarzenia	 
w	naszej	parafii	jest	wyjątkowy,	tak	jak	i	czas	jest	

Justyna Pilch
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wyjątkowy,	inny	od	tego,	który	znaliśmy	do	
tej	 pory.	 Czas	wymagający	 od	 nas	wszyst-
kich	nowego	spojrzenia	na	swoje	życie.
	 Ślubowanie	 wierności	 Bogu	 i	 Ko-
ściołowi	 składało	 pięćdziesięcioro	 dziewię-
cioro	konfirmantek	i	konfirmantów.

„Nie wy Mnie wybraliście, 
ale Ja was wybrałem” 

 
	 Słowami	 z	Ewangelii	 Jana	 (15,16),	
przywitał	 konfirmantów	 oraz	 zgromadzo-
nych	 w	 kościele	 i	 przed	 ekranami	 kompu-
terów	uczestników	nabożeństwa,	proboszcz	
ks.	Marcin	Brzóska.	
	 Nabożeństwo	rozpoczęło	się	pieśnią	
Karola	Hławiczki	„Królu	mój	Królu	chwały”	
gdzie	 słowa	 piątej	 zwrotki	 tej	 pieśni	 „Oto	
jestem	mój	Królu,	na	Twe	czekam	rozkazy”	
wpisują	się	w	uroczyste	ślubowanie	składa-
ne	przez	młodzież.
	 Liturgię	 wstępną	 poprowadzili	
ks.	T.	 Chudecki	 i	 ks.	 Ł.	Gaś,	 zaś	w	 czyta-
nie	 tekstów	 przeznaczonych	 na	 tę	 niedzie-
lę	 włączyli	 się	 konfirmanci.	 Teksty	 biblij-
ne	 przeznaczone	 na	 tę	 niedzielę	 odczytali	 
z	1	Księgi	Mojżeszowej	(28,	10-19)	oraz	Li-
stu	do	Rzymian	(8,	14-17).
	 Świąteczne	 kazanie	 wygłosił	 ks.	 
M.	Brzóska	na	podstawie	tekstu	z	Ewangelii	
Łukasza	(19,1-10).	Proboszcz	w	swoich	sło-
wach	zwrócił	uwagę	na	rangę	uroczystości	
konfirmacji.	Wspomniał,	 że	 w	 wielu	 para-
fiach	czas	liczy	się	od	konfirmacji	do	konfir-
macji.	Zwracając	 się	 bezpośrednio	do	mło-
dzieży	 zaakcentował,	 że	 są	 szczególnym	
Bożym	 błogosławieństwem	 dla	 rodziców,	
dla	parafii	i	całego	Kościoła,	a	przedłużony	
czas	 nauki	 konfirmacyjnej	 był	 czasem	 dla	
nich	szczególnym,	wzbogacającym	o	nowe	
doświadczenia	życiowe.
	 Podkreślił	 również,	 że	 dla	 Pana	
Boga	nie	ma	przypadku,	a	droga	z	Nim	 to	
twarde	stąpanie	po	ziemi.	Apelował	również	
do	 konfirmantów,	 by	 nie	 odkładali	 swoich	
Biblii	na	półkę,	ale	by	sięgali	po	nią	każde-
go	 dnia,	 co	 dla	 nas	 rodziców	 jest	 również	
wyzwaniem,	bo	przecież	z	nas	nasze	dzieci	
biorą	przykład.
	 Po	 kazaniu	 konfirmanci	 podzięko-
wali	 za	 wsparcie,	 opiekę	 i	 przykład	 wiary	
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od	rodziców,	opiekunów	duchowych	i	całego	
zboru.
	 Następnie	 tradycyjnie,	 jak	 czyni	 się	
to	w	trakcie	ważnych	uroczystości,	został	od-
śpiewany	 przez	 wszystkich	 hymn	 Kościoła	
„Warownym	Grodem”.
	 Kolejnym	 podniosłym	 punktem	 uro-
czystości	był	moment	ślubowania	przez	mło-
dzież	 wierności	 Bogu	 i	 Kościołowi.	 Konfir-
manci	uczynili	to	słowami	przymierza	chrztu	
świętego	i	apostolskiego	wyznania	wiary.	Po	
ślubowaniu	zostali	pobłogosławieni	słowami	
z	księgi	Izajasza	„choćby	się	góry	poruszyły,	
a	pagórki	się	zachwiały,	jednak	moja	łaska	nie	
opuści	 cię,	 a	 przymierze	mojego	 pokoju	 się	
nie	 zachwieje	mówi	Pan,	który	 się	nad	 tobą	
lituje”.
	 W	 modlitwie	 księża	 prosili	 o	 dary	
Ducha	Świętego	dla	młodzieży:	dar	mądrości,	
rozumu,	 prawdy,	 męstwa,	 umiejętności,	 po-
bożności	i	bojaźni.
	 Wzruszającym	 momentem	 konfirma-
cji	było,	gdy	mgr	Mateusz	Mendroch	odczy-
tywał	 imię	 i	 nazwisko	 każdego	 konfirmanta	
wraz	 z	 dedykowanym	 mu	 wersetem	 biblij-
nym.	Każdy	z	nich	podchodził	i	odbierał	z	rąk	
księży	swoją	pamiątkową	Biblię.	Oprawą	dla	
tej	chwili	były	pieśni	chóru	wykonywane	pia-
no.
Spowiedź	 poprowadził	 ks.	 M.	 Podżorski	
na	 podstawie	 tekstu	 z	 pierwszego	 listu	 Jana	
podkreślał:	że	gdy	szczerze	przychodzimy	do	
Pana	i	wyznajemy	Mu	swoje	grzechy,	a	Bóg	
widzi	naszą	szczerą	pokutę	i	wiarę,	oczyszcza	
nas	od	wszelkiej	nieprawości.
	 Po	 spowiedzi	 cały	 zbór	 modlił	 się	
dziękując	za	Boże	prowadzenie,	opiekę,	oraz	
prosząc	o	wsparcie	i	błogosławieństwo	w	dal-
szym	życiu.
	 Liturgię	 komunijną	 poprowadzili	 ks.	
M.	Brzóska	i	T.	Chudecki.	Do	komunii	w	tym	
roku	 przystąpili	 wyłącznie	 konfirmanci,	 co	
było	 wymuszone	 pandemią.	 Konieczność	 ta	
spowodowała	 jednak	 większe	 skupienie	 się	
na	 głównych	 bohaterach	 tego	 dnia	 i	 podkre-
śleniu	tego,	że	są	dla	zboru	bardzo	ważni.
	 Pierwsze	spotkanie	z	Panem	Jezusem	
w	 sakramencie	 ołtarza	 jest	 dla	 każdego	mło-
dego	ewangelika	czymś	szczególnym,	pamię-
tanym	i	budującym	duchowo.
	 Na	zakończenie	w	modlitwie	dzięko-
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waliśmy	 za	 dary	 stołu	 Pańskiego,	 pro-
boszcz	pobłogosławił	cały	zbór,		życzył	
wszystkim	 pięknego	 świątecznego	 cza-
su.
Pieśń	 „Swój	 wierny	 obraz,	 Panie”	 za-
kończyła	nabożeństwo.
	 Całą	 uroczystość	 uświetnił	
śpiew	 chóru	 parafialnego,	 ta	 śpiewna	
modlitwa	podkreślała	wagę	wydarzenia	
dla	całej	parafii.
	 Po	 wyjściu	 z	 kościoła,	 w	 sło-
necznej	wrześniowej	scenerii,	odbyła	się	
tradycyjna	sesja	zdjęciowa	na	schodach	
przed	wejściem	głównym.
	 Dziękuję	z	całego	serca	wszyst-
kim,	 którzy	 przyczynili	 się	 do	 pięknej	
oprawy	całej	uroczystości,	 która	 jak	 są-
dzę	zostanie	w	pamięci	i	sercach	konfir-
mantów,	ich	bliskich	oraz	zboru.	Jestem	
pewna,	że	wyrażam	w	ten	sposób	zdanie	
wszystkich	 bli-
skich	 tegorocz-
nych	 konfirman-
tów.
A	 wszystkim	
nam	 życzę,	 by	
obecność	 tych	
młodych,	 peł-
nych	 zapału	 
i	 energii	 ludzi	
była	 odczuwal-
na	w	życiu	para-
fii	i	jej	filiałów.

 
Foto: Bolesław Sobański
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Tatiana	Weronika	Archacka
Roksana	Anna	Bączek
Anna	Agnieszka	Berek	

Zuzanna	Biesok
Eliza	Magdalena	Brzóska

Estera	Magdalena	Cendrowska
Karolina	Anna	Cetnarowska

Patrycja	Julia	Chmiel
Wiktoria	Chmiel

Anastacja	Patrycja	Fojcik
Dorota	Frydzińska

Klaudia	Gabryś
Mia	Zofia	Górniak

Marta	Katarzyna	Górnik
Karolina	Grzybek

Natalia	Zuzanna	Hławiczka
Magdalena	Anna	Kaleta
Anna	Dominika	Kareta

Marta	Monika	Król
Karolina	Wiktoria	Krużołek

Julia	Urszula	Krzok
Marzena	Agnieszka	Kubok

Paulina	Kuszka
Maja	Matuszewska

Paulina	Monika	Myrmus
Weronika	Lidia	Stasica
Anna	Maria	Sztwiertnia
Laura	Wiktoria	Warchoł

Magdalena	Wisełka

Lista konfirmantów

Wojciech	Tomasz	Babilon
Wojciech	Czesław	Banot

Krzysztof	Barcz
Jakub	Bojda

Kacper	Chroboczek
Filip	Piotr	Gawlikowski
Mateusz	Gąsiorowski

Marek	Wojciech	Halicki
Dawid	Piotr	Hałat
Jakub	Kamiński
Adam	Kantor

Szymon	Piotr	Kolarczyk
Michał	Daniel	Król
Adam	Jan	Kuchejda

Patryk	Wojciech	Kwiczala
Dominik	Jan	Michalik
Jerzy	Andrzej	Michalik

Marcin	Obracaj
Łukasz	Szymon	Pilch

Michał	Pyzia
Dawid	Lech	Rybczyński

Kacper	Gracjan	Sejnowski
Dawid	Smierna

Sebastian	Kamil	Szweda
Tomasz	Mariusz	Trela
Olaf	Stanisław	Zawada

Michał	Żukrowski
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Wszystko inaczej... 
prezentacja konfirmantów 

 Tegoroczna	Konfirmacja	miała	się	od-
być	10	maja.		Prezentacja,	a	więc	egzamin	kon-
firmacyjny	 miał	 być	 odpowiednio	 wcześniej.		
Jednak	jak	potoczyły	się	losy,	wszyscy	wiemy.
	 Lekcje	 online,	w	 tym	 również	 lekcje	
religii	 i	 nauki	 konfirmacyjne.	 Doszliśmy	 do	
punktu,	w	którym	podjęto	decyzję	o	 zmianie	
terminu	 konfirmacji	 i	 przesunięciu	 jej	 na	 13	
września	tego	roku.	Nasi	konfirmanci	mieli	za-
tem	kilka	miesięcy	więcej	na	przygotowanie.
	 Wiemy,	 że	 to	 był	 dla	 nas	wszystkich	
trudny	czas:	zarówno	dla	młodzieży	 jak	 i	dla	
ich	 rodziców.	 Ciągła	 niepewność,	 czy	 konfir-
macja	 dojdzie	 do	 skutku,	 jak	 i	 w	 jakiej	 for-
mie	się	odbędzie.	No	i	oczywiście,	kiedy	nasi	
konfirmanci	będą	mieli	okazję	zaprezentować	 
i	 przedstawić	 to	 czego	 się	 nauczyli,	 w	 czym	
się	ugruntowali	i	co	pozwoli	im	zakończyć	pe-
wien	etap	nauczania	kościelnego.
	 Ostatni	 tydzień	 czerwca,	 a	 potem	 ko-
niec	 sierpnia	 i	 początek	 września	 to	 był	 już	
czas	 intensywnych	 spotkań,	 przygotowań	 
i	planów,	jak	przygotować	tegoroczną	prezen-
tację.
	 W	 niedzielę,	 6	września	 po	 południu	
konfirmanci	zebrali	się	wraz	ze	swoimi	bliski-
mi	na	wspólnym	nabożeństwie	w	Kościele	Je-
zusowym,	na	którym	mieli	okazję	przedstawić		
wszystko	to,	co	wcześniej	przygotowali.
	 Konfirmanci	 podzieleni	 byli	 na	 trzy	
grupy.	Każda	z	nich	miała	swojego	duszpaste-
rza,	z	którym	się	spotykała	i	pracowała	przez	
cały	 okres	 nauki	 konfirmacyjnej.	 Wszystkie	
grupy	 przygotowywały	 prezentację	 opartą	 
o	 temat	 	 roku	 2020,	 który	 został	 ogłoszony	 
w	Kościele	Ewangelicko-Augsburskim	w	Pol-
sce	„Rokiem	wolności	chrześcijańskiej”.	
	 Myśl	 przewodnia	 prezentacji	 brzmia-
ła:	 Bóg	 daje	mi	 prawdziwą	wolność.	 Prezen-
tacje	oparte	zostały	na	biblijnej	historii	 życia	 
i	powołania	Mojżesza.	
	 Pierwsza	 z	 grup,	 której	 opiekunem	
był	ks.	Marcin	Podżorski,	przygotowała	dwie		

Magdalena Brzóska
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krótkie	prezentacje.	W	pierwszej	z	nich	moż-
na	 było	 zobaczyć	 zdjęcia	 chłopców	 i	 dziew-
cząt	 wraz	 z	 krótkimi	 informacjami	 o	 nich.	 
Z	pomocą	drugiej	prezentacji	multimedialnej	
opowiedziana	 została	 pokrótce	 słowami	 kon-
firmantów,	 a	 zobrazowana	 zdjęciami	 	 scenek	
z	 użyciem	 zabawek	Playmobil,	 historia	 naro-
dzin	Mojżesza	 i	uratowania	 jego	życia	przez	
egipską	 księżniczkę.	 Historia	 ta	 miała	 nam	
wszystkim	przypomnieć,	że	 tak	 jak	on	został	
wyciągnięty	 z	wody,	 tak	 i	my	 przez	Chrzest	
jesteśmy	 wybrani	 i	 powołani	 do	 bycia	 kimś	
szczególnym	 –	 bycia	 Bożym	 dzieckiem.	 To	
sprawia,	że	jestem	wolny,	więc...		chcę	z	Nim	
być,	chcę	być	blisko		Niego.
	 Druga	 grupa,	 której	 opiekunem	 był	
ks.	 Marcin	 Brzóska,	 przypomniała	 historię	
wieczoru	 paschalnego	 w	 Egipcie,	 kiedy	 He-
brajczycy	 oznaczają	 swoje	 domy	 krwią	 ba-
ranka,	by	nie	dotknął	ich	anioł	śmierci.	Krew	
baranka	chroni	przed	śmiercią	i	otwiera	drogę	
do	wolności.	Konfirmanci	 przypomnieli	 nam	
symbolikę	 wieczoru	 paschalnego,	 który	 jest	
nawiązaniem	 do	 Komunii	 Świętej.	 Nas	 Bóg	
także	karmi	Barankiem	Paschalnym	i	oznacza	
odrzwia	naszych	serc	Jego	Krwią.	Oczyszcza,	
chroni	i	otwiera	drogę.
	 Ostateczną	ceną	za	naszą	wolność	jest	
krzyż	Jezusa	i	przelana	na	nim	Jego	krew.	To	
mnie	uwalnia	od	grzechów	i	czyni	mnie	wol-
nym.	 Ta	 wolność	 daje	 nam	 siłę	 do	 pójścia	
naprzód,	 tworzenia	 społeczności	 –	 komunii	 
z	Nim	oraz	z	siostrami	i	braćmi,	którą	jest	Ko-
ściół.	 Konfirmanci	 dzielili	 się	 również	 swo-
imi	przemyśleniami	nad	wersetem	biblijnym:	
Wszystko	mogę	w	tym,	który	mnie	wzmacnia	
w	 Chrystusie.	 Flp.4;13.	 Na	 zakończenie	 pre-
zentacji	 konfirmantki	 i	 konfirmanci	 przedsta-
wili	 się	 z	 imienia	 i	 nazwiska	 dodając,	 skąd	
pochodzą.
	 Grupa	ks.	Łukasza	Gasia	przypomnia-
ła,	 jak	mamy	podążać	ku	Bożej	wolności,	co	
jest	 daną	 nam	 	 Bożą	 mapą	 w	 naszym	 ręku.	
Oczywiście	 chodziło	 o	 przykazania.	 W	 cza-
sie	 prezentacji	 część	 konfirmantów	 trzymała	
złote	 tablice,	 na	 których	 	 były	 one	 zapisane.	
Mojżesz		na	górze	Horeb	otrzymuje	najlepszy	
przewodnik	 po	 życiu	 czyli	 tablice	 z	Bożymi	
przykazaniami.	 To	 one	 pozwalają	 nam	 bez-
piecznie	iść	przez	życie,	które	Bóg	przed	nami	
otwiera.	On	obiecuje	swoje	błogosławieństwo	
na	 tę	 drogę,	 daje	 nam	 moc	 do	 prawdziwej	
wolności.	 Konfirmanci	 przypomnieli	 wszyst-
kim	 zgromadzonym	 w	 cieszyńskim	 kościele,	

ważne	przesłanie	ks.	Marcina	Lutra,	że	chrześcijanin	jest	praw-
dziwie	wolny	i	nikomu	nie	podległy,	a	jednocześnie	jest	sługą	
wszystkich	i	wszystkim	podległy.	Na	koniec	swojej	prezentacji,	
trzecia	grupa	również	się	przedstawiła.
	 Po	 tym	 szczególnym	 kazaniu	 przygotowanym	 przez	
konfirmantów	 rodzice,	 rodzice	 chrzestni,	 dziadkowie	 i	 bliscy	
mogli	 przystąpić	 do	 spowiedzi	 i	 Komunii	 Świętej.	 Była	 to	
wzruszająca	 i	 przejmująca	 chwila.	 Nabożeństwo	 zakończono	
wspólną	pieśnią.	
	 Było	 inaczej,	 a	 jednak	 czy	 to	 znaczy,	 że	 gorzej?	My-
ślę,	że	nie.	U	Pana	Boga	nie	ma	pomyłek	ani	przypadków.	Być	
może	 to	 był	 szczególny	 dar	 –	 dłuższy	 okres	 oczekiwania	 na	
swoją	 konfirmację.	 Być	może	 ci	młodzi	 ludzie	 poczuli	 smak	
tęsknoty	Narodu	Izraelskiego,	który	tęsknił	za	wolnością.	Wol-
nością,	którą	daje	tylko	Bóg.	
	 My	rodzice	cieszymy	się	razem	z	nimi,	że	mają	to	za	
sobą,	że	doczekali	swojego	uwolnienia	w	Bogu	i	wierzymy,	że	
mocą	 tej	wolności	będą	 się	kierowali	w	swoim	odpowiedzial-
nym	życiu	i	będą	podejmowali	dobre	decyzje	i	wybierali	wła-
ściwe	drogi.						

Foto: Tomasz Cendrowski
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Moja Konfirmacja...

	 Myśląc	o	mojej	konfirmacji,	nie	mogę	uwierzyć,	że	ten	czas	tak	szybko	
leci	i	że	czas	nauk	konfirmacyjnych	już	się	zakończył.
	 Ja	 chyba	 jako	 jedyna	 z	 całej	 grupy	 uczęszczałam	 przez	 2	 lata	 na	 na-
uki	konfirmacyjne.	Rozpoczęłam	je	2	lata	temu	w	parafii	w	Świętochłowicach,	
gdyż	w	diecezji	katowickiej	dzieci	uczęszczały	zawsze	na	naukę	konfirmacyjną	
przez	2	lata.	Tam	w	małej,	diasporalnej	parafii,	w	której	każdy	konfirmant	się	li-
czył,	było	nas	tylko	czworo.	Moi	koledzy	również	przystępowali	do	konfirmacji	 
w	tym	roku	-	dokładnie	tydzień	przed	nami.
	 Przyznaję,	 że	nigdy	nie	przypuszczałam,	 że	moje	dalsze	nauki	konfir-
macyjne	i	konfirmację	przeżyję	tu,	w	Cieszynie.	Było	to	dla	mnie	wielkim	prze-
życiem.	Na	początku	nie	czułam	takiej	rodzinnej	i	przyjacielskiej	atmosfery,	po-
nieważ,	prawie	nikogo	tu	wtedy	nie	znałam.	W	Świętochłowicach	od	zawsze	się	
przyjaźniliśmy,	razem	z	jednym	z	kolegów	chodziłam	do	przedszkola,	szkoły,	na	
lekcje	religii,	szkółki	niedzielne,	a	potem	nauki	konfirmacyjne.	Jednym	słowem	
byliśmy	sobie	we	czwórkę	bardzo	bliscy	i	bardzo	za	sobą	wszyscy	tęsknimy.	Tu-
taj	poznałam	jednak	55	nowych	ludzi	z	Cieszyna	i	okolic.	Cieszę	się,	że	razem	 
z	nimi	mogłam	tworzyć	taką	dużą	grupę.
	 Z	mojej	 konfirmacji	 najlepiej	 pamiętam	 procesjonalne	wejście	 do	 ko-
ścioła	i	błogosławieństwo	konfirmantów.	Resztę	pamiętam	trochę	mniej	dokład-
nie,	 ale	myślę,	 że	 to	wszystko	 przez	 te	 ogromne	 emocje,	 które	 towarzyszyły	
mnie	jak	i	innym	konfirmantom	w	tym	dniu.	Mnie	osobiście	przede	wszystkim	
towarzyszyło	duże	wzruszenie	i	wiele	myśli:	Czy	na	pewno	jestem	gotowa,	żeby	
ślubować	wierność	Panu	Bogu	oraz	Kościołowi.	Zastanawiałam	się	też	czy	zdo-
byłam	już	wystarczająco	dużą	wiedzę	i	czy	jestem	gotowa,	by	wkroczyć	w	doj-
rzałość	chrześcijańską.
	 Konfirmacja	 była	 dla	mnie	 bardzo	ważna,	więc	 cieszę	 się,	 że	 już	 się	
odbyła.	Cały	czas	towarzyszyła	mi	niepewność	ze	względu	na	obecną	pandemię	
koronawirusa.	Bałam	się,	że	któryś	z	konfirmantów	może	się	zakazić	 lub	wy-
lądować	na	kwarantannie,	albo	że	wrócimy	do	sytuacji	z	marca	tego	roku,	kie-
dy	wszystkie	kościoły	zostały	zamknięte.	Obawiałam	się	także,	że	nasz	region	
może	stać	się	czerwoną	strefą,	wtedy	cała	uroczystość	zostałaby	odwołana.

Eliza Brzóska

	 Ja	 osobiście	 	 bardzo	
lubiłam	 przychodzić	 na	 na-
sze	 copiątkowe	nauki	konfir-
macyjne,	 gdyż	 po	 kilku	 spo-
tkaniach	znalazłam	tam	kilka	
fajnych	 koleżanek.	 Będzie	
mi	 bardzo	 brakować	 tych	
spotkań,	 ponieważ	 nasza	
grupa	okazała	się	być	bardzo	
fajna.	Myślę,	że	wielu	z	nas	
nawiązało	tak	jak	ja	dużo	no-
wych	 przyjaźni,	 które	 mam	
nadzieję	pozostaną	na	lata.

Chwalę Cię, Panie, całym sercem,
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.

Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

Psalm 9, 2-3
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	 Cały	okres	przygotowania	do	dnia	uroczystej	konfir-
macji	to	dla	mnie	był	wyjątkowy	czas.	Nie	tylko	ja,	konfirmant-
ka,	ale	także	moja	rodzina,	członkowie	społeczności	naszego	
cieszyńskiego	kościoła	wraz	z	duchownymi	staramy	się	aby	
ten	dzień	był	szczególny	dla	nas	wszystkich.	Dbamy	o	każdy	
szczegół	tej	uroczystości.	Staramy	się	przygotować	odświętny	
strój,	 stworzyć	podniosły	nastrój,	 nauczyć	 się	 	 pieśni,	 które	
będą	śpiewane	w	czasie	uroczystości	w	kościele.		Wszystkie	
te	starania	wydają	się	być	istotne	i	bardzo	ważne	dla	każdego	
młodego	konfirmanta.	Jednak	czy	aby	na	pewno	to	wszystko	
ma	największe	znaczenie	w	tym	dniu	?	Uświadamiam	sobie	
wtedy,	że	jest	coś	więcej	niż	tylko	oprawa	zewnętrzna	tej	uro-
czystości.		Ważne	jest	przeżycie	duchowe	tej	zmiany	w	moim	
życiu.	Uświadomienie	sobie	tego	że	dojrzałam	już	do	bycia	pełnoprawnym	członkiem	kościoła	jest	najważniej-
szym	w	 tej	 chwili.	A	przede	wszystkim	wiara	w	 to	 ,	 że	Bóg	będzie	przemawiał	 do	mnie	 jak	do	osoby,	 która	
może	już	mu	służyć	i	pomagać	budować	Jego	kościół.	To	już	ten	czas,	że	będę	mogła	innym	o	nim	opowiedzieć	 
i	wskazać	do	niego	drogę.	
	 W	dniu	konfirmacji	przypomniałam	sobie	te	wszystkie	chwile	przygotowania	do	tej	wyjątkowej	uroczy-
stości.	Zdobyta	wiedza	o	Bogu,	która	wypływa	z	jego	Słowa,	rozmowy	o	Jego	kościele	a	także	wspólne	dyskusje	
sprawią,	że	mogę		innym	ludziom	wskazać	do	Niego	drogę.	Dzień	13	września	był	początkiem	nowej	drogi	w	
moim	życiu	duchowym.	 Jednak	 ten	moment	 jest	 tylko	pierwszym	krokiem.	Łatwo	 jest	 zapomnieć,	opuścić	 tą	
Boża	ścieżkę	i	zagubić	relację	z	Bogiem.	Wtedy	całą	ta	uroczystość	staje	się	tylko	jakimś	miłym	wspomnieniem.	
Dla	mnie	ważnym	jest	aby	to	nie	było	tylko	to	miłe	uczucie	tego	uroczystego	dnia	ale	początek	życia	z	Bogiem	
i	bycia	gotowym	na	służbę	dla	niego	w	kościele.		Może	się	to	stać	przy	wsparciu	naszych	bliskich	i	duchownych	
kościoła.	Chciałabym	aby	każdy	zapamiętał	tą	naszą	uroczystość	i	ślubowanie	nie	tylko	jako	ten	szczególny	dzień	
ale	początek	świadomego	życia	z	Bogiem.

„Jesteście przyjaciółmi moimi, 

 jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, 

 bo sługa nie wie, co czyni pan jego; 

 lecz nazywam was przyjaciółmi, 

 bo wszystko, co słyszałem od Ojca 

 mojego, oznajmiłem wam”

(J 15,14.15)

Weronika Stasica
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Pamiątka Założenia Kościoła 
w Bażanowicach

	 W	tym	roku,	w	którym	nic	nie	jest	tak	
jak	 zawsze,	 pamiątka	 poświęcenie	 kościoła	
Świętej	Trójcy	 odbyła	 się	wyjątkowo	w	 ostat-
nią	niedzielę	 sierpnia	 tj.	 30	 sierpnia	2020.	Za-
zwyczaj	w	Bażanowicach	świętujemy	w	drugą	
niedzielę	 września,	 jednak	 na	 tę	 niedzielę	 za-
planowano	przeniesioną	z	maja	konfirmację.
	 W	związku	z	dynamiczną	sytuacją	epi-
demiczną	w	naszym	kraju,	 do	końca	nie	było	
wiadomo	czy	 tegoroczne	„założenie”	w	ogóle	
się	odbędzie.	Jednak	z	Bożą	pomocą	wszystko	
się	udało.	W	tygodniu	poprzedzającym	pamiąt-
kę	posprzątano	teren	wokół	kościoła.	Ustawio-
no	też	dodatkowe	ławki.
	 Niedzielne	uroczystości	rozpoczęły	się	
porankiem	pieśni	 religijnej,	w	 trakcie	 którego	
wystąpili:	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny	
pod	 dyr.	 Piotra	 Sikory,	 organista	 Jerzy	 Hła-
wiczka	oraz	miejscowy	chór	mieszany	pod	dyr.	
diak.	 Joanny	 Sikory.	 Poranek	 poprowadził	 ks.	
Łukasz	Gaś.
	 W	związku	z	licznymi	ograniczeniami	
zdecydowano	 się	 w	 tym	 roku	 tylko	 na	 jedno	
nabożeństwo	–	w	kościele.	W	trakcie	nabożeń-
stwa	kazanie	wygłosił	ks.	Piotr	Janik	z	parafii	
Wieszczęta	Kowale.	Ks.	Piotr	Janik	w	pięknym	
kazaniu	 nawiązywał	 do	 swoich	 wspomnień	

związanych	z	budową	bażanowickiego	kościoła.	Zgromadzeni	
w	 kościele	 wysłuchali	 pieśni	 przygotowanych	 przez	Wyższo-
bramski	Chór	Kameralny.

Janina Szalbot



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl30 Odwiedź naszą stronę:

	 W	 tym	 roku	 przeżywali-
śmy	39.	pamiątkę	poświęcenia.	Za	
rok	 nasz	 filiał	 będzie	 przeżywał	
jubileusz	 czterdziestolecia	 kościo-
ła.	Będzie	to	wielkie	przeżycie	dla	
całej	parafii.
	 Na	 zakończenie	 dziękuję	
wszystkim,	 którzy	 pomogli	 przy-
gotować	to	nabożeństwo.

Foto: Sabina Polok

Pamiątka Założenia 
Kościoła 

w Ogrodzonej

	 W	 niedzielę,	 6	 września	 w	 Ogrodzonej	
świętowaliśmy	 14.	 pamiątkę	 poświęcenia	miejsco-
wego	kościoła.
 
	 Słowem	 Bożym	 służył	 ks.	 Janusz	 Sikora,	
z	 którym	 nabożeństwo	 współprowadził	 opiekun	
cieszyńskiego	 filiału	 ks.	 Łukasz	 Gaś.	 Ks.	 Sikora	
podkreślił,	 że	 zebrani	 na	 nabożeństwie	 parafianie	
tworzą	i	są	świadkami	historii	tego	miejsca,	dlatego	
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że	wielu	było	osobiście	zaangażowanych	w	jego	
powstawanie.	

	 Kościół	w	Ogrodzonej	jest	najmłodszym	
kościołem	 cieszyńskiej	 parafii.	 Został	 wybudo-
wany	na	miejscu	dawnej	marowni,	w	której	kie-
dyś	odbywały	się	nabożeństwa.

	 W	 ciągu	 minionych	 czternastu	 lat	 oto-
czenie	 kościoła	 bardzo	 się	 zmieniło.	 Posadzone	
tuje	 i	 świerki	 zasłoniły	 sąsiednie	 zabudowania,	
wszystko	 jest	 pięknie	 przystrzyżone	 i	 zadbane!	
Po	nabożeństwie	miało	miejsce	spotkanie	księży	 
i	 rady	 filiału	 w	 sali	 parafialnej,	 gdzie	 wspólnie	
spędziliśmy	miły	 czas,	 rozmawiając	m.in.	 o	 sy-
tuacji	 naszych	 zborów	w	 czasach	pandemii.	Ży-
czymy	wszystkim	 zborownikom	 	 z	 Ogrodzonej	 
i	Łączki,	by	nadal	tak	wspaniale	dbali	o	swój	ko-
ściół	i	jego	otoczenie,	by	ławki	były	co	niedzielę	
pełne	 uczestników	 nabożeństw.	 Niech	 Pan	 Bóg	
nadal	wam	błogosławi!

Joanna Sikora
Foto: Mariusz Gaś
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Pamiątka Założenia 
Kościoła w Hażlachu

	 Tegoroczne	 uroczystości	 pamiątki	 poświę-
cenia	 i	 147.	 lecia	 założenia	 Kościoła	 w	 Hażlachu	
odbyły	 się	 w	 niedzielę	 	 20	 września.	 Niedziela	 ta	
zapowiadała	się	słonecznie,	chociaż	poranek	był	już	 
z	temperaturą	jesienną.	Na	uroczystym	nabożeństwie	
zgromadzili	 się	 zborownicy	 z	 Hażlacha,	 Brzezów-
ki,	Kończyc	Wielkich	oraz	wielu	przybyłych	gości.	
Część	z	przybyłych	zajmowała	miejsce	na		zewnątrz	
kościoła	na	wcześniej	przygotowanych	ławkach.	Dla	
nich	 zapewniono	 dobre	 nagłośnienie	 z	 przebiegu	
uroczystości	w	kościele.					
	 W	związku	z	pandemią	zrezygnowano	 
w	bieżącym	 roku	 z	 tradycyjnego	 już	 poranku	
pieśni.	 	 	 	Zasadnicze	więc	uroczystości	 rozpo-
częły	 się	 o	 godz.	 10.	W	 trakcie	 nabożeństwa	
ponownie	 usłyszeliśmy	 chór	 mieszany	 Haż-
lach-Zamarski	 pod	 dyrekcją	 pani	 Krystyny	
Penkały	 oraz	 chórek	 dziecięcy	 prowadzony	
przez	Martę	Kaczmarczyk	(Cienciałę).	Kazanie	
wygłosił	były	długoletni	wikariusz	naszej	para-
fii	i	równocześnie	opiekun	filiału	ks.	Wojciech	
Pracki,	 a	 obecnie	 proboszcz	 parafii	 w	 Opolu.	
Swoje	 rozważanie	 oparł	 o	 tekst	 wyznaczony	
przez	Kościół	na	niedzielę	20	września	 tj.	 15.	
Po	Trójcy	Świętej	z	1	Mż.	1,	5-15	o	stworzeniu	
człowieka	przez	Pana	Boga	-	Takie były dzieje 
nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu 
kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo,  A jeszcze 
nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani 
nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie 
spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, 
który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydoby-
wała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię 
gleby, Ukształtował Pan Bóg człowieka z pro-
chu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. 
Wtedy stał się człowiek istotą żywą.  Potem za-
sadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. 

Tekst i zdjęcia: Jan Król
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Tam umieścił człowieka, którego 
stworzył.  I sprawił Pan Bóg, że 
wyrosło z ziemi wszelkie drzewo 
przyjemne do oglądania i dobre 
do jedzenia oraz drzewo życia  
w środku ogrodu i drzewo pozna-
nia dobra i zła. A rzeka wypływa-
ła z Edenu, aby nawadniać ogród. 
Potem rozdzielała się na cztery 
odnogi. Nazwa pierwszej: Piszon. 
To ta, która opływa cały kraj 
Chawila, gdzie jest złoto,  A złoto 
tego kraju jest wyborne. Tam jest 
żywica bdelium i kamień onykso-
wy. Nazwa drugiej rzeki: Gichon. 
To ta, która opływa cały kraj Kusz. 
A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. 
To ta, która płynie na wschód od 
Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eu-
frat. I wziął Pan Bóg człowieka  
i osadził go w ogrodzie Eden, aby 
go uprawiał i strzegł.
		 	 W	 swoim	 kazaniu,	
oprócz	wspomnień	z	okresu	swo-
jej	służby	w	Hażlachu,	ks.	Pracki	
położył	nacisk	na	rolę	wszystkich	
członków	 Kościoła.	 Porównał	
Kościół,	 czyli	 wspólnotę	 wier-
nych,	do	ogrodu	Eden.	Podobnie	
jak	 biblijny	Adam	 winniśmy	 go	 uprawiać	 i	 strzec.	
To	 rola	 i	 zadanie	 wszystkich,	 a	 nie	 tylko	 duchow-
nych.			
	 Na	 zakończenie,	 wspominając	 chwile	 prze-
żyte	w	filiale	Hażlach	wyraził	przekonanie,	iż	takie	
staranie	o	filiał	będzie	kontynuowane,	niezależnie	od	
nadchodzących	zmian	w	najbliższej	przyszłości.		
	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	
się	 do	 radosnego,	mimo	 nietypowych	 okoliczności,		
świętowania	 kolejnej	 pamiątki	 założenia	 Kościoła	 
w	Hażlachu.	

On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla, 

one płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi.

Hb 36, 27-28
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	 W	dniu	09.08.2020	odbył	się	koncert	
„Organy	inaczej”	w	ramach	festiwalu	Koncer-
ty	Wyższobramskie,	w	Kościele	 Jezusowym	
w	Cieszynie.	
	 Najpierw	słuchaczy	przywitał	ks.	To-
masz	 Chudecki,	 który	 podziękował	 wszyst-
kim	za	przybycie	 i	Psalmem	150	 rozpoczęli-
śmy	koncert.
	 Solistą	 był	Wojciech	Wantulok	 -	 ab-
solwent	 Akademii	 Muzycznej	 im.	 Karola	
Szymanowskiego	 w	 Katowicach	 w	 klasie	
dyrygentury	 symfoniczno-operowej	 dr.	 hab.	
Szymona	Bywalca.	W	trakcie	studiów	
pełnił	 funkcję	 asystenta	 dyrygenta	
Andrzeja	Krzanowskiego	w	 siedzibie	
Narodowej	 Orkiestry	 Symfonicznej	
Polskiego	 Radia	 w	 Katowicach	 oraz	
na	festiwalu	Warszawska	Jesień.	Asy-
stował	również	Rubenowi	Silvie	pod-
czas	 pracy	 z	 Akademicką	 Orkiestrą	
Dętą	 oraz	 przygotował	 Chór	 Akade-
mii	Muzycznej	 w	 Katowicach	 do	 re-
alizacji	 opery	W.	A.	 Mozarta	 Czaro-
dziejski	Flet.	Uczestniczył	w	kursach	
dyrygenckich	oraz	lekcjach	mistrzow-
skich.	 Obecnie	 angażuje	 się	 jako	 pe-
dagog	w	Zespole	Państwowych	Szkół	
Muzycznych	 im.	Wojciecha	Kilara	w	
Katowicach.	 Pełnił	 funkcję	 organisty	
podczas	 ewangelickich	 nabożeństw	
w	kaplicy	pod	wezwaniem	św.	Jadwi-
gi	 Śląskiej	 przy	 Zamku	 Prezydenta	
RP	na	Zadnim	Groniu	w	Wiśle.	Od	5	
lat	 pełni	 funkcję	 głównego	 organisty	 
w	 Kościele	 Jezusowym,	 gdzie	 jest	
również	 dyrektorem	 artystycznym	
festiwalu	 Koncerty	 Wyższobramskie.	
Był	 stypendystą	 Rektora	 Akademii	
Muzycznej	 im.	 Karola	 Szymanow-

III koncert 
w ramach III edycji Festiwalu Koncerty 

Wyższobramskie

Joanna Lazar-Chmielowska
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skiego	w	Katowicach	dla	najlepszych	studentów.
	 Program	 koncertu:	 Johann	 Strauss	 (ojciec)	

- Marsz Radetzkiego	 op.	 228;	 Johann	 Strauss	 (syn)	
- Nad pięknym Modrym Dunajem,	 op.	 314;	 Samuel	
Barber	-	Adagio na smyczki;	John	Williams,	Patrick	
Doyle	 -	„Harry Potter”	 (fragmenty);	 Ennio	Morri-
cone	-	Men with the Harmonica z filmu „Once upon 
the time in the West”;	Ennio	Morricone	–	„La Calif-
fa”;	Ennio	Morricone	- Dwa tematy z filmu „Cinema 
paradiso”;	John	Williams	- Temat z serii „Gwiezdne 
Wojny”. 
	 Registratorem	 utworów	 solisty	 był	 nieza-
wodny	Piotr	Sikora.	
	 W	 programie	 koncertu	 „Organy	 inaczej”	
znalazły	 się	 największe	 hity,	 znane	 nie	 tylko	 z	 sal	
koncertowych,	ale	także	z	reklam	czy	filmów.	
	 Dwa	pierwsze	utwory	przeniosły	nas	w	świat	
dystyngowanego	i	roztańczonego	Wiednia	XIX	wie-
ku.	Wszyscy	lubimy	te	bardzo	znane	przeboje,	więc	
melomani	z	nieukrywaną	atencją	ich	wysłuchali.	
	 Potem	 artysta	 zaprezentował	 utwór	 Ada-
gio na smyczki	 Samuela	 Barbera,	 amerykańskiego	
współczesnego	 kompozytora.	 Adagio na smyczki 
posiada	linearny	układ	melodii,	który	jest			dobrym	
przykładem	 późnego	 romantyzmu.	 Temat	 stopnio-
wo	 zmienia	 się,	 pojawia	 się	w	 kanonie,	 potem	wy-
brzmiewa	w	pełnym	tutti,	by	na	koniec	powrócić	do	
spokojnego	nastroju.	Utwór	ten	często	był	wykorzy-
stywany	w	różnych	produkcjach,	chyba	najbardziej	
znany	przykład	użycia	tego	utworu	to	film	Oliviera	
Stone’a	„Pluton”.	Mówiąc	o	filmie	„Pluton”	należy	
również	wspomnieć	o	tym,	że	główną	rolę	gra	Char-
lie	Sheen,	a	w	filmie	o	tej	tematyce	„Czas	apokalipsy”	
zagrał	jego	ojciec	Martin	Sheen.	Film	„Czas	Apoka-
lipsy”	zawiera	m.in.	utwór	„The	End”	zespołu	The	
Doors,	w	filmie		„Pluton”	jest	muzyka	poważna	Sa-
muela	Barbera	–	obydwa	te	utwory,	choć	należą	do	

innych	gatunków	muzycznych,	łączy	wspólny,	oniryczny	
charakter.	Tak,	jak	na	koncercie	„Organy	inaczej”	–	róż-
ne	gatunki	muzyczne	połączyło	znakomite	brzmienie	or-
ganów	Sauera.	Adagio na smyczki rozczuliło	i	chwyciło	
za	serce	publiczność,	za	sprawą	interpretacji	Wojciecha	
Wantuloka.	
	 Następnie	 solista	 zaprezentował	 znany	 temat	 
z	 filmu	 o	 przygodach	 młodego	 czarodzieja	 Harry’ego	

Foto: Dariusz Chmielowski
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Pottera.	Te	wdzięczne,	 łatwo	wpadające	w	ucho	
melodie,	 idealnie	 przypomniały	 przygody	 boha-
terów,	a	dzięki	fantastycznie	ustawionej	registra-
cji	 organów,	 słuchacze	 swobodnie	 poczuli	 ma-
giczną	atmosferę	Kościoła	Jezusowego	(jeśli	ktoś	
zamknął	oczy,	to	pewnie	wyobraził	sobie	fikcyjną	
uczelnię).		
	 Kolejne	3	utwory	były	swoistym	hołdem	
dla	Ennio	Morricone.	Wojciech	Wantulok	wybrał	
tematy	bardzo	zróżnicowane	i	ponownie	świetnie,	
swoją	 grą,	 odzwierciedlił	 brzmienie,	 np.	 harmo-
nijki	 z	 westernu	„Pewnego razu na Dzikim Za-
chodzie”.	Wsłuchując	 się	w	 dźwięki,	 bez	 trudu	
można	było	przypomnieć	sobie	długie	spojrzenia	
głównego	bohatera,	którego	grał	Charles	Bronson.	
Zaś	tematy	z	filmów „La Califfa”	oraz	„Cinema 
paradiso”	to	bardzo	liryczne	i	nostalgiczne	melo-
die.	Mówiąc	o	filmie	poświęconemu	kinu	lat	40.	 
i	 50.	 może	 warto	 byłoby	 cofnąć	 się	 w	 czasie	 
i	 pójść	 na	 seans	 do	 sali,	 gdzie	 byłyby	 jedynie	
krzesła,	 a	 operator	 kinematografu	 wprowadził-
by	 nas	 w	 sfilmowane,	 intrygujące	 historie.	 Bez	
multipleksu	ani	megapleksu,	ani	nawet	prażonej	
kukurydzy…
	 Na	 zakończenie	 artysta	 przygotował	 te-
mat	z	filmu	„Gwiezdne wojny”.

„Co, jeśli powiedziałbym Ci, że Republika jest 
pod kontrolą Mrocznego Lorda Sithów?”;  „Wła-
śnie tak umiera wolność. Przy gromkim aplau-
zie.”;  „Obiekt nie może sprawić, że będziesz 
dobry lub zły. Pokusa potęgi, zakazanej wiedzy, 
a nawet pragnienie czynienia dobra, może pro-
wadzić do tej ścieżki. Ale tylko Ty możesz zmienić 
samego siebie.” –	to	znane	cytaty	z	serii	filmów	
pt.	„Gwiezdne wojny”.	Można	dokładnie	nie	znać	
losów	bohaterów	 tej	filmowej	 sagi,	 ale	wszyscy	
wiedzą	kim	byli	Darth	Vader,	Han	Solo	lub	Ben	
Kenobi.	 Tematy	 zagrane	 na	 cieszyńskich	 orga-
nach	były	idealną	ilustracją	Imperium.	Utwór	ten	
był	 monumentalnym	 podsumowaniem	 całego	
koncertu	 i	 tak,	 jak	 solista	wcześniej	 zapowiadał	

,„Moc była z Nim”. 
	 Wojciech	Wantulok	jest	organistą	o	wielkiej	wrażli-
wości	muzycznej,	 a	 także	 bardzo	wszechstronnym	 i	 cenio-
nym	muzykiem,	czego	dowodem	były	rzęsiste	brawa.
	 Ks.	 Tomasz	 Chudecki	 podziękował	 słuchaczom	
za	 udział,	 zaprosił	 na	 ostatni	 koncert	 festiwalu	 i	 poprosił 
	o	wspólną	modlitwę.	Po	udzieleniu	nam	błogosławieństwa	
poszliśmy	do	domów	opatrzeni	myślą,	że	każdy	rodzaj	mu-
zyki	jest	doskonały,	aby	chwalić	Boga.	

Foto: Dariusz Chmielowski
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IV koncert 
w ramach III edycji Festiwalu Koncerty 

Wyższobramskie

Joanna Lazar-Chmielowska 

	 W	dniu	23.08.2020	odbył	się	koncert	finało-
wy	 III	 edycji	 Festiwalu	Koncerty	Wyższobramskie	 
w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie.	
	 Koncert	 rozpoczął	 ks.	 proboszcz	 Marcin	
Brzóska,	który	serdecznie	podziękował	słuchaczom	
za	przybycie	na	koncert	i	życzył	miłych	wrażeń	mu-
zycznych.	 Potem	 głos	 zabrał	 dyrektor	 artystyczny	
festiwalu	Wojciech	Wantulok,	 który	 z	 kolei	 podzię-
kował	 organizatorom	 tegorocznej	 edycji	 festiwalu.	
W	2020	 r.	 komitet	 organizacyjny	 stworzyli	 ks.	 pro-
boszcz	Marcin	Brzóska,	Wojciech	Wantulok,	Marcin	
Gabryś,	Piotr	Sikora,	Dariusz	Chmielowski,	Joanna	
Lazar-Chmielowska.	
	 Koncert	 finałowy	 był	 prezentacją	 utwo-
rów	 improwizowanych.	 Publiczność	 uczestniczyła	 
w	koncercie	prawykonań.
	 Program	 koncertu:	 T.	 Orlow	 –	 Fantazja	 
i	fuga	F-dur	Na Bożą wolę zdaję się;	T.	Orlow	-	Dwa	
predludia	chorałowe	O Jezu, słońce łaski Trio	–	c.f.	
altus,	 Organo	 pleno	 –	 c.f.	 bas;	 T.	 Orlow	 –	 Sonata-
-fantasia	romantica	in	stille	Russo,	cz.	1	Prologo,	cz.	
2	Virgosamente;	T.	Orlow	–	Symfonia	Pieśni	Ewan-
gelickich	na	wielkie	organy,	Allegramente	con	gioia	
–	O	Jezu,	zbaw	mą	duszę,	Misticamente	–	Bóg nasz 
ucieczką,	Scherzo	fugace	–	Wierzyć	mnie	Panie	ucz,	
Finale	contrappuntistico	–	Im większy krzyż. 
	 Solistą	 był	 Tomasz	 Orlow	 -	 organista,	 im-
prowizator,	organolog	 i	organmistrz.	 	W	roku	1998	
ukończył	studia	w	Akademii	Muzycznej	im.	Karola	
Szymanowskiego	w	Katowicach,	w	klasie	
organów	prof.	J.	Gembalskiego,	uzyskując	
dyplom	 z	wyróżnieniem	 i	 ocenę	 celującą	 
z	 recitalu	 dyplomowego.	 W	 roku	 2005	
obronił	 rozprawę	 doktorską	 zatytułowa-
ną	 Improwizacja jako sztuka kreatywna 
w aspekcie repliki, rekonstrukcji i inter-
pretacji dzieła muzycznego	 i	 otrzymał	
tytuł	 doktora	 sztuki	 muzycznej	 przyzna-
ny	 przez	 Akademię	 Muzyczną	 im.	 Ka-
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rola	 Szymanowskiego	 
w	 Katowicach.	 Koncert,	
który	 odbył	 się	 w	 Ar-
chikatedrze	 Chrystusa	
Króla	 w	 Katowicach,	
był	pierwszym	w	Polsce	
w	 całości	 improwizo-
wanym	 przewodowym	
recitalem	 organowym.	
W	 roku	 2014	 otrzymał	
tytuł	 doktora	 habilito-
wanego.	Jest	profesorem	
Uniwersytetu	Śląskiego	i	
pracownikiem	Wydziału	
Sztuki	i	Nauk	o	Edukacji	
Uniwersytetu	 Śląskiego	
w	 Cieszynie.	 Wykłada	
interpretację	 literatury	
organowej	 oraz	 impro-
wizację.	 Jest	 autorem	 wykładów	 i	 publikacji	
poświęconych	 improwizacji	 organowej	 i	 orga-
nologii.
	 Aby	 łatwiej	 nam	 było	 próbować	 zro-
zumieć	 ideę	 improwizacji	 wg	 Tomasz	 Or-
lowa,	 przedstawię	 fragmenty	 jego	 Autore-
feratu	 (http://www.am.katowice.pl/files/49/
A U T O R E F E R AT % 2 0 - % 2 0 P L % 2 0 To -
masz%20Orlow.pdf)
 „Od roku 2005, po otrzymaniu tytułu 
doktora sztuki muzycznej nadanego przez Akademię 
Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, roz-
winąłem swoją twórczość artystyczną na polu improwi-
zacji organowej i fortepianowej. Kontynuacja zapocząt-
kowanych już wcześniej działań potwierdza moją ciągłą 
fascynację niezwykłym zjawiskiem spontanicznego two-
rzenia muzyki na instrumencie, bez wykorzystania zapi-
su nutowego. Okres pracy nad improwizacją oznaczał 
również krystalizację indywidualnego języka muzyczne-
go, który jest dla mnie osobistym narzędziem przekazu 
idei i treści artystycznych. Proces badawczy improwi-
zacji w muzyce pozostaje dla mnie wciąż otwarty, ab-
sorbujący i prowokujący do spontanicznej aktywności. 
W swoich koncertach improwizacji organowej, wykona-
nych w latach od 2005 do 2013, stosowałem różnorodną 
stylistykę i ramy formalne utworów. Sztukę improwiza-
cji postrzegam jako odmianę kompozycji, w której czas 
tworzenia utworu został skrócony 
do wartości najmniejszej z moż-
liwych. Oznacza to, że kryteria 
oceny wartości utworu improwi-
zowanego i utworu skompono-
wanego na partyturze pozostają 
takie same. Podejmując wyzwa-
nie improwizowania konkretnej 
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formy muzycznej jestem świadomy wymogów, jakie stawiają ramy 
formalne. W improwizacjach organowych podejmowałem następują-
ce gatunki: fantazja, preludium, fuga, passacagila, allegro sonatowe, 
wariacje, introdukcja, biccinium, trio, concerto, preludia chorałowe z 
opracowaniem cantus firmus we wszystkich głosach, canzona, tocca-
ta, scherzo, cantabile. Stylistyka utworów improwizowanych obejmo-
wała okres baroku niemieckiego, włoskiego, klasycyzmu, romantyzmu 
niemieckiego i francuskiego oraz wieku XX. Często dokonywałem re-
pliki stylu lub języka muzycznego wybranego kompozytora”.
	 Zaś	przed	ostatnim	utworem	–	Symfonią	Pieśni	Ewangelic-
kich	na	wielkie	organy,	podczas	koncertu,	przytoczyłam	słowa	prof.	
Ewy	Chojeckiej	–	„Ewangelicy	to	rozśpiewany	naród.	Śpiew	jest	dla	
nas	modlitwą,	a	wspólny	śpiew	jest	modlitwą	szczególną”.	Muzyka	
zawsze	spełniała	ważną	rolę	w	religijności	protestanckiej.	Marcin	Lu-
ter	podkreślał	znaczenie	muzyki	w	życiu	kościelnym.	Napisał	wiele	
pieśni	i	hymnów	religijnych.	Gdyby	zapytano	nas	o	jakieś	przykłady,	
to	od	razy	wymienimy	Warownym	grodem	jest	nasz	Bóg	albo	Z	głę-
bokiej	nędzy.	Twórcą	pieśni	ewangelickich	był	
także	Paul	Gerhard,	napisał,	m.in.	tekst	pieśni		
O głowo, coś zraniona, Patrz, świecie, życie 
święte, Tysiąckrotnie pozdrowiony, Wstąp do 
bram serca mego. 	Należy	wspomnieć	również	
o	wielkich	zasługach	Jerzego	Trzanowskiego	
w	popularyzacji	muzyki	protestanckiej…	i	tak	
moglibyśmy	wymieniać,	ale	to	nie	artykuł	na	
ten	temat.	
	 Przed	 rozpoczęciem	 koncertu	 Toma-
sza	 Orlowa	 byliśmy	 podekscytowani,	 może	
trochę	 niepewni,	 ponieważ	 nie	 wiedzieliśmy,	
co	usłyszymy.	Z	utworami	improwizowanymi	
możemy	 mieć	 różne	 skojarzenia.	 Myślę,	 że	
słowo	„improwizacja”	najbardziej	przywołuje	
w	nas	powiązania	z	muzyką	 jazzową,	np.	 so-
lówkami	Ornette’a	Colemana	 lub	Milesa	Da-
visa;	 którzy	 z	 jednej	 strony	 byli	 genialnymi	
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muzykami,	ale	czasem	ich	„niekończące”	się	improwi-
zacje	były	dość	trudne	w	uporządkowaniu.	
	 Improwizacje	 Tomasza	 Orlowa	 okazały	 się	
być	 utworami,	 które	 raczej	 nie	 sprawiły	 słuchaczom	
problemów	w	zrozumieniu.	Sądzę,	że	T.	Orlow	jest	or-
ganistą	 o	 nieograniczonej	wyobraźni	 i	możliwościach	
wykonawczych,	 posiada	 wyborną	 technikę.	 Jednakże	
dzięki	 ogromnej	 samodyscyplinie,	 zachowaniu	 odpo-
wiedniej	stylistyki,	artysta	zaprosił	nas	do	wysłuchania	
utworów,	które	podlegały	„ramom	formalnym”	danego	
gatunku.	 Choć	 były	 to	 utwory	 zagrane	 spontanicznie,	
myślę,	 że	 ani	 na	krótką	 chwilę,	 solista	nie	 zapomniał	 
o	właściwym	charakterze	danego	utworu,	który	narzu-
cił	sobie	od	początku.	Parafrazując	słowa	Ozzy	Osbour-
ne’a	„umiał	trzymać	się	melodii”.	Zatem	Tomasz	Orlow	
jest	 nie	 tylko	wirtuozem,	 ale	 również	 świetnym	 kom-
pozytorem,	który	niezwykle	wyreżyserował	ten	koncert.	
Częsta	registracja	utworów	sprawiła,	że	nie	mogliśmy	
rozproszyć	się	ani	przez	moment,	ponieważ	artysta	nie-
ustannie	nas	czymś	zaskakiwał;	słyszeliśmy	nastrojowe	
barwy,	np.	w	interpretacji	pieśni	Bóg nasz ucieczką	albo	
majestatyczne	 forte	 w	 pieśni Im większy krzyż.	 Stwo-
rzył	 wizję	 o	 zaskakujących	 dynamiczno-agogicznych	
drobiazgach.	 Może	 w	 tej	 części	 koncertu	 trudniejszą	
w	interpretacji	okazała	się	3	część	związana	z	pieśnią	

„Wierzyć mnie Panie ucz” ze	względu	na	dobór	 fanta-
zyjnych	sztuczek	brzmieniowych.	
	 Koncert	Tomasza	Orlowa	był	okazją,	aby	kolej-
ny	raz	przekonać	się,	jakie	wspaniałe	są	organy	Kościo-
ła	Jezusowego.	
	 Po	recitalu	T.	Orlow	przypomniał,	że	występo-
wał	już	w	tym	kościele	w	1995	r.	i	wyraził	słowa	uzna-
nia	 na	 temat	 brzmienia	 wyremontowanych	 organów	
Sauera.	
	 Na	zakończenie	ks.	proboszcz	Marcin	Brzóska	
podziękował	 artyście	 za	 niezrównany	występ,	 podzię-
kowania	otrzymał	również	Andrzej	Moiczek	oraz	ja.	
Ks.	 proboszcz	 serdecznie	 dziękował	 publiczności	 za	

udział	we	wszystkich	koncertach	festiwalu,	podkreślił	
wyjątkowe	znaczenie	tegorocznej	edycji	w	dobie	zara-
zy	i	gorąco	zaprosił	na	przyszłoroczną	imprezę.	Potem	
zmówiliśmy	modlitwę	 ”Ojcze	 nasz”	 i	 po	 udzielonym	
nam	błogosławieństwie	zakończyliśmy	III	edycję	Festi-
walu	Koncerty	Wyższobramskie.	
	 Urząd	 Miasta	 Cieszyn,	 Starostwo	 Powiatowe	
w	 Cieszynie	 oraz	 Kwiaciarnia	 „Mariusz”	 przyczynili	
się	do	organizacji	festiwalu,	za	co	organizatorzy	pragną	
bardzo	podziękować.	
	 Podziękowania	 należą	 się	 również	 Portalowi	
Społeczno-Chrześcijańskiemu	 „Gwiazdka	 Cieszyńska"	
za	promocję	festiwalu.	
	 Koncerty	 Wyższobramskie	 to	 wyjątkowy	 fe-
stiwal.	 Organizatorzy	 zapraszają	 do	 wzięcia	 udziału	
sławnych	 artystów,	 np.	w	 tym	 roku	 –	 Jakub	Garbacz	
(organy);	promują	młodych	wykonawców	–	Bartłomiej	
Barwinek	(organy)	i	Andrzej	Sikora	(trąbka);	stawiają	
nie	tylko	na	klasykę,	stąd	pomysł	stworzenia	oryginal-
nego	 koncertu	 pt.	 „Organy	 inaczej”	 –	Wojciech	Wan-
tulok	 (organy);	 wirtuozów	 –	Tomasz	Orlow	 (organy).	
Dzięki	temu	każdy	koncert	był	inny,	podczas	każdego	
spotkania	 muzycznego	mogliśmy	 się	 nauczyć	 czegoś	
nowego	i	starać	się	pojmować	muzykę	jeszcze	dokład-
niej.				
	 Moim	zdaniem	koncerty	 festiwalowe	były	do-
skonałą	okazją,	 aby	przypomnieć	 sobie	 znane	kompo-
zycje,	poznać	nowy	repertuar,	rozweselić	się	lub	zadu-
mać	słuchając	szlagierów	filmowych	i	chłonąć	muzykę	
improwizowaną.	Ta	impreza	artystyczna	posiada	szero-
ki	wachlarz	zalet.	
	 Parafia	 ewangelicko-augsburska	 w	 Cieszynie	
zawsze	chętnie	gości	artystów	w	murach	Kościoła	Jezu-
sowego.	Miejmy	nadzieję,	że	podobnie	będzie	w	2021	
roku	 podczas	 IV	 edycji	 Festiwalu	 Koncerty	Wyższo-
bramskie,	czego	życzę	Państwu	i	sobie.	

Zdjęcia: Dariusz Chmielowski

Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On?

Kto Jego drogę chce zganić? Kto powie: „Źle uczyniłeś"?

Staraj się chwalić Jego dzieła, gdy o nich się pieśni układa.

Ogląda je każdy z radością, choć widzi je tylko z daleka.

Wielki jest Bóg, choć nieznany, lat Jego nikt nie policzy.

Hb 36, 22-26
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Wywyższać cię będę, 

Boże mój, Królu, 

i błogosławić imieniu twemu 

na wieki. 

Niech usta moje głoszą chwałę 

Pana i niech wszelkie ciało 

błogosławi imię jego święte 

na wieki wieków!

Ks. Emil Gajdacz obchodzi w tych dniach 
zacny jubileusz 80. urodzin.

Wraz z Tobą, Drogi Księże Jubilacie, wywyższamy Imię Pana, dziękując 

Mu z rozliczne dary łaski, którymi Księdza ubogacił i życzymy wszystkiego, 

co najlepsze na dalsze lata życia i służby.

Niech łaskawy Bóg prowadzi Księdza w pokoju, swojej miłości i łasce. 

Niech obdarza zdrowiem, siłami i wszelkim swoim błogosławieństwem. 

Niech każdego dnia Jego Ojcowska dłoń ogarnia 

Księdza ze wszystkich stron i ochrania.
W imieniu Rady Parafialnej 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie

Ks. Marcin Brzóska
Proboszcz

Małgorzata Wacławik-Syrokosz
Kurator

Psalm 145,1.21
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 W	 niedzielę	 20.09.2020	 odbyło	 się	 w	 Dzięgielowie	 Świę-
to	Ewangelickiego	Diakonatu	Żeńskiego	Eben-Ezer.	W	czasie	uro-
czystego	 nabożeństwa	 w	 dzięgielowskim	 kościele	 świętowano	 97	
lat	 istnienia	 i	 działalności	Diakonatu.	Kazanie	wygłosił	 proboszcz	
parafii	w	Cieszynie	–	ks.	Marcin	Brzóska.	Po	kazaniu	zwierzchnik	
diecezji	cieszyńskiej	–	bp	Adrian	Korczago	wraz	z	emerytowanym	
duszpasterzem	Diakonatu	ks.	Emilem	Gajdaczem	i	obecnym	opieku-
nem	sióstr,	a	jednocześnie	proboszczem	parafii	w	Dzięgielowie	–	ks.	
Markiem	Londzinem	udzielili	błogosławieństwa	siostrom	obchodzą-
cym	swoje	jubileusze	służby.	Siostra	Alina	Ciosk	dziękowała	za	60	
lat,	a	siostra	Aniela	Kawulok	50	lat	życia	w	służbie	diakonisy.	Obie	
Siostry	 Jubilatki	 połączyła	 w	 przeszłości	
służba	w	nie	istniejącym	już	EDO	Sarepta	
w	Węgrowie.	W	 czasie	 dzisiejszego	 nabo-
żeństwa	miała	również	miejsce	uroczystość	
„zmiany	 warty”	 na	 stanowisku	 dyrekto-
ra	 Ewangelickiego	 Domu	 Opieki	 Emaus	 
w	Dzięgielowie.	Po	18	 latach	pracy	modli-
twą	i	błogosławieństwem	pożegnano	odcho-
dzącego	na	emeryturę	dyr.	Adama	Pastuchę	
i	wprowadzono	w	urzędowanie	nową	panią	

 Aż dotąd pomagał nam Pan

ks. Marcin Brzóska
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dyrektor	 Karinę	 Cieślar	
–	 naszą	 cieszyńską	 para-
fiankę	z	Zamarsk.	

	 Jeszcze	 raz	 ser-
decznie	 gratulujemy	 Sio-
strom	 Jubilatkom!	 Dzię-
kujemy	 za	 ofiarną	 służbę	
odchodzącemu	 dyrekto-
rowi	 dzięgielowskiego	
Emaus	i	życzymy	Bożego	
błogosławieństwa,	 wiele	
sił	 i	 wytrwałości	 w	 służ-
bie	nowej	pani	dyrektor!	
Eben-Ezer – Aż dotąd 
pomagał nam Pan! I 

będzie pomagał nadal!     

 Czasem sny się spełniają

	 Przed	 5	 laty	 byliśmy	 razem	 z	 żoną	 na	
spotkaniu	 wspomnieniowym	 upamiętniającym	
75.	rocznicę	męczeńskiej	śmierci	w	obozie	kon-
centracyjnym	KL	Buchenwald	-	ks.	seniora	Ka-
rola	Kulisza.	Spotkanie	odbyło	się	6	maja	2015	
w	kościele	„EBEN-EZER”	w	Dzięgielowie.	Na	
sali	było	wiele	zacnych	gości	na	czele	z	bp	Paw-
łem	Anweilerem,	zwierzchnikiem	Diecezji	Cie-
szyńskiej.	Zgromadzeni	mieli	możliwość	wysłu-
chania	dwóch	prelekcji:	ks.	bp.	Jana	Wacławka,	
zwierzchnika	 Śląskiego	 Kościoła	 Ewangelicko	
Augsburskiego	Wyznania	(SCEAV)	w	Czeskiej	
Republice	 pt.:	 Działalność	 ks.	 seniora	 Karola	
Kulisza	 na	 Zaolziu	 oraz	 ks.	 dr.	 Miroslava	 Da-
nysia,	 byłego	doradcy	ds.	 kontaktów	 z	Europą	
Wschodnią	 Kościoła	 EKD	 w	 Niemczech	 (Ko-
ściół	 Krajowy	 Lippe)	 zatytułowaną	 Ks.	 senior	
Karol	Kulisz	w	przemianach	czasów.	Po	prelek-
cjach	głos	 zabrał	 ks.	 bp	 Jan	Szarek,	 podkreślił	
konieczność	 zachowania	 pamięci	 o	 „owocnym	
życiu”	 duchownego,	 który	 poniósł	 męczeńską	
śmierć	 w	 obozie	 koncentracyjnym.	 Idea	 za-
mieszczenia	 tablicy	upamiętniającej	ks.	Karola	

Karol Cieślar

75. rocznica w Dzięgielowie
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Kulisza	 w	 obozowej	 ko-
morze	 śmierci	 pozwo-
liłaby	 potomnym	 oddać	
hołd	 jego	 pamięci	 -	 po-
wiedział	 wtedy	 ks.	 bp.	
Szarek.
	 To	 był	 dla	mnie	
i	 wspomnianego	 wyżej	
ks.	 Miroslava	 Danysia	
pierwszy	 sygnał,	 by	 za-
jąć	się	tą	sprawą.
	 W	 tym	 samym	
roku	 we	 wrześniu	 wzię-
liśmy	 udział	 w	 uroczy-
stym	odsłonięciu	 tablicy	
w	 obozie	 koncentracyj-
nym	 w	 Gusen	 dla	 upa-
miętnienia	 kompozyto-
ra	 Jana	 Sztwiertni	 oraz	
innych	 męczenników	 
z	 Wisły.	 W	 obozie	 tym	
został	 skatowany	 rów-
nież	brat	mojego	dziadka	Michał	Cieślar,	kie-
rownik	 szkoły	w	Wiśle.	Ten	 okropny	 dzień	
(15.9.1940)	 nazwał	 później	 w	 swych	 obo-
zowych	 wspomnieniach	 paradoksalnie	 „naj-
piękniejszym	dniem“	biskup	Andrzej	Wantu-
ła.	Czytałem	wspomnienia	biskupa	z	„Doliny	
cienia	 śmierci“	 	 	 już	 w	 latach	 chłopięcych	 
i	 zostawiły	 one	we	mnie	 głęboki	 ślad	 okru-
cieństwa	wojny…
	 I	to	był	drugi	taki	przekaz	i	przykład,	
że	o	męczennikach	trzeba	pamiętać.
	 I	wreszcie	 ta	historyczna	„kuliszow-
ska“	konferencja	w	Ligotce	Kameralnej	dwa	
lata	temu.	Pełna	sala	zacnych	gości	z	obydwu	
brzegów	Olzy,	księży,	biskupów…	Wystąpi-
łem	w	dyskusji,	 przedstawiając	projekt	 upa-
miętnienia	 naszego	męczennika	w	 ligockiej	
przestrzeni	 publicznej.	 Do	 tej	 propozycji	
dołączył	 się	 ks.	 Danyś,	 by	 tablica	 ks.	 Kuli-
sza	 pojawiła	
się	 wreszcie	
w	 Buchen-
waldzie!	 Nie	
w s z y s t k im	
to	 przypa-
dło	 do	 gustu,	
ale	 obydwaj	
wiedzieliśmy,	
że	 pomimo	
w s z y s t k o -
,musimy	 to	
zrobić.	 Du-
c h o w e g o	

Tablica w Buchenwaldzie Tablica na budynku BETEZDA 
w Ligotce Kameralnej
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Ks. dr Bartold Haase z ks. Markiem Londzinem 
przed odsłoniętą tablicą

Przed kominem krematorium w Buchenwaldzie

biskup senior Jan Wacławek 
na terenie obozu

wsparcia	 naszej	
inicjatywie	 uży-
czył	 ks.	 Emil	
Gajdacz	 z	 Dzię-
gielowa.	 Za	 to	
mu	 niedawno	w	
Buchenwaldzie	
przed	 wszystki-
mi	obecnymi	na	
uroczystości	 po-
dziękowałem.	
	 R o k	
2020	to	80.	rocz-
nica	 strasznej	
śmierci	 Karola	
Kulisza	 w	 obo-
zie	 zagłady.	 Po-
mimo	 pandemii,	
z amkn i ę t y c h	
granic,	trudności	
finansowania	 i	
innych	 niesprzy-

jających	okoliczności,	udało	się	przygotować	tablice	do	Bu-
chenwaldu	i	Ligotki	Kameralnej.
	 8	maja	2020	miała	się	odbyć	uroczystość	w	obozie	
koncentracyjnym	 w	 Buchenwaldzie,	 w	 ramach	 której	 pla-
nowano	 odsłonięcie	 tablicy	 naszego	męczennika.	Niestety,	 
z	powodu	zamkniętych	granic	było	to	niemożliwe.	
	 Fundator	tablicy,	czyli	zajmujące	się	popularyzacją	

dziedzictwa	 śląskiego	 protestantyzmu	 Towarzy-
stwo	 HEREDITAS,	 przeprowadziło	 w	 dniu	 80.	
rocznicy	 wirtualne	 odsłonięcie	 tablicy.	 Odbyło	
się	ono	w	galerii	DVC	(Centrum	Diakonijno-Dy-
daktyczne)	w	Czeskim	Cieszynie.
	 Czekaliśmy	jednak	na	otwarcie	granic,	by	
jeszcze	w	tym	roku	pojechać	do	Niemiec.
Współpraca	Diakonatu	Eben-Ezer	z	Dzięgielowa,	
Fundacji	Eben-Ezer	z	Lemgo,	Diakonii	Śląskiej,	
a	 szczególnie	 członków	 Stowarzyszenia	 HE-
REDITAS	 z	Czeskiego	Cieszyna,	 zaowocowała.	 
W	dniu	 11.9.2020	 r.	 udały	 się	 do	Buchenwaldu	
delegacje	 Diakonii	 Śląskiej,	 Diakonatu	 Eben	
Ezer	 z	Dzięgielowa	oraz	 zaprzyjaźnionej	Diako-
nii	 w	 niemieckim	 mieście	 Lemgo.	 Odsłonięcia	
tablicy	 pastora	 	 Karola	Kulisza	 dokonał	 biskup	
senior	 Śląskiego	Kościoła	Ewangelickiego	A.W.	
Jan	Wacławek	w	asyście	ks.	Emila	Gajdacza,	ks.	
Marka	Londzina	i	dra	Bartolta	Haase	z	Eben-Ezer	
w	Lemgo.
	 Przed	 budynkiem	 krematorium	 odbyła	
się	podniosła	uroczystość,	zabrzmiały	tam	nasze	
pieśni,	 został	 przedstawiony	 życiorys	męczenni-
ka,	w	modlitwach	wyrażono	wdzięczność	za	jego	
pracę	i	wysiłki	na	rzecz	kościoła,	diakonii	i	społe-
czeństwa	Śląska	Cieszyńskiego.			
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	 Prowadzącym	uroczystość	oraz	tłumaczem	był	
pastor	Mirosław	Danyś,	niestrudzony	rzecznik	umiesz-
czenia	tablicy	w	Buchenwaldzie.	To	on	musiał	sprostać	
wszystkim	wymogom	fundacji	Ośrodek	Pamięci	w	Bu-
chenwaldzie,	 by	 uroczystość	mogła	 się	w	 czasie	 pan-
demii	w	ogóle	 odbyć.	 Pojechaliśmy	do	Buchenwaldu	
w	 trójkę	 (ks.	Mirosław	Danyś,	 ks.	 bp.	 Jan	Wacławek	 
i	piszący	te	słowa)	już	dwa	dni	wcześniej,	by	wszystko	
organizacyjnie	dograć	i	przygotować.
	 Po	 uroczystości	 w	 Buchenwaldzie	 napisałem	
notatkę	 prasową	 i	wysłałem	do	mediów.	 Podobną	 no-
tatkę	po	uzgodnieniu	z	wydziałem	prasowym	muzeum	
w	Buchenwaldzie	podała	diakonia	w	Lemgo.		
	 Na	 podstawie	 tej	 wiadomości	 podanej	 przez	
portal	internetowy	ox.pl	dowiedziała	się	o	wydarzeniu	
ex	post	wnuczka	Karola	Kulisza	pani	Róża	Karwowska.	
Napisała	 do	 mnie	 jej	 córka	 Maria	 Jadwiga	 Tyrańska	 
z	Krakowa,	bym	jej	mamę	odwiedził	w	Cieszynie.	Ucie-
szyłem	 się,	 bo	 po	 raz	 pierwszy	usłyszałem	o	 tym,	 że	
mieszka	w	Cieszynie,	na	ulicy	Sienkiewicza…	wnucz-
ka	naszego	męczennika!
	 Spędziłem	 z	 panią	 Karwowską	 ponad	 dwie	
godziny	 na	 miłych	 wspomnieniach	 o	 dziadku	 i	 całej	
rodzinie,	a	popołudnie	na	fascynującej	lekturze	dwóch	
rodzinnych	 monografii	 jej	 autorstwa.	 Niesamowite	
przeżycie!
	 W	 Buchenwaldzie	 dowiedzieliśmy	 się	 parę	
szczegółów,	dotyczących	życia	więźnia	Karola	Kulisza.	
SS-mani	szczególnie	znęcali	się	nad	księżmi.	Zmuszali	
ich	do	wykonywania	najcięższych,	obrzydliwych	robót:	
wynoszenia	wielkich	kubłów	z	nieczystościami,	walco-
wania	dróg,	przy	czym	ciężki	walec	ciągnęli	więźniowie	
samociąż.	Pracowali	w	lesie,	w	kamieniołomach	i	przy	
budowie	 kanalizacji.	 Jego	 współwięzień	 pochodzący	 
z	Suchej	Górnej	tak	wspomina	ks.	seniora:	„…nosił	ga-
łęzie	z	lasu,	biedny,	przemoknięty	od	deszczu	i	mokre-
go	śniegu,	zmarznięty,	drżał	na	całym	ciele.	Ale	ciągle	
powtarzał:	nie	załamywać	się!	Złe	przeminie,	ufajcie!	
…widzieliśmy,	jak	go	nieraz	policzkowano,	bito	pięścią	
w	twarz.	Ksiądz	wtedy	mówił:	Panie,	odpuść	im,	bo	nie	
wiedzą,	co	czynią.“
	 Podobno	już	na	początku	pobytu	ks.	seniora	w	
obozie	(16.10	1939	–	8.5.1940)	został	dotkliwie	pobity,	
stracił	oko	i	złamano	mu	szczękę.	Powodem,	dla	które-
go	ostatnie	dni	spędził	w	tak	zwanym	„bunkrze“	(cela	
głodowa	o	 rozmiarach	 1-1,5	 x	 2,5	m,	 bez	 okna)	 była	
niewątpliwie	jego	duszpasterska	opieka	w	baraku	nr	48,	
w	którym	umieszczono	cieszyniaków.	Dozorca	bunkru,	
sadystyczny,	chory	na	umyśle		niejaki	Sommer,	był	zna-
ny	z	tego,	że	wymyślał	szczególnie	dotkliwe	męczarnie	
dla	więźniów.	

	 8	maja	1940	blokowy	Wiktor	Drewnitzki,	były	
oficer	niemieckiej	marynarki	wojennej,	pisząc	na	tabli-
cy	 liczbę	 żyjących	w	 bloku	 48	więźniów,	 zmniejszył	
stan	o	jednego…
	 Potwierdziłem	wnuczce	księdza	seniora	fakt,	iż	
prochy	 jej	dziadka,	złożone	najpierw	na	zewnątrz	mu-
rów	Kościoła	Jezusowego,	a	po	wojnie	w	jego	wnętrzu,	
są	 autentyczne.	 Został	 spalony	 w	 miejskim	 kremato-
rium	w	Weimarze,	a	nie	w	nowym	krematorium	obozo-
wym,	które	zostało	oddane	do	użytku	pod	koniec	roku	
1940.	W	miejskim	krematorium	zwłoki	spalano	indywi-
dualnie	 i	 fakt	 ten	odnotowywano	w	dokumentach.	To	
nowe,	obozowe,	było	wybudowane	w	oparciu	o	techno-
logię	spalania	śmieci	i	odpadów,	i	tam	prochy	na	pewno	
mieszały	się.	W	sumie	spalono	56	tys.	więźniów.
	 Ks.	 dr	Mirosław	Danyś	wskazał	mi	 fragment	
w	publikacji	„Schicksal	und	Sendung	einer	Diaspora	in	
Schlesien“	 (Losy	 i	 posłannictwo	Diaspory	 na	Śląsku)	
,	 gdzie	na	14.	 stronie	opisuje	 autor	 -	ks.	Adolf	 Jesch	 -	
sposób,	w	jaki	Gestapo	przekazało	mu	prochy	i	wska-
zało	formę	ich	pochówku:	„Mój	poprzednik	w	urzędzie	
zmarł	 w	 obozie	 koncentracyjnym.	 Mówiono,	 że	 był	
ubity,	 skatowany.	Byłem	wezwany	do	Gestapo,	 gdzie	
mi	 była	 przekazana	 urna	 z	 nakazem,	 by	 na	 życzenie	
krewnych	wykonać	pochówek	i	udzielić	błogosławień-
stwa.	Jednak	nakazano	mi	mówić	tylko	po	niemiecku,	
nie	więcej	niż	5	minut,	żadne	kazanie,	 tylko	coś	prze-
czytać	i	oprócz	najbliższych	krewnych	nie	pozwolić	ni-
komu,	aby	wziął	udział	w	tym	pogrzebie.	Przebieg	„po-
grzebu“	dziadka	opisuje	 również	wnuczka,	pani	Róża	
Karwowska:	 „Babka,	Anna	 Kuliszowa,	 wiedziała	 już	
wszystko	o	mężu,	gdy	w	maju	1940	roku	przywieziono	
do	Cieszyna	jego	prochy.	Pochowano	je	na	cmentarzu	
przy	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie.	W	czasie	tego	
pochówku	Gestapo	otoczyło	cmentarz,	by	nikt	tam	nie	
mógł	wejść.“
	 Kapitulacja	III	Rzeszy	8	maja	1945	roku	zbie-
gła	się	z	5.	rocznicą	śmierci	ks.	seniora	Karola	Kulisza	
w	obozie	koncentracyjnym	Buchenwald.	Jego	męczeń-
ska	śmierć	doczekała	się	prawdziwego	pogrzebu	i	urna	
z	prochami	pastora	spoczęła	w	murach	Kościoła	Jezu-
sowego.
	 Po	 przyjeździe	 z	 Buchenwaldu	 napisałem	 
w	internecie	do	ks.	biskupa	Jana	Szarka:	„Cieszymy	się,	
księże	biskupie,	że	Pana	życzenie	po	pięciu	 latách	zo-
stało	spełnione.	Pozdrawiamy	serdecznie	z	tej	okazji:)“	
Ks.	biskup	odpisał:	„Serdecznie	dziękuję	za	Pozdrowie-
nie	 i	 pamięć.	Cieszę	 się,	 że	 czasem	 sny	 się	 spełniają”	
(Jan	Szarek,	Messenger,	14.9.2020).

1 „W cieniu śmierci“, wyd. Zwiastun, Warszawa 1970, str. 188-196
2 Róża Karwowska „Spotkanie“, wyd. Logos Press, Cieszyn 2019
Róża Karwowska „Kuliszówka i bieg naszego życia“, wyd. Logos Press, Cieszyn 2019
3 Adolf Jesch „Schicksal und Sendung einer Diaspora in Schlesien“, Sonderdruck aus „Die evangelische Diaspora“ Heft 4/1959
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Wszystko mogę w tym, który mię wzmacnia 

- w Chrystusie
       

Flp 4,13
Beze Mnie nic uczynić nie możecie

  

Minęło 5 lat

	 W	2020	roku	mija	pięcioletnia	kaden-
cja	Rady	Parafialnej.	Zostaliśmy	zaprzysięże-
ni	28	czerwca	2015	roku.	Te	pięć	lat	przypa-
dło	na	wyjątkowy	okres	zarówno	dla	historii	
całego	Kościoła,	jak	i	naszej	cieszyńskiej	pa-
rafii	i	diecezji.	Jesteśmy	dumni	i	cieszymy	się,	
że	wielkie	i	piękne	wydarzenia		spowodowały,	
że	Kościół	 Jezusowy	wypełniony	 był	wielo-
krotnie	do	ostatniej	ławki.

Chwila wspomnień

	 Bogaty	 w	 ważne	 wydarzenia	 był	
rok	 2016.	W	Święto	Epifanii	miała	miejsce	
w	Cieszynie	wielka	 diecezjalna	 uroczystość	
konsekracji i wprowadzenia w urząd Bisku-
pa Diecezji ks. dra Adriana Korczago.   
	 Jesienią,	 w	 dniach	 14-16	 paździer-
nika,	 odbyła	 się	w	Cieszynie	 jesienna	 sesja 
Synodu.	 Wyjątkowość	 polegała	 na	 tym,	 że	
pierwszy	 raz	w	 historii	 obradowały	 Synody	
naszego	 Kościoła	 i	 Kościoła	 Ewangelicko	
–	 Reformowanego.	Wspólne	 obrady	 obu	 Sy-
nodów	miały	miejsce	w	Teatrze	 im.	Adama	
Mickiewicza.	 Cieszyliśmy	 się,	 że	 obradom	
mogła	 służyć	 pięknie	 wyremontowana	 sala	
konfirmacyjna.

	 Już	 kilka	 dni	 później,	 31	 paździer-
nika,	 	 odbyło	 się	 wspaniałe	 ogólnopolskie	
nabożeństwo	 inaugurujące	 Jubileuszowy 
Rok Reformacji.	 W	 Kościele	 Jezusowym	
rozpoczęliśmy	 obchody	 500	 lat	 Reformacji.	
Ważnym	dla	nas	akcentem	uroczystości	było	
poświęcenie  zrewitalizowanych organów,	
po	 ponad	 dwuletnim,	 generalnym	 remoncie.	

J 15,5

Małgorzata Wacławik-Syrokosz
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Ze	 wszystkimi	 ich	 walorami	 mogliśmy	 się	 zapoznać	
podczas	dziękczynnego	koncertu,	który	był	44.	w	cyklu	
koncertów	 pt.	 „Ratujmy	 organy	 kościoła	 Jezusowego	
w	Cieszynie”.	Koncerty	te	organizowane	były	w	latach	
2012	–	2016.

	 Cieszyn	 jako	 jedno	 z	 dwóch	 polskich	 miast	
znalazł	 się	 na	 liście	Europejskich Miast Reformacji.		
W	międzynarodowym	projekcie	brało	udział	68	miast	
z	19.	państw.	Wszystkie	 te	miasta	odwiedzał	 	autokar	
reformacyjny,	 prezentujący	 miasta	 Reformacji.	 	 Za-
witał	 on	 do	Cieszyna	 8	 lutego	 2017	 roku.	Na	Rynku	
towarzyszyła	mu	Brama	Reformacyjna,	 która	 do	 dziś	
stoi	na	skwerze	Placu	Kościelnego	i	przypomina	o		tym	
wydarzeniu.
	 Tego	dnia	odbyła	się	również	uroczysta	Sesja 
Rady Miejskiej i Powiatowej oraz Sejmiku Wojewódz-
kiego. Myślą	przewodnią	była	Reformacja.	Została	za-
prezentowana	Uchwała	Sejmiku	Województwa	Ślaskie-
go	 ogłaszająca,	 w	Województwie	 Śląskim	 Rok 2017 
Rokiem Reformacji.

	 W	 dniach	 15-18	 czerwca	 2017	 roku	 byliśmy	
gospodarzami	 Ewangelickich Dni Kościoła.	 Było	 to	
wielkie	wspólne	święto	zarówno	wszystkich	ewangeli-
ków	w	Polsce,	jak	i	całej	przygranicznej	społeczności	
miasta.	Dziękowaliśmy	Bogu	za	wszystkie	 lata	błogo-
sławieństw	i	ochrony	Kościoła.

	 Obchody	 500	 lat	 Reformacji	 świętowaliśmy	
również	z	naszymi	przyjaciółmi	z	parafii	partnerskiej	w	
Dolnym Kubinie	na	Słowacji.	Razem		realizowaliśmy		
projekt	 transgraniczny	 pn.	Razem wędrujemy już 500 
lat,	 współfinansowany	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	
w	ramach	Współpracy	Transgranicznej	Interreg	Polska	
Słowacja	2014-2020.		W	ramach	projektu	ochrony	dzie-
dzictwa		kulturowego	wyremontowany	został	kościół	w	
Dolnym	Kubinie,	a	w	Cieszynie	adaptowano	dodatko-
we	pomieszczenia	dla	Biblioteki	Parafialnej,	zmoderni-
zowano	Muzeum	Protestantyzmu,	 renowacji	 poddano	
zabytkowe	 płyty	 nagrobne.	 Projekt	 przewidywał	 rów-
nież	wiele	wyjazdów	partnerskich.

	 Rok	 2017	 obfitował	 w	 konferencje,	 wystawy,	
spotkania,	 wizyty	 partnerskie.	 Instytut	 Badań	 Regio-
nalnych	 Biblioteki	 Ślaskiej	 i	 nasza	 parafia	 zorganizo-
wały	27	maja	w	Domu	Narodowym	Międzynarodową	
Konferencję: My Wacław Adam, książę cieszyński uzna-
liśmy reformacje religii  i nabożeństwa przeprowadzić. 
Przemiany wyznaniowe w księstwie cieszyńskim od XVI 
do początków XVIII wieku.	W	sali	Banku	Spółdzielcze-
go	mogliśmy	 zobaczyć	 ciekawą	wystawę	 poświęconą	
Franciszkowi	Górniakowi		i	jego	żonie	Mariannie	Gór-
niak-Cienciałowej.	 Na	 Rynku	 Książnica	 Cieszyńska	

przygotowała	ekspozycję	pt.	Ojcowie i Bracia nasi Po-
lacy Ewangelicy,	która	umożliwiła	nam	zapoznanie	się	
z	ciekawymi	biografiami	ewangelików	po	obu	stronach	
Olzy.
 
	 Nie	 sposób	 przypomnieć	 wszystkich	 wyda-
rzeń.	Na	 szczęście	 Informator	Parafiany	dokumentuje	
wszystko	dokładnie.	Właśnie	w	tym	miesiącu	 	Wieści	
Wyższobramskie	świętują	Jubileusz	200.	wydania.

Przełomowy rok 2018

	 To	był	trudny	rok.	Proboszcz	ks.	Janusz	Sikora	
zapowiedział	 odejście	 na	 emeryturę.	Musieliśmy	 pod-
jąć	 wiele	 ważnych	 decyzji,	 sprostać	 procedurom.	 Do	
konkursu	 dopuszczono	 dwóch	 kandydatów:	 ks.	 Sła-
womira	Sikorę	ze	Szczecina	i	ks.	Marcina	Brzóskę	ze	
Świętochłowic.	Obaj	 zaprezentowali	 się	 świetnie	 pod-
czas	prezentacyjnych	nabożeństw,	czy	na	łamach	Wie-
ści	Wyższobramskich.	Poznaliśmy	ich	rodziny.	Wybory	
odbyły	 się	21	października	2018	 roku.	Duża	 frekwen-
cja	w	kościele.	Nerwy.	Każdy	kandydat	jest	znakomity.	
Kto	poprowadzi	naszą	parafię	przez	następne	 lata?	W	
końcu	jest	wynik:	ks.	Marcin	Brzóska!
	 I	 kolejne	 ważne	 wydarzenia:	 24	 lutego	 –	 po-
dziękowaliśmy	za	pracę	w	naszej	parafii	proboszczowi	
ks.	Januszowi	Sikorze,		a	także		ks.	Dariuszowi	Madzi.	
Już	3	marca	nastąpiło	uroczyste	nabożeństwo	związane	
z	wprowadzeniem	w	 urząd	 ks.	Marcina	 	Brzóski.	 Za-
szczycili	nas	swoją	obecnością	goście	z	naszych	parafii	
partnerskich	w	Schwabach		i	w	Dolnym	Kubinie.

	 Wzajemne	 kontakty	 ze	 słowacką	 parafią	 za-
owocowały	 podpisaniem	 10	 listopada	 2019	 r.	 	 doku-
mentu	o	współpracy	partnerskiej	pomiędzy	parafią	EA	
w	Cieszynie	a	Parafią	Ewangelicką	Augsburskiego	Wy-
znania	w	Dolnym	Kubinie.	W	tym	samym	dniu		odsło-
nięto	tablicę	pamiątkową	na	budynku	parafialnym	przy	
Pl.	Kościelnym	6,	poświęconą	 słowackim	działaczom	
narodowym,	 by	 w	 170	 rocznicę	Wiosny	 Ludów	 upa-
miętnić	wpływ	Słowaków	na	cieszyńską	ziemię.	O	ich	
zasługach	 przypomniano	 podczas	 międzynarodowej	
konferencji	 naukowej	 pod	 hasłem	Rok 1918: Polska, 
Czechy, Słowacja.

Odpowiedzialni za wspólnotę parafialną  

	 Nasza	 parafia	 skupia	 ponad	 7000	 współwy-
znawców	w	Cieszynie	i	w	ośmiu	Filiałach.	Postanowi-
liśmy	 zaktualizować	dane	w	kartotekach	parafialnych.	
Weryfikację	 przeprowadziliśmy	 poprzez	 zbieranie	 an-
kiet	wypełnianych	w	postaci	papierowej	 i	 elektronicz-
nej.	Większość	ankiet		była	wypełniana	podczas	wizyt	
domowych.	Dziękujemy	wszystkim	parafianom	za	zro-
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zumienie	i	współpracę.
	 Parafia	zarówno	w	Cieszynie,	jak	i	we	wszyst-
kich	 Filiałach	 organizuje	 życie	 parafialne	 integrujące	
zborowników	we	wszystkich	 grupach	wiekowych,	 za-
praszając	na	najróżniejsze	spotkania	i	wycieczki.	Koło	
Odwiedzinowe	 ma	 pod	 opieką	 ponad	 350	 seniorów.	
Koło	 to	zaprasza	do	 tej	 samarytańskiej	 służby	 innych	
zborowników.	Być	może	nowo	wybrana	Rada	Parafial-
na	winna	podjąć	dodatkowe	działania	w	tym	obszarze.
Polskie	 Towarzystwo	 Ewangelickie	 pod	 przewodnic-
twem	Pana	Władysława	Sosny	 regularnie,	 co	 tydzień,	
skupiało	 dużą	 grupę	 wyznawców	 przez	 35	 lat.	 Mam	
nadzieję,	 że	 ta	 praca	 będzie	 kontynuowana!	Odbywa-
ją	się	regularnie	Wieczory	z	Biblią,	Spotkania	Biblijne	
Kobiet,	Spotkania	Kół	Pań,	Młodzieżowe	i	Młodzieży	
Dojrzałej,	Seniorów,	Szkółki	dla	dzieci,	wakacyjne	Ty-
godnie	Dobrej	Nowiny.	Dwa	razy	w	roku	obywają	się	
Śniadania	dla	Kobiet.	Filiały	organizują	 swoje	 spotka-
nia,	wycieczki	czy	pikniki.

	 Zupełnie	 fenomenalne	 jest	 życie	 muzyczne	 
w	naszej	parafii.	Chór	Kościelny	obchodził	w	2019	roku	
swoje	95	lecie,	Chór	Męski	–	10	lecie.	Działają	wspa-
niale:	 Wyższobramski	 Chór	 Kameralny,	 Chór	 Misyj-
ny,	Chór	Hosanna,	Chór	w	Bażanowicach,	trzy	Chóry	 
w	 Hażlachu	 –	 Mieszany,	 Gloria	 i	 Młodzieżowy!	 W	
czasie	 wakacji	 możemy	 uczestniczyć	 w	 Koncertach	
Wyższobramskich	pod	dyrekcją	Wojciecha	Wantuloka	
-	naszego	organisty,	który	wspomina,	jak	pięć	lat	temu	
zastąpił	przy	tym	instrumencie	Mirosława	Berka.	Kon-
certy	 towarzyszą	 naszemu	 życiu	 parafialnemu	 przez	
cały	rok.

	 Pani	 Zofia	 Wojtas	 prowadzi	 Bibliotekę	 Para-
fialną.	Biblioteka	prowadzona	przez	wolontariuszki	ob-
chodziła	 	w	zeszłym	roku	swoje	25	lecie.	Od	lat	Pani	
Zosia	zajmuje	się		działalnością	charytatywną	i	służbą	
szpitalną.	Dziękujemy.

	 Propozycji	do	spędzenia	czasu	w	gronie	współ-
wyznawców	 jest	 bardzo	 dużo.	Mam	wrażenie,	 że	 nie	
zawsze	doceniamy	to,	co	mamy	i	nie		korzystamy	z	tej	
bogatej	oferty.

	 Próbowaliśmy	 stworzyć	 Bank	Wzajemnej	 Po-
mocy,	polegający	na	kojarzeniu	osób	chętnych	do	słu-
żenia	pomocą,	opieką	 	nad	samotnymi,	starszymi,	nie-
pełnosprawnymi	zborownikami	z	osobami,	które	takiej	
pomocy	 potrzebują.	 Niestety	 ta	 akcja	 nie	 przyniosła	
spodziewanych	efektów.	Mam	nadzieję,	że	Rada	przy-
szłej	kadencji	będzie	kontynuowała	ten	temat.

Pamiętaliśmy	o	jubileuszach	naszych	duchownych.	22	
listopada	 2015	 roku	 	 jubileusz	 45-lecia	 ordynacji	 ob-

chodzili	w	naszym	kościele	bp	Janusz	Jagucki,	ks.	Emil	
Gajdacz	i	ks.	Jan	Kozieł.	20	maja	2018	r	35	lat	ordyna-
cji	 przeżywały	 panie	 diakon:	 Joanna	 Sikora,	Aleksan-
dra	Błahut-Kowalczyk	i	Barbara	Adamus.	18	listopada	
2018	 r.	 świętowaliśmy	40	 lecie	 ordynacji	 ks.	 Janusza	
Sikory.	13	października	2019	r.	uczciliśmy	60	lecie	or-
dynacji	ks.	Jana	Melcera.		

	 5	 stycznia	2019	 r.	w	Cieszynie	miała	miejsce	
ordynacja	 	 na	 duchownych	 Kościoła	 Ewangelicko-
-Augsburskiego	w	RP.	Ordynowani	byli:	Marek	Bożek,		
Wiktoria	Matloch,	Paweł	Mikołajczyk,	Arkadiusz	Rasz-
ka,		Piotr	Uciński.

Dbałość o mienie parafialne

	 Staraliśmy	się	dbać	o	dobre	funkcjonowanie	 i	
gospodarkę	naszej	parafii,	 stan	 techniczny	 	kościołów,	
cmentarzy,	budynków	czynszowych.		

	 Rada	Parafialna	poprzedniej	kadencji	 zainicjo-
wała	wielki	 projekt	 remontowy	KAWKA, 	 polegający	
na	 	 ograniczeniu	niskiej	 emisji	w	parafialnych	budyn-
kach	 czynszowych.	 W	 ramach	 tego	 ekologicznego	
projektu	 zlikwidowano	wszystkie	 piece,	 zastępując	 je	
instalacją	 grzewczą	 dostarczającą	 ciepło	 z	Energetyki	
Cieszyńskiej.	Projekt	został	zakończony.	Cieszymy	się,	
że	mieszkania	 i	 lokale	są	bezpieczniejsze,	nie	emitują	
spalin	do	atmosfery,	wzrósł	ich	standard.

	 Ogromnym	sukcesem	jest	pozyskanie	środków	
na	 aktualnie	 trwający	wielki	 projekt	 remontu	Kościo-
ła	Jezusowego	z	projektu	pn.:	Zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego Śląska poprzez wykonanie 
prac budowlano-konserwatorskich w Kościele Jezu-
sowym w Cieszynie.	 Jesteśmy	 świadkami	 wszystkich	
przeobrażeń.	Remont	 trwać	 będzie	 do	 początku	 2022	
roku.	Jeszcze	sporo	przed	nami.	Prace	postępują	zgod-
nie	z	harmonogramem,	o	czym	informują	nas	regularnie	
Wieści	 Wyższobramskie.	 Jesteśmy	 wdzięczni	 wszyst-
kim	 darczyńcom.	 Dziękujemy	 za	 każdą	 złotówkę	 na	
wkład	własny	parafii.	Wierzymy,	że	z	Bożą	pomocą	sfi-
nalizujemy	to	wielkie	dzieło.	Kładę	to	na	serce	nowej	
Radzie.

	 Nie	zapominaliśmy	o	filiałach.	W	Krasnej	wy-
mieniono	posadzki	i	okna	w	kaplicy.	W	Hażlachu	wy-
konano	 nową	 instalację	 grzewczą.	 W	 Marklowicach	
uporano	się		z	drzwiami,	schodami,	wymieniono	okna.	
W	Bażanowicach	wymieniono	posadzki	w	toaletach,	w	
zeszłym	roku	odnowiono	mieszkanie	księdza.	Gumna	
otrzymały	nowy	piec	i	wyremontowały	płot.	W	Zamar-
skach	odnowiono	wnętrze	kościoła.
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	 W	 Cieszynie	 wyremontowano	 salę	 posiedzeń,	
salę	 konfirmacyjną	 wraz	 z	 sanitariatami,	 zmodernizo-
wano	zaplecze	kuchenne	na	parterze	i	na	II	piętrze	przy	
Placu	Kościelnym	6.	Wyremontowano	mieszkania	 pa-
rafialne.	Remontu	doczekał	się	szalet	przy	budynku	ko-
ścioła.	Na	ten	cel	pozyskano	środki	z	Budżetu	Obywa-
telskiego	Miasta	Cieszyna.	Wyremontowano	fragment	
drogi	dojazdowej	do	kościoła	od	strony	ul.	Górnej.

	 Komisja	 Cmentarna	 dbała	 o	 wycinkę	 drzew	
na	 cmentarzu,	 interweniowała	 w	 sprawie	 utrzymania	
zieleni	wewnątrz	 oraz	 od	 strony	 ul.	 Bielskiej.	 	 Zapla-
nowano	wykonanie	chodników	na	cmentarzu.	Niestety	
wykonano	 tylko	 jedną	 część.	Zakupione	materiały	 zo-
staną	wykorzystane	w	przyszłości	na	kolejne	fragmenty	
chodników.	Roboty	wstrzymaliśmy	ze	względu	na	pil-
ne	wydatki	związane	z	remontem	Kościoła	Jezusowego	
(wkład	własny).

	 Relacje	 z	 wykonanych	 prac	 przedstawiane	 są	
podczas	 Zgromadzeń	 Parafialnych	 w	 lutym	 każdego	
roku,	na	które	serdecznie	zapraszamy.

Na koniec

	 Trudno	w	kilku	 akapitach	 posumować	 bogatą	
pięcioletnią	działalność,	tak	by	niczego	nie	pominąć.
Pragnę	 wyrazić	 wdzięczność	 Bogu	 za	 prowadzenie	 
i	 ochronę	 naszej	 parafii,	 szczególnie	w	 ostatnim	 trud-
nym	 okresie	 pandemii.	 Powierzam	 Bogu	 dalsze	 losy	
naszej	największej	w	kraju	parafii	ewangelickiej.
Dziękuję	 także	 zgranemu,	 zaangażowanemu	 gronu	
księży	naszej	parafii,	którzy	są	gwarantem	dobrej	pracy	
i	dbałości	o	rozwój	duchowy	naszego	Zboru.
	 Dziękuję	dyrygentom,	organistom,	katechetom,	
rzeszy	wolontariuszy,	bez	których	wiele	aktywności	nie	
istniałoby.	 Dziękuję	 pracownikom	 kancelarii	 parafial-

nej,	 a	w	szczególności	Grzegorzowi	Łośko	za	bardzo	
sprawną	 i	kompetentną	obsługę,	za	 to,	że	zawsze	 jest	 
i	wie	wszystko.	Dziękuję	Marcinowi	Gabrysiowi,	który	
nie	 tylko	 jest	kustoszem	(w	2019	roku	obchodziliśmy	
Jubileusz	 10	 lecia)	 Muzeum	 Protestantyzmu,	 Biblio-
teki	Tschamera	 i	 Parafialnego	Archiwum,	 ale	 też	 jest	
wspaniałym	 organizatorem	 konferencji,	 wystaw,	 jest	
animatorem	współpracy	zagranicznej,	na	bieżąco	 inte-
resuje	 się	 remontem	kościoła	 i	 relacjonuje	 jego	 etapy	
na	łamach	Informatora	Parafialnego.	Dziękuję	Andrze-
jowi	Moiczkowi,	który	czuwa	nad		przebiegiem	każde-
go	nabożeństwa	i	koncertu.	Dziękuję	Beacie	Macurze,	
redaktorce	Wieści	Wyższobramskich,	 za	 mądre	 budu-
jące	 artykuły,	 za	 troskę	 o	 skrupulatne	 relacjonowanie	
wszystkich	wydarzeń	parafialnych	oraz	Szkół	Towarzy-
stwa	Ewangelickiego.

	 Szczególne	 podziękowania	 kieruję	 do	 pana	
Jana	Króla,	Kuratora	poprzednich	kadencji,	za	wsparcie	
i	mądre	rady,	za	dzielenie	się	swoim	doświadczeniem.

	 Dziękuję	 wreszcie	 koleżankom	 i	 kolegom	 
z	Rady	Parafialnej	za	pięcioletnią	współpracę	i	zaanga-
żowanie	w	pracy	na	rzecz	naszej	wspólnej	sprawy	ku	
Bożej	chwale.

Pójdźmy z podziękowaniem, 

z modlitwą i śpiewaniem do Pana, 

co nam życie wsparł łaską swą obficie.

Racz nadal z nami mieszkać! 

Gdy chwila przyjdzie ciężka,

bądź nam w swej łaskawości krynicą cnej radości.

ks. Paweł Gerdardt

I ciebie chce On wybawić z nieszczęść, 

przed tobą jest dal, nie cieśnina, i stół opływający tłuszczem.

Lecz ty osądzasz jak niewierny. Dosięgną cię prawa i sądy.

Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i nie zmylił hojny okup.

Czy skłoni Mocarza twój krzyk bólu, choćbyś wytężył swe siły?

Spróbuj nie wzdychać do nocy, w której odchodzą najbliżsi.

Strzeż się, a zła unikaj! Przez nie dosięgła cię nędza.

Hb 36, 16-21
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	 Podobnie	 jak	 w	 roku	 poprzednim,	
także	 i	 w	 tym,	 w	 pierwszą	 niedzielę	 wrze-
śnia,	 tj.	 6.09.2020,	 zborownicy	 w	 Hażlachu	
uroczyście	 świętowali	 Dziękczynne	 Święto	
Żniw,	połączone	z	nabożeństwem	rodzinnym	
na	 zakończenie	 wakacji	 i	 rozpoczęcie	 nowe-
go	 roku	 szkolnego.	 Mimo	 deszczowej	 pogo-
dy	 oraz	 obostrzeń	 wynikających	 z	 pandemii	
Covid-19	 zgromadziło	 ono	 wielu	 wiernych	
pragnących	 dziękować	 Bogu	 za	 Jego	 łaskę,	
hojność	i	szczodrobliwość	w	mijającym	okre-
sie.	 Z	 oczywistych	 względów	 Święto	 Żniw	
ma	szczególne	znaczenie	dla	rolników,	którzy	
przyszli,	by	dziękować	Bogu	za	wierność,	jaką	
kolejny	 raz	 okazał	 w	 minionym	 roku,	 dając	
słońce	oraz	deszcz	potrzebne	do	wzrostu	plo-
nów,	a	samym	rolnikom	zdrowie	i	siły	do	ich	
zebrania.	
	 Kto	tego	dnia	wszedł	do	kościoła	wie-
dział,	że	niedziela	ta	jest	wyjątkowym	dniem.	
Od	razu	rzucał	się	w	oczy	pięknie	przystrojo-
ny	ołtarz,	gdzie	nie	zabrakło	plonów	pól,	ani	
warzyw	 czy	 owoców.	 Nabożeństwo	 zostało	
zainaugurowane	 procesjonalnym	 wejściem	
opiekuna	 filiału	 ks.	 Marcina	 Podżorskiego		 
z	 dziećmi	 niosącymi	 Biblię	 i	 chleb.	 Chleb	 i	

 Dziękczynne Święto Żniw 

w Parafii Cieszyńskiej

Nabożeństwo rodzinne 

połączone 

z Dziękczynnym 

Świętem Żniw 

w Hażlachu

Tekst i zdjęcia:Jan Król
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Biblię	dzieci	przekazały	na	ręce	opiekuna	filiału,	
który	podziękował	za	dary,	złożył	je	na	ołtarzu	
oraz	przywitał	wszystkich	wiernych.	W	trakcie	
ogłoszeń	 ks.	 Marcin	 Podżorski	 poinformował	
zgromadzonych	 	zborowników,	 	że	30	sierpnia	
2020	roku		został	wybrany	przez	Zgromadzenie	
Parafialne	w	Wiśle	Jaworniku	na	proboszcza	tej-
że	parafii.	Jednak	termin	wprowadzenia	go	w	ten	
urząd	nie	został	jeszcze	ustalony.
	 Podczas	 nabożeństwa	 śpiewano	 litur-
gię	młodzieżową,	a	słowa	pieśni	były	przedsta-
wiane	na	ekranie.	Zborowi	towarzyszyła		grupa	
młodzieży,	 która	 instrumentalnie	 i	 wokalnie	
prowadzi	 zawsze	 śpiew	 w	 trakcie	 nabożeństw	
rodzinnych.	
	 Kazanie	wygłosił	ks.	Marcin	Podżorski.	
Było	 to	 nietypowe	 kazanie.	 Jesteśmy	 bowiem	
przyzwyczajeni	 do	 formy	 z	 odczytanym	 naj-
pierw	tekstem	biblijnym,	który	następnie	podle-
ga	egzegezie	przez	księdza.	Tym	razem	najpierw	
zostało	przedstawione	kazanie.	Na	ekranie	moż-
na	 było	 obserwować	 slajdy	 związane	 z	 treścią	
kazania,	 w	 którym	 podkreślono,	 iż	 nasze	 ży-
cie	jest	podobne	do	wędrówki	ludu	wybranego	
(Izraelitów)	do	Ziemi	Obiecanej.	Czasami	jeste-
śmy	 na	 pustyni,	 zmagamy	 się	 z	 wieloma	 trud-
nościami	i	wreszcie	dochodzimy	do	krainy	mle-
kiem	i	miodem	płynącej.	Ks.	Podżorski	wskazał	
w	kazaniu,	że	mamy	naprawdę	wiele	powodów,	
aby	 dziękować	 za	 sytuację,	 w	 jakiej	 przycho-
dzi	nam	obecnie	żyć.	W	końcowym	fragmencie	
przytoczył	 ks.	 Podżorski	 tekst	 biblijny,	 na	 któ-
rym	oparł	kazanie.	A	był	to		fragment	z	V	Mż	8,	
7-18,	który	został,	jako	tekst	liturgiczny	przezna-
czony	na	święto	żniw	w	naszym	kościele.		Gdyż 
Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, 
do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają  
w dolinie i na górze; Do ziemi, w której bez 
ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci 
nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie 
są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał 
miedź; Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił 
Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci 
dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twe-
go, zaniedbując jego przykazania, prawa i usta-
wy, które ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz do 
syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie 
będziesz mieszkał, I gdy twoje bydło i trzody roz-
mnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra 
i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, Serce 
twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapo-
mniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli, Który cię pro-
wadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie 

były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, 
gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały; Który na 
pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby 
cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości ob-
rócić ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja 
moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo.  Pamiętaj, że 
to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby 
potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, 
jak się to dziś okazuje.
	 W	modlitwie	ks.	Marcin	Podżorski	dziękował		Bogu	
za	wszystkie	 dary,	 które	 od	Niego	 otrzymujemy.	 Prosił	 też	 
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o	błogosławieństwo	dla	dzieci,	młodzieży	i	nauczycieli	
w	rozpoczynającym	się	nowym	roku	szkolnym.
	 Po	 nabożeństwie,	 ponieważ	 była	 to	 pierwsza	
niedziela	miesiąca,	planowano	wspólne	spotkanie	pod	
namiotem	na	zewnątrz	–	takie	mini	namiastka	pikniku	
rodzinnego,	który	z	wiadomych	powodów	nie	mógł	się	
odbyć	tradycyjnie	w	czerwcu.	Ze	względu	na	deszczową	
aurę	i	obfity	nocny	deszcz	parafianie	spotkali		się	jednak	
w	 sali	 parafialnej.	 	Wszyscy	 delektowali	 się	 chlebem	

z	 tegorocznych	 zbiorów	 posmarowanym	 smalcem	 ze	
skwarkami.	Był	też	miód	i	owoce.	Przybyło	większość	
parafian	 obecnych	 na	 nabożeństwie.	 Zauważyliśmy	
także	gości	z	Diecezji	Katowickiej		–	Parafii	Wodzisław	
–	Gołkowice.	Mamy	nadzieję,	że	Bóg	pozwoli	spotykać	
się	znowu	tradycyjnie	w	pierwszą	niedzielę	miesiąca	po	
nabożeństwie	przy	ciastku,	kawie	i	herbacie.	Dziękuje-
my	wszystkim	za	przygotowanie	tego	spotkania.

... w Ogrodzonej

... w Puńcowie
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... w Krasnej
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	 Dziękczynne	 nabożeństwo	 żniwowe	
odbyło	się	w	naszym	filiale	27	września.

	 Jak	 co	 roku,	 kościół	 został	 pięknie	
przystrojony,	kazanie	połączone	ze	spowiedzią	
i	komunią	 świętą	wygłosił	proboszcz	Marcin	
Brzóska,	 radosną	 atmosferę	 tego	 nabożeń-
stwa	rozpoczęły	dzieci	ze	szkółki	niedzielnej.	
Dziękczynne	święto	żniw	jest	nie	tylko	po	to,	

... w Marklowicach

żebyśmy	podziękowali	za	to,	co	jest	za	nami,	ale	żebyśmy	mogli	
spojrzeć	na	przyszłość	pełni	nadziei.

	 Naucz	nas,	Panie,	z	wdzięcznością	dziękować	Bogu	za	
wszystko.
	 Dziękuję	wszystkim	za	przekazane	dary	na	ołtarz	i	przy-
gotowanie	poczęstunku	po	nabożeństwie.

Tekst i zdjęcia: Aneta Czudek
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Dwa kółka, 

dwaj przyjaciele i jedna pasja

	 Z	Adamem	 Śliżem	 poznaliśmy	 się	 na	 mło-
dzieżówce	w	Cieszynie	na	początku	2019	roku.	Już	
po	pierwszej	wspólnej	rozmowie	zorientowałem	się,	
że	podobnie	jak	ja	fascynuje	się	kolarstwem.	Ja	upra-
wiam	ten	sport	amatorsko,	 łącząc	 jazdę	na	rowerze	
z	moim	turystycznym	zapałem	do	odkrywania	ukry-
tych	zakątków	naszego	regionu.	Za	to	Adam	oprócz	
pokonywania	kilometrów	na	 szosie,	biega	oraz	pły-
wa,	łącząc	te	trzy	odrębne	dyscypliny	w	jedną,	a	więc	
triathlon.	W	 tym	 roku	 na	 poważnie	 zajął	 się	 treno-
waniem	tego	niesamowicie	wymagającego	sportu,	a	
na	owoce	jego	ciężkiej	pracy	nie	trzeba	było	długo	
czekać.	 Po	 kilku	 udanych	 występach	 w	 zawodach	
na	 Górnym	 Śląsku	Adam	 Śliż	 wziął	 udział	 w	 Mi-
strzostwach	 Polski	 w	 Paratriathlonie	 w	 Białymsto-
ku,	gdzie	okazał	się	najlepszy.	Tytuł	mistrza	Polski	
członka	parafii	w	Ustroniu	 to	naprawdę	wielki	 suk-
ces,	który	otwiera	przed	nim	możliwości	występów	
na	arenie	międzynarodowej	i	to	z	orzełkiem	na	piersi,	
bowiem	 pozyskaniem	 naszego	 bohatera	 interesuje	
się	już	reprezentacja	Polski	w	triathlonie.	Takie	osią-
gnięcia	i	kolorowa	wizja	sportowej	przyszłości	może	
budzić	podziw,	zwłaszcza	jeśli	weźmiemy	pod	uwa-
gę	fakt,	że	Adam	od	urodzenia	zmaga	się	z	niepełno-
sprawnością.	
 
 - Posiadam dysfunkcję 
narządu ruchu w stopniu małym  
i w moim przypadku jest to ampu-
tacja kończyny poniżej łokcia. Nie 
wynika ona z żadnego wypadku, 
lecz po prostu urodziłem się z taką 
przypadłością. Gdy byłem malutkim 
dzieckiem, nosiłem protezę, ale nie 
potrafiłem się do niej przyzwyczaić. 
Była nawet zbędnym balastem dla 
mnie, dlatego postanowiłem radzić 
sobie bez niej. Według mnie osoba, 
która traci rękę na skutek wypadku, 
ma dużo większy problem z zaadap-
towaniem się do życia z niepełno-

Krzysztof Londzin
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sprawnością, dlatego w jej przypadku proteza jest nie-
zbędna	–	tłumaczy	Adam.

	 Wydawać	by	 się	mogło,	 że	krótsza	 lewa	 ręka	
może	okazać	się	barierą	nie	do	przeskoczenia	dla	spor-
towca,	 kiedy	 mamy	 na	 myśli	 uprawianie	 takich	 dys-
cyplin	 jak	 kolarstwo	 czy	 pływanie,	 gdzie	 sprawność	
wszystkich	 kończyn	 wydaje	 się	 niezbędna,	 choćby	 
z	 powodu	 samych	 względów	 bezpieczeństwa.	 Adam	
jednak	szybko	zaadaptował	swoje	możliwości	fizyczne	
do	prawidłowej	 techniki	 jazdy	na	 jednośladzie.	Na	ro-
werze	szosowym	z	charakterystyczną	kierownicą	typu	
baranek	 ręce	zwykle	ustawia	w	 tzw.	dolnym	chwycie,	
opierając	 krótszą	 lewą	 rękę	 stabilnie	 na	 kierownicy.	
Prawą	 zaś	 kontroluje	 ułożenie	 przerzutek	 i	wykonuje	
skręty	 kierownicą.	 Niepełnosprawność	 nie	 ogranicza	
go	także	w	pływaniu.	Choć	wprawdzie	spośród	trzech	
triathlonowych	 konkurencji	 składowych	 akurat	 w	 tej	
czuje	się	najsłabiej,	 to	przy	odpowiedniej	koordynacji	
ruchów	rąk	i	nóg	jest	w	stanie	płynąć	na	tyle	szybko,	by	
nie	odbiegać	znacząco	od	rywali.	Najmocniejszą	stroną	
Ustronianina	 jest	 natomiast	 bieg.	 Na	 dystansie	 biego-
wym	zwykle	potrafi	odrobić	wszelkie	straty	i	zbudować	
przewagę	nad	konkurencją,	jak	uczynił	to	na	przykład	
podczas	sierpniowych	mistrzostw	Polski.

	 Dlaczego	 jednak	Adam	w	 ogóle	wkroczył	 na	
sportową	ścieżkę?

 - Gdy miałem 8 lat, rodzice zapisali mnie do 
szkółki Humansport w Skoczowie, gdzie nauczyłem się 
pływać, w głównej mierze dzięki mojemu pierwszemu 
trenerowi Jackowi Szczypce – prezesowi tejże szkółki. 
Chcieli, abym pływał w celach rehabilitacyjnych, bo 
pływanie korzystnie wpływa na rozwój ciała i wzmac-
nia mięśnie. Kiedy poszedłem do liceum, zrezygnowa-
łem ze szkółki. W tym samym czasie za to zacząłem 
amatorsko uprawiać kolarstwo i wkrótce potem biega-
nie. Pierwszy raz trenowanie triathlonu zaproponował 
mi natomiast mój dziadek. Z czasem spodobał mi się ten 
pomysł –	mówi	Ustronianin.

	 Jak	widać	 rodzina	miała	duży	wpływ	na	ukie-
runkowanie	 zainteresowań	Adama,	 który	w	 tym	 roku	
skończy	 20	 lat.	Warto	 wspomnieć,	 że	 jest	 studentem	
leśnictwa	 na	 Uniwersytecie	 Rolniczym	 im.	 Hugona	
Kołłątaja	w	Krakowie.	Kierunek	studiów		stanowi	jego	
drugie	 hobby,	 a	 zarazem	wiąże	 się	 z	 jego	 rodzinnym	
Ustroniem,	gdzie	uwielbia	spędzać	czas	w	górach.	To	
przykład	człowieka,	który	pomimo	niepełnosprawności	
nie	poddał	 się	 i	dąży	do	 realizacji	wszystkich	 swoich	
marzeń.	Coraz	częściej	udowadnia,	że	niemożliwe	dla	
niego	nie	istnieje,	a	krótsza	ręka	nie	jest	jego	słabością,	
lecz	właśnie	silną	stroną,	bo	dzięki	niej	może	stać	się	

inspiracją	 nie	 tylko	 dla	 osób	 z	 podobnymi	 przypadło-
ściami,	ale	też	dla	osób	pełnosprawnych.
 
	 W	moim	wypadku	pasja	do	sportu	zrodziła	się,	
gdy	byłem	kilkuletnim	chłopcem.	Wtedy	w	wieku	6	lat	
obejrzałem	swój	pierwszy	mecz	piłki	nożnej.	Było	 to	
spotkanie	 angielskich	 drużyn	 w	 fazie	 grupowej	 Ligi	
Mistrzów	w	sezonie	2008/2009.	Potem	śledziłem	uważ-
nie	wszystkie	mecze	rozgrywane	podczas	piłkarskiego	
mundialu	w	RPA	w	2010	roku.	W	tym	samym	okresie	
przeżywałem	schyłek	kariery	Adama	Małysza,	gdy	na	
igrzyskach	 w	 Vancouver	 sięgał	 po	 2	 srebrne	 medale	
olimpijskie,	a	rok	później	kończył	swoją	bogatą	karie-
rę.	Zawsze	z	łatwością,	niczym	rejestrator	zapisywałem	
sobie	w	głowie	wyniki,	tabele,	pamiętne	skoki	i	bramki,	
których	oglądanie	 sprawiało	mi	wielką	 radość.	Chcia-
łem	 zostać	 piłkarzem,	 ale	 nie	 posiadałem	 talentu	 do	
futbolu.	Przez	następne	kilka	lat	oglądałem	więc	sport	 
z	perspektywy	kibica.	

	 Wszystko	zmieniło	się,	gdy	pewnego	dnia	przy	
niedzielnym	obiedzie,	włączyłem	 telewizor	 i	 na	 kana-
le	sportowym	natrafiłem	na	transmisję	z	etapu	Tour	de	
France	2016.	Był	to	górski	odcinek,	na	którym	znako-
micie	 spisywał	 się	 Rafał	 Majka,	 zdobywając	 punkty	
na	premiach	górskich.	Wszystko	wskazywało	na	to,	że	
uda	mu	się	odnieść	4.	w	karierze	etapowe	zwycięstwo	
w	Wielkiej	Pętli.	Na	finiszu	przegrał	 jednak	 sprint	 ze	
swoim	towarzyszem	z	ucieczki.	Bardzo	się	zasmuciłem	
tym,	 że	Rafał	 nie	wygrał	 i	 postanowiłem	 od	 tamtego	
dnia	obserwować	każdy	kolejny	etap	zarówno	Tour	de	
France	 jak	 i	 innych	 wyścigów	 kolarskich	 na	 świecie,	
cierpliwie	 czekając	 na	 kolejne	 sukcesy	 naszych	 kola-
rzy.	Oglądając	kolorowy	peleton	dzień	w	dzień,	nabra-
łem	ochoty	do	częstszych	rowerowych	wycieczek,	bo	
dotychczas	na	 jednośladzie	można	było	mnie	 spotkać	
sporadycznie.	 Tak	 oto	 rozpoczęła	 się	 moja	 przygoda	 
z	 rowerem;	 najpierw	 jeździłem	 głównie	 po	 okolicy,	
chętnie	zaglądając	za	czeską	granicę,	do	Ropic,	do	Ko-
cobędza,	czy	też	odrobinę	dalej	do	Karwiny.	Odkryłem	
rower	 jako	pojazd,	który	pozwala	mi	odkrywać	 świat	
wokół	mnie.	Prowadzi	mnie	tam,	dokąd	nie	zaszedłbym	
pieszo,	 ale	 też	 tam,	 gdzie	 nie	 dojechałbym	 samocho-
dem,	bo	jednak	autem	zwykle	przemieszczamy	się,	aby	
dotrzeć	do	konkretnego	celu.	Kolarstwo	daje	mi	też	nie-
samowitą	wolność,	jest	dla	mnie	formą	relaksu	i	uciecz-
ką	od	zmartwień.	Przemierzając	kilometry	na	rowerze,	
zawsze	 potrafię	 odnaleźć	 sobie	 swoje	własne	miejsce	
na	 trasie,	np.	w	lesie.	Wyznaczam	sobie	punkty	orien-
tacyjne,	które	po	jakimś	czasie	chętnie	odwiedzam.	Ro-
wer	to	jednak	nie	tylko	pasja,	ale	również	jak	na	razie	
mój	podstawowy	środek	transportu;	dojeżdżam	nim	na	
przykład	do	miasta	na	zakupy.	W	końcu	to	także	pojazd,	
który	idzie	w	parze	z	moimi	ekologicznymi	poglądami.	
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	 Z	Adamem	od	 czasu	do	 czasu	 spotykamy	 się,	
by	 razem	pojeździć	 i	 porozmawiać,	 odkąd	 sprawiłem	
sobie	wymarzoną	 kolarkę.	 Ponieważ	 oboje	 bardzo	 lu-
bimy	szosowe	podjazdy,	udajemy	się	zwykle	w	tereny	
górskie.	W	minione	wakacje	wspólnie	zdobyliśmy	Lysą	

Horę	w	Beskidzie	Śląsko-Morawskim,	na	której	szczyt	
wiedzie	wznosząca	się	ku	górze	8,5	kilometrowa	asfal-
towa	droga.	Mówi	się,	że	góry	są	solą	kolarstwa.	Dla	
mnie	 kolarstwo	 jest	 takim	 pomostem	między	 życiem	
codziennym,	a	właśnie	górami,	skąd	bliżej	mam	do	nie-
ba…

Organiści Parafii Cieszyńskiej

 W parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cie-

szynie służbę prowadzi wiele osób na różnej płaszczyź-

nie, m.in. organiści, których nie znamuy, nie zauważa-

my, ponieważ siedzą za manuałem organów w naszych 

kościołach. Pragnę w kilku numerach umieścić wy-

wiady z organistami prowadzącymi służbę w parafii.  

 Jako pierwsza zaprezentuje się Krystyna Krzy-

woń, która w tym roku obchodziła Jubileusz, gra w ko-

sciele w Zamarskach 50 lat.

1. Skąd sie wzięły Pani zainteresowania muzyką?
	 Moje	 zainteresowanie	 muzyką?	 Tak,	 moja	
przygoda	z	muzyką	rozpoczęła	się	dawno,	na	podjęcie	
decyzji	wpłynęli	moi	rodzice,	a	dokładnie	dzięki	mojej	
mamie,	 która	 zachęciła	mnie	 do	 gry	 na	 pianinie.	Ma-
rzeniem	 mojej	 mamy	 było	 posiadanie	 pianina...	 jako	
młoda	 dziewczynka	 towarzyszyła	 swojej	 szkolnej	 ko-
leżance	w	trakcie	ćwiczenia	na	pianinie	–	były	to	lata	
międzywojenne.	W	latach	60.	ubiegłego	wieku	mój	oj-
ciec	kupił	pianino	–	nie	zapomnę	momentu,	kiedy	było	
wniesione	do	pokoju,	mój	ojciec	jednym	palcem	zagrał	
pieśń:	„Kiedy	ranne...”.	

2. Czy przeszła Pani jakąś drogę edukacji muzycznej?
	 Najpierw	prywatnie	uczyła	mnie	p.	Bronisława	
Recmanik	i	po	jakimś	czasie	zachęciła	mnie	do	podję-
cia	nauki	w	Szkole	Muzycznej	w	Cieszynie,	tam	konty-
nuowałam	naukę	gry	na	pianinie.	

3. Początki Pani jako organistki, to...?
	 Jakoś	 jesienią	 1969	 roku	 pan	Karol	Mizia	 re-
aktywował	chór	kościelny	w	Zamarskach,	zachętą	była	
rozbudowa	kaplicy.	Początkowo	młodzież	zaczęła	spo-
tykać	 się	w	domu	p.	Mizi,	 gdzie	 odbywały	 się	 próby	

prowadzone	 przez	 p.	 Karola.	 W	 późniejszym	 czasie	
zostałam	 poproszona	 o	 poprowadzenie	 chóru	 oraz	 że-
bym	zagrała	na	pierwszym	nabożeństwie	tj.	w	styczniu	
1970	roku	w	salce	nowo	rozbudowanego	kościoła.	Do	
salki	została	załatwiona	fisharmonia	i	to	na	niej	grałam.	
Cóż...	16-letnia	dziewczyna	–	w	tamtych	czasach	–	nuty	
znałam,	 grać	 umiałam,	 ale	 nie	 byłam	 żadnym	 wirtu-
ozem,	ani	muzykiem,	a	o	graniu	w	kościele	nie	miałam	
żadnego	pojęcia.	To	mój	ojciec	w	domu	brał	kancjonał		
siadał	obok	mnie	i	śpiewał,	a	ja	musiałam	mu	akompa-
niować.	Dopiero	wtedy	trochę	pojęłam	na	czym	to	po-
lega.	Wiosną	1970	roku	zajęliśmy	się	porządnie	chórem	
by	 wyćwiczyć	 pieśni	 na	 „Poświąckę”	 w	 czerwcu	 na	
Piotra	i	Pawła.	Pamiętam	ten	moment,	wyćwiczyliśmy	
wówczas	dwie	pieśni:	„Wszystko	Tobie...”	i	„Ujmij	mą	
dłoń”	–	młodzież	była	wspaniała	 i	do	dzisiaj	się	przy-
jaźnimy.	
	 Po	Pamiątce	Założenia	nabożeństwa	odbywały	
się	co	dwa	tygodnie.	Na	to	pierwsze	nabożeństwo	wnie-
śli	fisharmonię	od	pana	Janka	Pustówki	(Zamarskiego	
ogrodnika	i	Śpiywoka).	No	i	na	jednym	z	nabożeństw	
podczas	 grania	 „krach”	 –	 cisza	 –	 okazało	 się,	 że	 po-
pękały	miechy,	przyczyną	było	rzadkie	wykorzystywa-

Pamiątka Założenia Kościoła w Zamarskach; 24 czerwiec 2007 roku
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nie	 instrumentu.	Później	
została	 załatwiona	 har-
monia	walizkowa	–	elek-
tryczna,	na	której	grałam	
dosyć	 długo.	 Do	 dzisiaj	
jest	 dobra,	 będzie	miała	
z	55	lat	-	to	już	zabytek.

	 Mówią,	 że	 po-
czątki	 są	 trudne,	 tak	
zgadza	 się,	 dla	 mnie	
były	 bardzo,	 dla	 zboru	
również.	 Trzeba	 było	
nauczyć	 się	 grania	 ze	
zborem,	 a	 zborownicy	
musieli	 się	 przyzwy-
czaić,	 a	 co	 najważniejsze,	 dostosować	 do	 organisty.	 
W	Zamarskach	był	„śpiywok”	śp.	Jan	Pustówka,	to	on	
zawsze	prowadził	śpiew	i	nie	umiał	pogodzić	się	z	tym,	
że	to	organy	zaczęły	go	zastępować.	Swoim	donośnym	
głosem	rywalizował	z	organami.	Jeżeli	jest	słabe	nagło-
śnienie,	wówczas	bardzo	trudne	jest	prowadzenie	śpie-
wu,	 ponieważ	 trzeba	 utrzymać	 odpowiedni	 rytm,	 aby	
wszyscy	równo	śpiewali.	

4. W których kościołach Pani gra i grała?
	 Od	początku	 tj.	 od	1970	 roku	gram	w	Zamar-
skach,	w	związku	z	tym,	że	nabożeństwa	odbywały	się	
co	dwa	 tygodnie,	po	 jakimś	czasie	 (nie	pamiętam	kie-
dy)	zostałam	poproszona	o	granie	w	innych	filiałach.	W	
latach	70.	w	filiałach	grał	tylko	śp.	p.	Obracaj	w	Hażla-
chu,	p.	W.	Walica	w	Marklowicach	i	ja	w	Zamarskach.

5. Jak Pani gra się w kościele w Zamarskach?
	 W	Zamarskach	gra	mi	się	dobrze,	jestem	przy-
zwyczajona	 do	 instrumentu	 i	 do	 zboru.	 Przez	 te	 lata	
zdążyliśmy	się	dobrze	poznać	i	zgrać,	a	to	jest	bardzo	
ważne.	W	pozostałych	filiałach	najczęściej	muszę	we-
dług	siebie	ustawić	instrument.	Mam	porównanie,	kie-
dy	zaczynałam	grać	w	pozostałych	filiałach	zborownicy	
niepewnie	śpiewali,	ale	ofiarowany	czas	pozwolił	nam	
się	 rozśpiewać	 i	 poznać.	 Wielką	 przyjemnością	 jest	
akompaniowanie	zborowi,	gdzie	śpiew	wypływa	z	ser-
ca.	Podobnie	jak	w	dziecięcej	pieśni:	

„Śpiewaj całym sercem,
śpiewaj Panu pieśń

by jej treść daleko woda mogła nieść.
Śpiewaj mu na chwałę,

by usłyszał też,
ten kto nie zna Pana, tylko mocno wierz”.

6. Czy wydarzyło się coś niespodziewanego w czasie na-
bożeństwa podczas Pani służby?

	 O	 tak,	 były	 różne	 wpadki.	 Raz	 wczułam	 się	
w	 modlitwę	 „Ojcze	 nasz”	 i	 zapomniałam	 o	 zagraniu	
końcówki:	 „Albowiem	Twoje	 jest	 królestwo...”,	 nabo-
żeństwo	wtedy	odprawiał	ks.	Jan	Gross	 i	 to	zachęciło	
go	do	opracowania	nut	do	liturgii	wraz	z	cieszyńskim	
organistą	śp.	B.	Sidziną.	Nuty	te	wykorzystuję	po	dzień	
dzisiejszy.	
	 Pewnego	razu	zamyśliłam	się	 i	zaczęłam	grać	
inną	melodię	–	wtedy	ks.	Bruell	wstał	i	powiedział	do-
nośnym	głosem	„to	nie	ta	melodia”.	Ksiądz	Gross	też	się	
często	denerwował,	ponieważ	my	 tutaj	na	Śląsku	Cie-
szyńskim	pewne	pieśni	śpiewamy	inaczej,	tak	jak	jest	
w	choralniku	ogólnym,	wtedy	załatwił	choralnik	z	Za-
olzia	w	opracowaniu	Józefa	Podoli.	W	każdym	momen-
cie	trzeba	być	skupionym	i	stale	trzeba	uważać,	wystar-
czy	chwila	zapomnienia	i	można	się	pomylić.	Czujność	
jest	ważna	cały	czas,	nawet	zerkniecie	na	tablicę	z	pie-
śniami	czy	przypadkiem	nie	jest	naniesiona	inna	pieśń,	
która	wprowadzała	 tyle	 zamieszania	 –	wówczas	 zbór	
swoje,	 a	 ja	 swoje.	 Kiedyś	 było	 to	 bardzo	 kłopotliwe,	
ponieważ	każdy	ksiądz,	który	prowadził	nabożeństwo,	
wybierał	swoje	pieśni,	często	tuż	przed	nabożeństwem.	
Dopiero	od	wprowadzenia	nowego	kancjonału,	pieśni	
są	wyznaczane		wcześniej,	jest	możliwość	spokojnego	
przygotowania	się.	

7. Jaką muzykę Pani preferuje?
	 Lubię	muzykę	poważną	ponieważ	ona	wycisza,	
działa	na	mnie	uspakajająco,	ale	muzyką	rozrywkową	
nie	pogardzę.	

8. A może ma Pani inne pasje, które Pani realizuje?
	 Och	ja	mam	wiele	pasji,	tj.	ogródek	–	kocham	
kwiaty	 i	 pracę	 wśród	 nich,	 lubię	 również	 gotować,	
zresztą	 moje	 wykształcenie	 też	 było	 ukierunkowane	
pod	 tym	kątem,	 również	pasjonują	mnie	podróże,	 ale	
brakuje	mi	na	to	czasu.	
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9. Czy może Pani opowiedzieć coś o sobie i o graniu w 
kościołach?
	 Granie	w	innych	filiałach	zaczęło	mnie	męczyć	
–	był	problem	z	dojazdem,	musieli	po	mnie	przyjeżdżać	
i	 powoli	 zaczęłam	 rezygnować.	 Po	 czasie	w	 filiałach	
zaczęły	grać	inne	osoby.	W	Gumnach	Lila	Bisok-Broda,	 
a	 obecnie	 Marek	 Walica,	 w	 Krasnej	 Beata	 Macura	
(moja	 córka)	 i	 śp.	Anna	 Neumann,	 w	 Ogrodzonej	 p.	
Dorota	Gaś,	 a	obecnie	Marta	Żwak,	w	Marklowicach	
Andrzej	Walica,	a	w	Hażlachu	Gustaw	Gabryś.	
	 Od	10	 lat	współpracuję	z	Grażynką	Babińską,	
która	 mnie	 czasem	 zastępuje.	 Jest	 to	 wielka	 pomoc	 
i	wsparcie,	 bardzo	 jej	 za	 to	 dziękuję.	 Przez	 ten	 długi	
czas,	który	minął,	mogłam	też	liczyć	na	Krystynę	Pen-
kałę,	która	nigdy	mi	nie	odmówiła.	
	 Trzeba	 nowego	 narybku,	 ważne	 są	 chęci	 
i	umiejętność	gry,	a	reszta	sama	się	z	biegiem	czasu	wy-
kształtuje.	Organista	nie	może	się	spóźnić,	ponieważ	to	
on	zaczyna	nabożeństwo.	Służba	to	poświęcenie	się	też	
całej	rodziny,	to	ona	jest	podporządkowana	organiście.	
Wówczas	gdy	były	małe	dzieci,	musiałam	im	zapewnić	
opiekę,	później	kto	mnie	odwiezie	 (gdy	 jeszcze	 sama	
nie	jeździłam),	musi	być	zaplanowany	obiad,	by	posiłek	
był	w	południe	jak	na	niedzielę	przystało.
	 Często	mój	mąż	musiał	mnie	podwieźć	do	ko-
ścioła	i	nieraz	przywieźć	księży,	którzy	kiedyś	nie	dys-
ponowali	samochodami.	Najgorsza	była	zima,	gdy	do	
rana	zasypało	drogę.	
	 Kilka	lat	temu	na	Niwach	w	Czeskim	Cieszynie	
zostało	zorganizowane	spotkanie	dla	organistów,	było	
to	 dla	 mnie	 pierwsze	 takie	 spotkanie.	 Został	 tam	 za-
proszony	wybitny	organista	z	Niemiec	–	polak	Witold	
Dulski	 kantor,	 organista	 w	 Katedrze	 w	 Brounschwe-
iger	Dom,	 który	 dawał	 nam	 różne	wskazówki	 o	 grze.	
Spotkanie	to	prowadził	diakon	Kujawa	i	wspomniał,	że	
szukał	w	Biblii	wersetu,	który	mówi	o	grze	i...	znalazł	 

w	 I	 księdze	Kronik	25,1	 iż	 gra	w	kościele	 na	 chwałę	
Boga	–	 to	służba.	Każda	służba	wymaga	poświęcenia,	
jeżeli	jest	robiona	z	miłością	zgodnie	z	wersetem	z	Bi-
blii:	 „wszystko	 co	 czynicie,	 czyńcie	 z	miłością”	 –	 to	
wtedy	wszystko	wychodzi	łatwiej	–	po	prostu	z	serca.	

10. Czy ktoś z rodziny poszedł Pani śladem, uczy/uczył 
się gry na jakimś instrumencie?
	 Tak,	 mamy	 grająco-muzykującą	 rodzinę.	 Ma-
rzenia	mojej	mamy	Amalii	Witoszek	tak	zaowocowały,	
że	dzisiaj	 grają	moje	 córki,	wnuczki	 i	wnuk,	 a	 te	 naj-
młodsze	na	razie	śpiewają	z	chórkach.	
	 Dziękuję	Bogu	za	te	wszystkie	lata,	że	dał	mi	
siły	 to	wszystko	zrealizować.	Dziękuję	za	cierpliwość	
księżom	i	parafianom,	no	i	mojej	rodzinie.	
 Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
lat w zdrowiu, aby dobry Bóg dawał siły do dalszej służ-
by. Bóg zapłać.

Pamiątka Założenia Kościoła w Zamarskach oraz Jubileusz 50 lat służby; 
21 czerwiec 2020 roku

Rozmawiała: Beata Macura

Śniegowi mówi: „Padaj na ziemię!”, ulewie i deszczowi: „Bądźcie mocne!”

Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał1 Jego dzieła.

Zwierzęta zaszyte w kryjówkach nocują w swych legowiskach.

Burza przychodzi z komory, zima [nadciąga] z północy,

mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody.

Blask Jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki.

Tu i tam ono krąży, idzie, by spełnić zlecenia.

Wszystkie nakazy [wykona] na całej powierzchni ziemi,

jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane.

Hb 37, 6-13
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Śpiew i muzyka

Nasz organista u „św. Elżbiety”

Piotr Sikora

	 Trochę	już	zapomnieliśmy	jak	wiel-
kim	wysiłkiem	był	dla	naszej	parafii	remont	
organów	Kościoła	 Jezusowego.	Kiedy	pod-
czas	 akcji	 „Ratujmy	 Organy”	 zbieraliśmy	
środki	na	 ten	cel,	zorganizowaliśmy	ponad	
40	 charytatywnych	 koncertów.	 Wielu	 arty-
stów	wystąpiło	w	murach	naszego	kościoła	
za	 „Bóg	 zapłać”,	wspierając	w	 ten	 sposób	
akcję	remontową.
	 Przed	 podobnym	 wysiłkiem	 stoi	
obecnie	cieszyńska	parafia	św.	Elżbiety.	Od	
ubiegłego	 roku	 w	 każdą	 trzecią	 niedzielę	
miesiąca	 organizuje	 koncerty,	 podczas	 któ-
rych	zbierane	są	datki	na	planowany	remont	
tamtejszych	organów.	
	 W	 niedzielę,	 20	 września	 o	 godz.	
19.00,	 odbył	 się	 VIII	 koncert	 tegoroczne-
go	 cyklu	 „Wieczory	 Muzyki	 Organowej	 
i	 Kameralnej	 u	 św.	 Elżbiety”.	 Wykonaw-
cą	 koncertu	 był	 główny	 organista	 Kościo-
ła	 Jezusowego	 Wojciech	 Wantulok.	 Nasz	
organista	 wykonał	 dzieła	 takich	 kompozy-
torów	jak:	J.	S.	Bach,	L.	Boellmann,	ks.	A.	
Hławiczka,	 E.	 Morricone,	 S.	 Barber	 oraz	
M.	Berek.	Koncert	 rozpoczął	Dawid	Duda,	
organista	kościoła	św.	Elżbiety,	który	przed-
stawił	wykonawcę.	Następnie	prowadzenie	
koncertu	przejął	Wojciech	Wantulok,	który	
od	organów	prowadził	 swój	własny	 recital.	
Program	 był	 bardzo	 urozmaicony,	 a	wyko-
nawca	w	 bardzo	 ciekawy	 sposób	 omawiał	
poszczególne	 utwory,	 snując	 jednocześnie	
ciekawą	opowieść.	Nawiązał	w	niej	do	po-
staci	 swojego	 poprzednika,	 śp.	 Mirosława	
Berka,	 twórczości	 ks.	 Hławiczki,	 wspo-
mnień	z	Wisły	i	remontu	naszych	organów.	
Młody	 artysta	 pokazał	 wszystkie	możliwo-
ści	 brzmieniowe	 instrumentu	 oraz	 własny	
warsztat.	 Wirtuozowskie	 wykonanie	 tocca-

ty	z	„Suity	gotyckiej”	L.	Boellmanna	zrobiło	na	zebranych	duże	
wrażenie.	 Dodatkowym	 atutem	 koncertów	 festiwalowych	 u	 św.	
Elżbiety	jest	możliwość	oglądania	artysty	w	czasie	gry	na	ekranie	
przed	ołtarzem.
	 Wieczorny	koncert	bardzo	mi	się	podobał.	Cieszę	się,	że	
poprzez	udział	naszego	organisty	oraz	własny	mogliśmy	w	jakiś	
sposób	 odwdzięczyć	 się	 za	 ogromną	 pomoc,	 jaką	 otrzymywali-
śmy	 od	mieszkańców	Cieszyna	 podczas	 remontu	 naszych	 orga-
nów.	Poprzez	piękną	grę	oraz	ciekawe	słowo	Wojciech	Wantulok	
bardzo	dobrze	reprezentował	naszą	parafię.	Dziękujemy!
	 Zachęcam	 wszystkich	 melomanów	 do	 uczestnictwa	 
w	cyklicznych	koncertach	u	św.	Elżbiety	i	wsparcia	tego	cennego	
przedsięwzięcia!	Oby	 nasi	 bracia	 też	mogli	 cieszyć	 się	 z	wyre-
montowanego	instrumentu!
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Młodzież i dzieci

Letnia Brenna

	 Myślę,	że	większość	naszej	młodzieżówkowej	grupy	z	Cie-
szyna	zgodziłaby	się	ze	stwierdzeniem,	że	nierozłącznym	elementem	
każdych	wakacji	 jest	wyjazd	 „na	Brenną".	Dla	wielu	 z	nas	 jest	 to	
czas	odpoczynku	przed	zbliżającym	się	powrotem	do	szkoły,	wspa-
niały	czas	spędzony	z	przyjaciółmi,	ale	także,	a	może	przede	wszyst-
kim,	czas	poświęcony	na	wzmocnienie	naszej	relacji	z	Bogiem.
	 W	 tym	 roku	Brenna	 odbyła	 się	w	 przedostatnim	 tygodniu	
sierpnia.	W	przeddzień	oficjalnego	rozpoczęcia	wyjazdu	chętne	oso-
by	spotkały	się	na	miejscu	aby	uprzątnąć	naszą	chatkę.	Ich	zapał	 i	
kreatywność	nie	znały	granic	-	powstała	nawet	własnoręcznej	roboty	
huśtawka!	
	 Każdy	wyjazd	 na	Brenną	ma	 swój	 główny	motyw,	 na	 któ-
rym	skupiamy	się	przez	cały	 tydzień.	W	 tym	 roku	były	 to	Owoce	
Ducha	Świętego.	Codziennie	wieczorem	jeden	z	uczestników	wygła-
szał	krótki	temat,	o	którymś	z	nich.	Tak,	przez	cały	
tydzień,	zgłębiliśmy	kolejno	temat	radości,	cierpli-
wości,	 wierności,	 wstrzemięźliwości,	 łagodności,	
miłości,	uprzejmości	i	dobroci	oraz	pokoju.
	 Podczas	 wyjazdu	 wspólnie	 gotowali-
śmy.	W	 wolnych	 chwilach	 graliśmy	 w	 ulubione	
planszówki.	 Nie	 zabrakło	 także	 czasu	 na	 granie	
na	 gitarach	 i	 śpiew.	 Powstała	 nawet,	 zainspiro-

Edyta Bolek
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Młodzieżówka połączona z nocą filmową

	 Czasami	warto	spędzić	nieco	więcej	czasu	ze	sobą	nawzajem.	
Wychodząc	z	 tego	założenia	18	września	postanowiliśmy	po	młodzie-
żówce	 zorganizować	 noc	 filmową.	 Sama	 młodzieżówka	 przebiegała	 
w	klasyczny	sposób,	uczestniczyło	w	niej	około	40	osób.	
	 Temat	przygotował	ksiądz	Marcin	Podżorski,	który	przytoczył	
przypowieść	 o	 synu	marnotrawnym.	Tym	 razem	 zastanawialiśmy	 się	
przede	wszystkim	nad	człowiekiem,	który	wtedy	został	pobity	i	potrze-
bował	pomocy.	Ksiądz	użył	bardzo	ciekawej	metafory,	mówiąc,	że	jako	
Kościół,	 powinniśmy	 być	 jak	 gospoda.	 Po-
równanie	oczywiście	zapadło	nam	w	pamięć,	
jednak	 jego	 znaczenie	 jest	 bardzo	 głębokie,	
dlatego	 że	 ten	 pobity	mężczyzna	 dochodził	
do	 zdrowia	 właśnie	 w	 gospodzie.	 Ksiądz	
Marcin	zachęcił	nas	do	refleksji,	na	ile	jeste-
śmy	ludźmi	otwartymi	do	pomocy	drugiemu	
człowiekowi.	Oprócz	tematu	mieliśmy	także	
czas	wspólnego	uwielbienia	Boga	w	piosen-
kach	oraz	w	modlitwie.	
	 Po	młodzieżówce	mogliśmy	ze	sobą	
porozmawiać	i	wspólnie	spędzić	czas.	Dwie	
osoby	 przyniosły	 ciasto	 więc	 mieliśmy	 coś	
słodkiego	 do	 zjedzenia.	 Później	 zjedliśmy	
także	pizze,	co	jest	zawsze	nieodzownym	ele-
mentem	wprowadzającym	w	czas	oglądania	

Tekst i zdjęcia: Mateusz Mendroch

wana	 jednym	 z	 dań	 obiadowych,	 autorska	 piosenka	
pt.	„Łazanki".	Znaleźliśmy	także	czas	na	przemyślenia.	
Codziennie	 rano	 podczas	 tzw.	 cichego	 czasu,	 poświę-
caliśmy	 się	 lekturze	 wyznaczonego	 fragmentu	 Pisma	
Świętego,	 a	wieczorami	w	ustalonych	 trzyosobowych	
grupkach	wspólnie	podsumowywaliśmy	nasze	przemy-
ślenia	 i	 kończyliśmy	dzień	modlitwą.	Z	 racji	 tego,	 że	
pogoda	nam	dopisała,	nie	mogło	obyć	się	bez	kilku	wy-
padów	w	pobliskie	góry.	Jednak	piękne	widoki	nie	omi-
nęły	 także	osób	mniej	zapalonych	do	górskich	wędró-
wek.	Wieczorami	często	wybieraliśmy	się	na	pobliską	
polanę.	Nocne,	rozgwieżdżone	niebo	w	połączeniu	ze	
wspaniałą	atmosferą	 i	 cichymi	dźwiękami	gitary	było	
czymś	niezapomnianym!	Podczas	wyjazdu	udało	nam	
się	zadbać	nie	tylko	o	sferę	duchową,	ale	także	fizyczną.	
W	końcu	jak	to	mówi	znane	przysłowie	-	w	zdrowym	
ciele	zdrowy	duch!	W	związku	z	tym	w	czwartek	urzą-
dziliśmy	dzień	sportu.	Zdrowa	rywalizacja	dostarczyła	
nam	wszystkim	dużo	radości.	Najwięcej	emocji	wzbu-

dził	mecz	piłki	nożnej	dziewczyny	kontra	dziewczyny,	
w	którym	stereotypowe	 role	zostały	odwrócone	 i	 tym	
razem	 to	 mężczyźni	 wcielili	 się	 w	 rolę	 kibicujących.	
Dużo	wrażeń	dostarczyła	 także	gra	w	 siatkówkę	oraz	
rozgrywka	 w	 tzw.	 flagi.	 Z	 kolei	 dzięki	 sprzyjającym	
nam	wysokim	temperaturom	w	sobotę	mieliśmy	okazję	
wybrać	się	nad	Brennicę.	
	 Myślę,	 że	 dla	 każdego	 z	 uczestników	 był	 to	
niesamowity	 czas	 pełen	 śmiechu,	 dobrej	 zabawy,	 ale	
także	chwil	skupienia	i	powagi.	Podczas	wyjazdu	prze-
żyliśmy	wiele	śmiesznych	momentów,	nauczyliśmy	się	
nowych	 rzeczy	 (np.	 jak	 zrobić	 naleśniki	 z	 2	 kg	mąki	
:)),	 a	 także	 wyciągnęliśmy	 wiele	 cennych	 wniosków	
na	temat	naszego	życia	duchowego.	Zaryzykuję	nawet	
stwierdzenie,	że	dla	każdego	z	nas	czas	spędzony	w	tej	
niepozornej	drewnianej	chatce	w	Brennej,	był	niesamo-
witym	przeżyciem	i	mam	nadzieję,	że	w	takim	samym	
lub	 nawet	 większym	 składzie	 spotkamy	 się	 tam	 pod-
czas	Brennej	Zimowej!
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filmów	i	grania	w	rozmaite	gry	planszowe.	
	 Po	 jedzeniu	 przyszedł	 czas	 na	 różne	
filmy	oraz	gry.	Między	innymi	była	okazja	aby	
obejrzeć	„Avatara”	czy	też	„Asteriksa	i	Obelik-
sa”.	Zakończenie	całego	wydarzenia	miało	miej-
sce	 około	 godziny	 9:00	w	 sobotę.	 Oczywiście	
do	końca	wytrwali	 tylko	 ci	 najbardziej	wytrzy-
mali.	Jednak	w	tej	grupie	zostało	około	10	osób	
co	wydaje	mi	się	całkiem	ładnym	wynikiem.	Ci	
najwytrwalsi	spędzili	na	salce	młodzieżowej	16	
godzin.	To	już	mówi	samo	za	siebie.	Ja	osobiście	
ich	podziwiam,	bo	to	naprawdę	wielki	wyczyn	
	 Każde	 wydarzenie,	 gdzie	 możemy	 po-
łączyć	 poznawanie	 Boga	 razem	 ze	 zwykłym	
pobyciem	 ze	 sobą,	 spędzeniem	 czasu	 i	 nawią-
zywaniem	 relacji,	 jest	 niezwykle	 wartościowe.	

Czekamy	na	kolejne	 spotkania	młodzieżowe	 i	 zapraszamy	
wszystkich	 bardzo	 serdecznie	 w	 piątki	 o	 godzinie	 17:00	 
do	sali	na	drugim	piętrze.	Jesteśmy	otwarci	na	każdą	nową	
osobę!

Za nami wakacje

	 Za	nami	wakacje.	W	dobie	pandemii	niestety	
niektóre	 z	 naszych	 planów	 uległy	 zmianie	 lub	 mu-
sieliśmy	całkowicie	z	nich	zrezygnować.	Jednak	nas	
-	 dzielnych	 dzieciaków,	 wspaniałych	
prowadzących	 oraz	 gości	 specjalnych	
i	 tych	 mniej	 specjalnych,	 ale	 równie	
ważnych	-	NIC	NIE	POWSTRZYMA-
ŁO!
	 W	 sobotni	 (dość	 późny)	 pora-
nek	 spotkaliśmy	 się	 w	 sali	 konfirma-
cyjnej	 na	 naszej	 cieszyńskiej	 parafii.	
Dzięki	 naszej	 super-ekipie	 mogliśmy	
wielbić	Pana	śpiewem,	mając	przy	tym	
wielką	frajdę	;).	Wysłuchaliśmy	bardzo	
inspirującego	i	ciekawego	tematu	oraz	
uczyliśmy	 się	 wersetu.	 Nie	 zabrakło	
także	 gier,	 prac	 plastycznych	 i	 smacz-
nego	 jedzonka!	 Największym	 hitem	
okazał	 się	 POP	 CORN,	 który	 znikł	 
w	 mgnieniu	 oka!	 Nie	 mogliśmy	 jed-
nak	zapomnieć	o	zasadach	panujących	 
w	dobie	pandemii.	Dołożyliśmy	wszel-
kich	 starań,	 aby	 każdy	 z	 nas	 był	 bez-
pieczny.
	 Mimo	 początkowo	 niepewnej	

Tekst i zdjęcia: Zuzanna Juroszek
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Rozpoczęcie roku szkolnego 
w Bażanowicach

	 W	 sobotnie	 popołudnie,	 5	 września,	 dzieci	 

z	Bażanowic	spotkały	się	na	ognisku.	W	Bażanowicach	

mamy	zwyczaj,	że	rok	szkolny	żegnamy	wspólnym	spo-

tkaniem.	W	tym	roku	było	to	niemożliwe.	Tradycyjne	

czerwcowe	ognisko	przeniesione	zostało	na	wrzesień.

	 Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 modlitwą	 ks.	 Łuka-

sza	 Gasia.	 Później	 dzieci,	 które	 pilnie	 uczestniczyły	 

w	szkółkach	oraz	brały	udział	w	zajęciach	szkółkowych	

online,	otrzymały	nagrody.	W	minionym	roku	najdziel-

Janina Szalbot

pogody,	spędziliśmy	razem	wspaniały	i	cenny	czas,	mo-
gąc	 chwalić	 naszego	 Zbawiciela.	 Dziękujemy	wszyst-
kim	dzieciom	za	obecność!	Dla	tych,	których	zabrakło,	

mamy	wspaniałą	wiadomość!	W	każdą	niedzielę	odby-
wa	się	szkółka,	na	którą	serdecznie	zapraszamy!
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niej	na	szkółki	uczęszczali:	Antosia,	Liwia,	Ewa,	To-

mek,	Bartek	i	Judytka.

	 Po	części	oficjalnej	dzieci	zaproszone	zosta-

ły	 do	wspólnej	 zabawy.	Oprócz	 zabawy	 dla	 dzieci	

przygotowano	kiełbaski	z	grilla.	Były	też	pyszne	cia-

sta	 przygotowane	przez	mamy,	 za	które	 serdecznie	

dziękujemy.

	 Zapraszamy	wszystkie	dzieci	na	szkółki	nie-

dzielne,	które	odbywają	 się	w	każdą	niedzielę	 rów-

nolegle	z	nabożeństwami.

Nie widać teraz światłości, jaśnieje poza chmurami.

Zawieje wiatr i je rozpędzi.

Z północy przychodzi blask złoty, to Boga straszliwy majestat.

Wszechmocny jest - któż Go dosięże?

Pełen potęgi, świętości, bogaty w prawość, nie w ucisk8.

Stąd Go się ludzie lękają.

Nie zważa na wszystkich mądrych sercem».

Hb 37, 21-24
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Liceum Ogólnokształcące TE

	 We	wtorek	 1	września	 2020	 r.	 rozpoczęliśmy	
nowy	 rok	 szkolny.	O	godz.	 9.00	 rozpoczęło	 się	 nabo-
żeństwo	w	Kościele	 Jezusowym	z	udziałem	całej	 spo-
łeczności	LOTE.	Ks.	proboszcz	Marcin	Brzóska,	który	
pełni	również	funkcję	prezesa	Towarzystwa	Ewangelic-
kiego	 im.	 ks.	 Franciszka	Michejdy,	 przywitał	 wszyst-
kich	 zebranych	 i	 wygłosił	 kazanie.	 W	 nabożeństwie	
udział	wzięli	 także	katecheci:	Urszula	Maślanka	i	Ma-
teusz	Mendroch.
	 Pierwsze	 spotkanie	 po	 tym	 trudnym	 czasie,	
kiedy	 szkoły	 zostały	 zamknięte	 i	 wszyscy	
pozostawaliśmy	 w	 izolacji,	 spowodowa-
ło	 szereg	 emocji,	 przecież	 nic	 nie	 zastąpi	
bezpośredniej	 rozmowy,	 spotkania	 twarzą	 
w	 twarz	 z	 przyjaciółmi.	W	 takim	 składzie	
nie	widzieliśmy	 się	od	połowy	marca.	Ko-
ściół	Jezusowy	daje	taką	możliwość	i	pomi-
mo	maseczek	widać	 było,	 że	 radość	malo-
wała	się	na	twarzach	zebranych.	
	 Wszyscy	 zostali	 poinformowani	 
o	 zasadach,	 jakie	 od	 września	 będą	 obo-
wiązywały	w	szkole:	dezynfekcja	rąk	przed	
wejściem,	osłanianie	nosa	i	ust	w	przestrze-
niach	 wspólnych,	 częstym	 wietrzeniu	 po-
mieszczeń,	 dezynfekowaniu	 powierzchni	
płaskich,	klamek	 i	poręczy,	 i	konieczności	
częstego	mycia	 rąk.	 Póki	 co,	w	 takiej	 rze-
czywistości	funkcjonujemy	już	prawie	miesiąc,	zacho-
wując	się	w	sposób	zdyscyplinowany	i	odpowiedzialny.	
	 W	 pierwszych	 dniach	września	 zostały	 zorga-
nizowane	 spotkania	 z	 rodzicami:	 stacjonarne	 z	 rodzi-
cami	klas	pierwszych	i	zdalne	z	rodzicami	pozostałych	
klas.	Ukonstytuowała	się	Rada	Rodziców	LOTE	na	rok	
szkolny	2020/2021	w	składzie:	

Helena Olczak – Woltman – przewodnicząca
Urszula Gabryś – skarbnik
Marek Benesz – sekretarz.
 
	 W	dniu	10	września		odbył	się	przełożony	mar-
cowy	 egzamin	DSD1	 dla	 uczniów	 naszej	 szkoły.	Ter-

LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE
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min	 tego	 egzaminu	 pisemnego	 był	 długo	 wy-
czekiwany	 z	 uwagi	 na	 sytuację	 pandemiczną.	
Końcem	września	 ci	 sami	 uczniowie	 podejdą	
do	części	ustnej	tego	egzaminu.	Trzymamy	za	
nich	kciuki!
	 Niestety,	 przez	 pandemię	 nie	 odbędą	
się	wyjazdy	uczniów,	które	do	tej	pory	odbywa-
ły	się	co	roku:	wyjazd	uczniów	LOTE	na	Kor-
sykę,	przyjazd	dwóch	grup	uczniów	z	Niemiec.	
Wycieczki	integracyjne	klas	pierwszych	też	od-
będą	się	w	formie	spacerów	z	przewodnikiem	
po	Cieszynie.	
	 Jak	co	roku	do	zbiórki	makulatury	pod	
hasłem	 „Zamień	 makulaturę	 na	 literaturę”	 zachęcała	
p.	Katarzyna	Piwocha,	nasza	bibliotekarka.	W	efekcie	
zebrano	prawie	800	kg	makulatury,	a	za	uzyskane	pie-
niądze	 zostaną	 zakupione	 nowości	 książkowe	 do	 na-
szej	 	szkolnej	biblioteki.	Uczniowie,	którzy	przynieśli	
najwięcej	makukulatury,	to:	Maciej	Zgondek	oraz	Olaf	
Woltman,	 Paweł	 Skrond	 i	 Konrad	 Pawlikowski.	 Spe-
cjalne	podziękowania	składamy	także	p.	Piotrowi	Mar-
kuzelowi,	który	zapewnił	transport	zebranej	makulatury	
do	punktu	skupu.	Na	ciekawe	propozycje	czeka	„skrzy-
nia	z	pomysłami”	w	czytelni	szkolnej.
	 Uczniowie	 klasy	 2a	 uczestniczyli	 w	 spotka-
niu	z	graficzką	Katarzyną	Worek,	która	poprowadziła	
zajęcia	 na	 temat	 twórczego	 myślenia	 i	 kreatywności.	 
W	 ramach	 prelekcji	 uczniowie	 zastanawiali	 się	 nad	
optymalnymi	warunkami	dla	procesu	 twórczego.	Pani	
grafik	 przybliżyła	 im	 specyfikę	 zawodu.	Zajęcia	 reali-
zowane	były	w	ramach	festiwalu	MurArt,	którego	kura-
torką	jest	p.	Agula	Swoboda.
	 Nasi	uczniowie	pod	opieką	naszej	germanistki	
–	 Justyny	 Soboty,	 biorą	 udział	 w	 ciekawym	 przedsię-
wzięciu.	W	 konkursie	 Jdi	 czyli	 "Jugend	 debattiert	 in-
ternational"	"Młodzież	debatuje	międzynarodowo"	bie-
rzemy	udział	od	4	lat,	od	kiedy	jesteśmy	w	sieci	szkół	
DSD,	 przygotowujących	 do	 Deutsches	 Sprachdiplom.	
Pierwszą	debatantką,	która	nas	reprezentowała	w	elimi-
nacjach	 szkolnych	w	Zabrzu	 była	Dominika	Pietrzyk,	
potem	 w	 Opolu	 Maria	 Wiśniewska	 i	 Jakub	 Hazuka.	
Następnie	Dominik	Wójtowicz	i	Aleksander	Weinbren-
ner.	Wszyscy	są	już	absolwentami	LOTE.	A	w	ostatnim	
roku	Paulina	Wisełka,	Wiktoria	Glück	 i	Adrian	Duch-
niak.	I	ten	ostatni	rok	pandemiczny	okazał	się	dla	nas	
i	uczniów	mimo	bardzo	 trudnych	warunków	lockdow-
nu,	braku	kontaktu	i	debat	nie	na	żywo	ale	na	ZOOMie		
,szczęśliwy.	Do	 półfinałów	po	 zaciekłej	 debacie	 na	 te-
mat	 "	 Plusów	 i	minusów	wyjścia	 z	 górnictwa	węglo-
wego	w	Polsce"	zakwalifikowali	 się	Adrian	Duchniak	 
i	Paulina	Wisełka	jako	kandydatka	dodatkowa.

	 Konkurs	 -	 Jugend	 debattiert	 in	 Mittel-,	 Ost-	
und	 Südosteuropa	 to	 jedyny	 skierowany	 do	 uczniów	 
w	krajach	Europy	Środkowej,	Wschodniej	 i	Południo-
wo	 Wschodniej	 niemieckojęzyczny	 konkurs	 przepro-
wadzany	w	formie	debat.	Jest	skierowany	do	młodych	
ludzi	 z	 14	 krajów	 Europy	 Środkowej,	 Wschodniej	 i	
Południowo	Wschodniej,	którzy	mogą	wyrażać	 swoje	
poglądy	i	opinie	przekonująco	i	ze	znajomością	rzeczy	
w	obcym	dla	nich	języku	niemieckim.	Projekt	wzmac-
nia	rolę	debaty	jako	sposobu	demokratycznego	prowa-
dzenia	dyskursu	i	wspiera	aktywną	wielojęzyczność	w	
Europie.	 Przedmiotem	Konkursu	 jest	 prowadzenie	 de-
bat	w	 języku	niemieckim	na	 tematy	 z	 zakresu	 szkoły,	
praw	podstawowych	i	człowieka,	historii	(szczególnie	 
w	 kontekście	 doznanych	w	 przeszłości	 krzywd)	 i	 Eu-
ropy.	
Organizatorem	 konkursu	 są	 Goethe-Institut,	 fundacja	
Gemeinnützige	Hertie-Stiftung	oraz	Niemiecka	Centra-
la	Szkolnictwa	Zagranicznego.	
	 Hasło	Konkursu	brzmi	„Demokracja	potrzebu-
je	 obywateli	 o	 krytycznym	 spojrzeniu,	 którzy	mówią,	
co	myślą,	ale	także	umieją	słuchać	i	dyskutować	w	spo-
sób	rzeczowy	ze	stanowiskiem	innych	kierując	się	zasa-
dami	fair	play”.
	 Po	wrześniowej	debacie	18.09.	na	bardzo	aktu-
alny	temat:	„Czy	lekcje	w	polskich	szkołach	również	po	
zakończeniu	 pandemii	 powinny	 odbywać	 się	 online?”	
do	ścisłego	finału	zakwalifikował	się	Adrian	Duchniak	
i	 w	 debacie	 krajowej	 w	 dniu	 19.09.	 na	 temat	 "	 Czy	 
w	 internecie	 należy	 używać	 prawdziwych	 nazwisk"	
znalazł	się	wśród	4	najlepszych	debatantów	i	debatan-
tek	w	Polsce,	a	LOTE	wśród	4	najlepszych	szkół	w	Pol-
sce.	Debatę	można	oglądać	na	kanale	YouTube	https://
youtu.be/EN3_C8pZYrs.
	 Patronat	nad	 tegorocznym	konkursem	 i	finała-
mi	w	Berlinie	objął	Wolfgang	Schäuble,	prezydent	nie-
mieckiego	Bundestagu.

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

	 Wrzesień	SPTE	to	czas	wdrażania	się	do	
obowiązków	 i	 zadań	 szkolnych.	 Po	 wakacyjnej	
przerwie	 zarówno	 uczniowie,	 nauczyciele	 oraz	
pozostali	pracownicy	wdrażani	byli	do	procedur	
sanitarnych	 związanych	 z	 przeciwdziałaniem	
COVID-19.	 Nasi	 uczniowie	 po	 długiej	 nieobec-
ności	 w	 szkole	 byli	 bardzo	 podekscytowani	 no-
wym	rokiem	szkolnym.	Brakowało	im	kontaktu	z	
rówieśnikami,	 lekcji	z	nauczycielami	i	„szkolne-
go”	rytmu,	który	pozwala	na	realizację	zadań	czy	
obowiązków.																																																				
	 Rozpoczęcie	 roku	 szkolnego	 odbyło	 się	
z	 wychowawcami	 w	 klasach.	 Pierwszoklasiści	
zostali	 powitani	 uroczyście	 przez	 dyrekcję,	 wy-
chowawców	oraz	uczennice	reprezentujące	naszą	
szkolną	społeczność.	
	 Złożyli	 uroczyste	 ślubowanie	w	obecno-
ści	rodzica,	a	potem	zostali	pasowani	na	uczniów	
SPTE.	
	 Trudny	 	 był	 ten	 początek	 roku	 szkolne-
go	ze	względu	na	rekomendacje	GIS,	MEN,	MZ.	
Zorganizowaliśmy	tak	proces	lekcyjny,	aby	ogra-
niczyć	kontakty	między	dziećmi.	Uczniowie	nie	
przechodzą	 	 na	 poszczególne	 zajęcia	 do	 innych	
pomieszczeń,	 bo	 są	 przypisani	 do	 jednej	 klasy.	
Dużo	korzystamy	ze	szkolnego	podwórka	w	trak-
cie	 zajęć	 wychowawczo-opiekuńczych	 i	 lekcji	
wychowania	 fizycznego	 na	 świeżym	 powietrzu,	 
a	w	przestrzeniach	wspólnych	zalecane	jest	zasła-
nianie	ust	i	nosa.	Nie	wpuszczamy	osób	trzecich	
do	budynku.	Jeśli	jest	taka	potrzeba	to	spotkanie	
umawiane	 jest	 wcześniej,	 a	 osoba	 wchodząca	
do	 szkoły	musi	 respektować	 procedury	 szkolne.	
Zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 przestrzeganie	 proce-
dur	to	odpowiedzialność,	która	spoczywa	na	całej	
naszej	 szkolnej	 społeczności.	 Nowością	 w	 tym	
roku	szkolnym	jest	nauczane	bez	dzwonków.	Kla-
sy	młodsze	mają	przerwy	o	różnej	porze,	zależy	
to	od	nauczyciela.	Natomiast	w	klasach	starszych	
odbywają	się	zajęcia	tak	jak	do	tej	pory,	ale	lek-
cja	nie	kończy	się	sygnałem	dzwonka.	Ta	zmiana	
bardzo	dobrze	się	przyjęła,	pomimo	że	to	zawsze	
szkolny	dzwonek	wyznaczał	rytm	dnia.	
	 Wpadliśmy	w	 tryb	 szkolnej	 pracy.	Nasi	
tegoroczni	absolwenci	mają	za	sobą	pisemny	eg-
zamin	z	języka	niemieckiego	na	poziomie	DSD	I,	
do	 którego	 przygotowywali	 się	 w	 ostatnim	 cza-
sie	 dość	 intensywnie.	DSD	 -	Deutsches	 Sprach-
diplom	 -	 to	 program	 językowy	 realizowany	we	

I a

I b

Wycieczka
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współpracy	 z	 Centralną	 Komisją	 DSD,	 któ-
rą	 kieruje	 sekretariat	 Konferencji	 Ministrów	
Edukacji	i	Kultury	w	Berlinie.	W	naszych	pla-
cówkach	uczniowie	zdają	egzaminy	na	dwóch	
poziomach	 DSDI	 i	 DSDII	 (co	 wiąże	 się	 ze	
zwiększoną	 ilością	 godzin	 z	 języka	 niemiec-
kiego	 w	 planie	 nauczania	 zarówno	 w	 SPTE	 
i	LOTE).	Dyplom	 językowy	DSD	 II	 to	 świa-
dectwo	językowe	oferowane	na	całym	świecie,	
dopuszczające	razem	ze	zdaną	maturą	do	stu-
diów	w	Niemczech.	Pomaga	również	w	otrzy-
maniu	 dobrej	 pracy	w	 Polsce	 lub	 za	 granicą	 
w	firmach,	gdzie	wymagana	jest	znajomość	ję-
zyka	niemieckiego	na	poziomie	B2/C1.	Przed	
naszymi	 uczniami	 jeszcze	 egzaminy	 ustne,	 
a	potem	kolejny	etap	i	egzamin	na	poziomie	B2.																																																																																																																																														
												Wykorzystując	słoneczne	wrześniowe	
dni,	wychowawcy	klas	3	(M.	Itner,	E.	Drozd)	
pojechali	 ze	 swoimi	 podopiecznymi	 na	 jed-
nodniową	wycieczkę	 do	 ośrodka	H2O	w	Ki-
czycach.	W	środku	mieli	czas	na	bycie	razem,	
wspólną	 zabawę,	 rozmowę	 i	 obejrzenie	 pre-
lekcji.	 Za	 spotkaniem	 integracyjnym	 zatęsk-
niła	także	6b,	która	jedno	piątkowe	wrześnio-
we		popołudnie	z	wychowawczynią	(A.	Jurić)		
spędziła	w	ośrodku	 rekreacyjnym	w	Między-
świeciu.	
	 Spotkanie	 trwało	 do	 późnych	 godzin	
wieczornych.	Prócz	zaplanowanych	zabaw	był	
też	czas	na	rozmowy	i	integrację.
	 W	 związku	 z	 pytaniami	 	 rodziców	 
o	zapisy	na	rok	szkolny	2021/22	informujemy,	
że	 rekrutacja	 rozpoczęła	 się	 1	 października	
2020	 r.	 Wszystkich	 zainteresowanych	 zapra-
szamy	na	naszą	stronę	internetową,	gdzie	znaj-
duje	się	nasza	oferta	i	zasady	rekrutacji.
                                                                                                                          

Joanna Gibiec
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Towarzystwa Ewangelickiego

Wycieczka

Ognisko     6b    
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Dzieje Józefa

	 Jakub,	człowiek	wybrany	przez	Boga,	mieszkał	
w	Kanaanie.	Założył	rodzinę	i	miał	12	synów,	z	których	
najbardziej	kochał	Józefa.	
	 Gdy	 Józef	 miał	 17	 lat,	 ojciec	 podarował	 mu	
piękną	kolorową	szatę.	Starsi	bracia	widzieli,	że	ojciec	
bardziej	 kocha	 Józefa	 niż	 ich,	 dlatego	 znienawidzili	
swojego	brata.	Stali	się	zazdrośni	i	przestali	z	nim	przy-
jaźnie	rozmawiać.	
	 Pewnego	razu	Józef	miał	sen	i	opowiedział	go	
swoim	braciom.	
-Śniło	mi	się,	że	wiązaliśmy	na	polu	snopy.	Wtedy	mój	
snop	podniósł	się	i	powstał,	a	wasze	snopy	otoczyły	go	
kołem	i	oddały	mu	pokłon.
Nie	spodobał	się	braciom	sen	Józefa	i	rozgniewali	się.	
-	Czy	oznacza,	że	będziesz	jako	król	panował	nad	nami.	
-	Chyba	poprzewracało	ci	się	w	głowie.	
-	Co	ty	sobie	wyobrażasz	-	mówili.
Nadeszła	pora	wypasania	trzód	i	starsi	synowie	Jakuba	
wyruszyli	z	owcami,	baranami	i	wołami	na	dalekie	pa-
stwiska.	W	domu	został	Józef	 i	 jego	młodszy	brat	Be-
niamin.	
Któregoś	dnia	ojciec	polecił	 Józefowi,	by	udał	 się	do	
swoich	braci.	
„Idź	i	zobacz,	czy	bracia	twoi	są	zdrowi	i	czy	trzodom	
nic	się	nie	stało”.
Józef	wyruszył	w	drogę.	
Kiedy	był	 już	niedaleko	pastwisk	zobaczyli	go	bracia	 
i	ogarnęła	ich	złość.	
„Nie	chcemy	by	był	z	nami”.
„Obraził	nas	i	ośmieszył".	
„Pozbądźmy	się	go”.	
	 Pochwycili	 więc	 Józefa	 i	 wrzucili	 do	 pustej	
studni.	
Ale	Bóg	 czuwał	 nad	 Józefem.	Właśnie	 nadjechała	 ka-
rawana	 kupców.	 Bracia	 wyciągnęli	 Józefa	 ze	 studni	 
i	sprzedali	kupcom.	
	 Kupcy	zabrali	Józefa	ze	sobą	do	Egiptu.	W	kra-
ju	tym	panował	faraon.	Miał	on	wiele	bogactw.	Z	jego	
rozkazu	 powstały	wspaniałe	 budowle	 -	 ogromne	 pira-
midy	i	pałace.	

Pewnego	 razu	 faraon	 wezwał	 do	 siebie	 wszystkich	
wróżbitów	egipskich,	 aby	powiedzieli	mu	co	oznacza	
sen,	który	przyśnił	mu	się	w	nocy.	
„Miałem	dziwny	sen:	śniło	mi	się,	że	z	rzeki	Nil	wyszło	
siedem	krów	pięknych	i	tłustych.	Po	chwili	zostały	one	
pożarte	przez	siedem	krów	brzydkich	i	chudych.	
Później	 przyśniło	 mi	 się	 siedem	 kłosów	 zdrowych	 
i	pięknych.	Po	nich	ukazało	się	siedem	kłosów	pustych	
i	nędznych,	które	pochłonęły	kłosy	zdrowe.
Kto	mi	wyjaśni	co	to	może	oznaczać?"	
	 Wróżbici	zastanawiali	się,	co	miałby	oznaczać	
sen	władcy,	ale	żaden	z	nich	nie	potrafił	go	wyjaśnić.	
Jeden	z	dworzan	przypomniał	sobie	jednak,	że	poznał	
kiedyś	 człowieka,	 który	 tłumaczył	 sny	 -	Hebrajczyka	
o	imieniu	Józef.	Faraon	natychmiast	rozkazał	wezwać	
Józefa.	 I	 kiedy	przybył	 on	na	 dwór,	 król	 opowiedział	
mu	swój	sen.	Józef	z	uwagą	wysłuchał	faraona	i	dał	mu	
taką	odpowiedź:
	 „Twój	 sen	 królu	 ukazuje	 przyszłe	 lata	Egiptu.	
Siedem	krów	tłustych	i	siedem	pełnych	kłosów	oznacza	
siedem	urodzajnych	lat	w	całym	królestwie.	A	siedem	
krów	 chudych	 i	 siedem	 pustych	 kłosów	 oznacza	 sie-
dem	 lat	 nieurodzajnych.	W	 tych	 latach	w	Egipcie	 na-
stanie	wielki	głód.	Dlatego	należy	zgromadzić	żywność	 
w	 czas	 urodzaju.	 Zgromadzić	 ją	 na	 siedem	 lat	 głodu.	 
W	ten	sposób	ocalisz	swój	lud	panie."	
	 Faraon	 uwierzył	 Józefowi.	 Spodobała	 mu	 się	
jego	mądrość	i	rozsądek.	Uczynił	Józefa	zarządcą	całe-
go	Egiptu	i	od	tej	pory	zarządzał	on	państwem	faraona.
	 Przez	 siedem	 lat	 urodzaju	 gromadził	 Józef	
żywność:	w	sadach	zrywano	owoce,	na	polach	zbierano	
zboże,	a	w	rzece	Nil	 łowiono	ryby	i	 tymi	dobrami	na-
pełniano	spichlerze.	Wszyscy	Egipcjanie	byli	Józefowi	
posłuszni	i	wykonywali	każde	jego	polecenie.	
	 Kiedy	minęło	 siedem	 lat	 urodzaju	 w	 Egipcie,	
nadeszło	siedem	lat	głodu.	Ze	wszystkich	krajów	przy-
bywali	 ludzie,	by	kupować	zboże	od	Józefa,	bo	wszę-
dzie	nastała	klęska	głodu.	Także	w	ojczyźnie	Józefa.	
	 Gdy	 Jakub	 dowiedział	 się,	 że	 w	 Egipcie	 jest	
zboże,	posłał	swoich	synów	by	zakupili	je	i	przywieźli	

Kącik dla dzieci

Karina Gnat
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do	domu.	Przybywszy	do	Egiptu	udali	się	do	dworu	po	
zboże.	
	 Józef	 rozpoznał	 swoich	 braci,	 oni	 jednak	 nie	
wiedzieli,	że	to	jest	ich	brat.	Dopiero	po	pewnym	czasie,	
Józef	wyznał,	że	jest	ich	bratem.	Wybaczył	im	zło	jakie	

	 Bóg	także	chce,	abyśmy	umieli	być	zadowole-
ni	z	tego,	co	mamy.	Posłuchajcie	pewnej	historii,	którą	
kiedyś	usłyszałam.	Nauczyła	mnie	tego,	że	musimy	się	
cieszyć	nawet	z	najmniejszej	rzeczy,	jaką	dostajemy.	
Wielka	 rodzina	 ślimaków	 żyła	 sobie	 na	 wspaniałej	 
i	 smacznej	 główce	 kapusty.	Wędrowały	 powoli	 z	 jed-
nego	 liścia	 na	 drugi,	 ze	 swymi	 domkami	 na	 plecach,	 
w	poszukiwaniu	młodych	pędów.	Pewnego	dnia	młody	
ślimaczek	powiedział	do	swojego	ojca:
-	Gdy	będę	duży,	chcę	mieć	największy	dom	na	świcie.	
Jak	można	być	zadowolonym	
z	czegoś	tak	małego,	co	noszę	na	sobie.
-	 To,	 co	 mówisz	 jest	 bardzo	 nierozsądne	 –	 odpowie-
dział	 ojciec,	 który	 był	 ślimakiem	 najrozsądniejszym	 
z	całej	grupy.	–	Pewne	rzeczy	są	najlepsze,	gdy	są	małe	
–	stwierdził	i	opowiedział	synkowi	następującą	historię:
Pewnego	razu	żył	sobie	mały	ślimak,	który	tak,	jak	Ty	
powiedział	do	ojca:

Kochane dzieci

Historia Józefa uczy nas wielu rzeczy. Po pierwsze tego, że nie zależy być zarozumiałym, prze-
chwalać się, złościć na drugiego człowieka, bo 
to doprowadza do rozłamów w rodzinie. Ale  
w kontekście Święta Żniw uczy nas także tego, 
że należy być wdzięcznym Bogu za każdy dar, 
jaki dostajemy od Niego. Powinniśmy się cie-
szyć, tym, że nie cierpimy z powodu suszy, gło-
du i innych klęsk. 
Bóg obdarzył Józefa wielką mądrością, która 
pozwoliła Mu uchronić wielu ludzi od śmierci 
głodowej, Ciebie i mnie Bóg także obdarzył 
mądrością, dlatego chce abyśmy umieli dzięko-
wać za jedzenie, ubranie, rodzinę, dom. Bo to 
wszystko dary, które daje nam każdego dnia. 

mu	wyrządzili	i	z	wielką	radością	ugościł	ich	w	swoim	
domu.	Obficie	obdarował	swoich	braci	zbożem.	
	 Potem	wszyscy	bracia	Józefa	wraz	z	ojcem	za-
mieszkali	w	Egipcie.	

Pomóż Jakubowi odnaleźć drogę do Józefa

-	Gdy	będę	duży,	chcę	mieć	największy	dom	na	świecie.
-Pewne	 rzeczy	 są	 lepsze,	 gdy	 są	 małe,	 odpowiedział	
ojciec.	 Postaraj	 się,	 aby	Twój	 d	 om	 był	 zawsze	mały	 
i	lekki	do	noszenia.	
	 Ale	ślimaczek	nie	chciał	posłuchać	ojca.	Ukry-
ty	w	cieniu	wielkiego	liścia,	zaczął	wykręcać	się	i	roz-
ciągać	w	 jedną	 i	drugą	stronę.	Wreszcie	udało	mu	się	
odkryć,	jak	można	spowodować	powiększenie	domku.	
I	tak	oto	dom	zaczął	się	coraz	bardziej	powiększać	
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Pokoloruj obrazek

rodzicom.	Kiedy	miał	 5	 lat	 ojciec	wysłał	 go	 do	 szko-
ły.	 Wtedy	 nie	 było	 jeszcze	 samochodów\,	 czy	 skute-
rów.	Dlatego	 każde	 dziecko	 samo	musiało	 dostać	 się	
do	szkoły,	niezależnie	od	pory	roku.	Wszystkie	dzieci	
uczył	 jeden	nauczyciel.	Zaznajamiały	się	z	czytaniem,	
pisaniem,	wyznaniem	wiary	 i	 dziesięciorgiem	 przyka-
zań.	To	 czego	 nie	 potrafiły	 pojąć,	 nauczyciel	 „wbijał”	
im	za	pomocą	kija.	Dzieci	musiały	same	zarabiać	także	
na	swoje	utrzymanie,	gdy	uczęszczały	do	szkoły,	w	in-
nym	mieście.	Marcin	 ze	 swoimi	kolegami	 chodził	 po	
domach	i	śpiewał.	
Kiedy	Marcin	Luter	dorósł	i	zaczął	studiować	zauważył	
pewne	nieścisłości	między	Biblią	
a	ówczesną	nauką	Kościoła.	Sprzeciwił	się,	bo	wiedział,	
że	jedyna	prawdą	jest	to,	co	mówi	Ewangelia.	Dlatego	
jego	zwolenników	nazwano	ewangelikami.	31	paździer-
nika	1517	r.	roku	na	drzwiach	kościoła	Zamkowego	
w	Wittenberdze	przybił	95	tez,	czyli	zdań,	
w	których	wyraził	swoje	zdanie.	Niestety,	jego	poglądy	
napotkały	na	wielki	sprzeciw.	Przez	pewien	okres	czasu	
musiał	się	ukrywać	na	Zamku	Wartburg.	
Można	jednak	powiedzieć,	że	Marcin	Luter	jest	Ojcem	
naszego	Kościoła.	
Pamiętajcie	o	tej	historii,	bo	warto	wiedzieć,	gdzie	leżą	
nasze	 korzenie.	 Marcin	 Luter	 chciał	 nam	 przekazać	
jeszcze	jedną	ważną	prawdę,	że	należy	wierzyć	całym	
sercem,	czytać	Biblię,	bo	niej	zawarta	jest	PRAWDA.

i	wszystkie	ślimaki,	które	mieszkały	w	pobliżu	mówiły:
-	Ty	masz	z	pewności	największy	dom	na	świecie.	
Ślimaczek	nadal	usilnie	powiększał	swój	dom.	Wkrót-
ce	stał	się	on	tak	wielki,	jak	melon.	Szybkimi	ruchami	
ogona	n	prawo	i	lewo,	nauczył	się	też	powiększać	wiel-
ką	zaostrzona	kopułę.	 I	 ciągle	 jeszcze	niezadowolony,	
wytężając	 wszystkie	 swoje	 siły,	 uzyskał	 nawet	 żywe	
kolory	i	wspaniale	rysunki.	
Teraz	ślimak	był	 rzeczywiście	pewien,	że	posiada	naj-
piękniejszy	dom	na	świcie.	Był	z	niego	dumny.
Pewnego	dnia	cała	gromada	motyli	przelatywała	w	po-
bliżu:
-Patrzcie!		-powiedział	jeden	z	nich!	–	Katedra!!!
-Nie	–	powiedział	inny,	-	To	jest	wielki	cyrk.	
I	nie	podejrzewały	nawet,	że	to	co	widziały	jest	domem	
ślimaka.
Rodzina	 żab	wędrujących	od	odległego	 stawu,	 zatrzy-
mała	się	zdumiona.	
-	Nigdy	nie	widziałyśmy	dotąd	czegoś	 tak	dziwnego	–	
opowiadały	później	swoim	kuzynom.	Mały	zwykły	śli-
mak	z	domem	olbrzymim	jak	tort	lodowy.	
Pewnego	dnia	 ślimaki	zjadły	wszystkie	 liście	kapusty.	
Pozostało	 tylko	 kilka	 łykowatych	 łodyg	 i	 dlatego	 po-
stanowiły	 przenieść	 się	 na	 inną	 kapustę.	Ale	 niestety	
mały	 ślimaczek	nie	mógł	 się	 poruszać.	 Jego	dom	był	
zbyt	ciężki.	Zostawiono	go	samego	a	ponieważ	nie	było	
tam	nic	do	jedzenia,	ślimaczek	wkrótce	umarł	z	głodu.	
Pozostał	tylko	wielkie	dom.	Ale	również	i	on	powoli	się	
rozpadł	i	nic	po	nim	nie	zostało.	
Gdy	 tata	–	ślimak	skończył	swą	opowieść,	a	mały	śli-
maczek	miał	oczy	pełne	łez.	Potem	przypomniał	sobie	
o	swoich	marzeniach.
-	Będę	 zawsze	miał	mały	 domek	–	 pomyślał	 zdecydo-
wanie	–	Wtedy	zawsze	będę	mógł	 iść	 tak,	gdzie	będę	
chciał.	Mój	domek	to	mój	największy	skarb	i	westchnął	
cichutko	do	Boga:	Boże	dziękuję	Ci	za	to,	co	mi	dałeś.

PAMIĘTAJCIE TEŻ KOCHANE DZIE-
CI DNIU 31 PAŹDZIERNIKA. DLA 
PRYPOMNIENIA PRZECZYTAJCIE 
HOSTORIĘ PEWNEGO CZŁOWIEKA, 
KTÓRY DOKONAŁ WILKICH RZE-

CZY!!!!
Dawno	temu	żył	sobie	pewien	chłopiec.	Miał	na	 imię	
Marcin.	Jednak	czasy,	w	których	dorastał	nasz	bohater	
nie	należały	do	najłatwiejszych.	Dzieci	mając	zaledwie	
kilka	lat	musiały	pomagać	rodzicom,	albo	iść	do	pracy.	
Rodzice	Marcina	byli	bardzo	surowi.	Często	dostawał	
lanie.	Musiał	być	posłuszny	i	nie	mógł	się	sprzeciwiać	
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Księgarnia WARTO poleca:
Jego Imię niech będzie wywyższone	-	34,90	zł
 Imię	w	starożytnej	kulturze	hebrajskiej	zawsze	pełniło	funkcję	ekspo-
nowania	jakiejś	cechy	wewnętrznej	lub	zewnętrznej	danej	postaci.	W	tym	kon-
tekście	Najwyższy	objawiając	się	w	czasach	Starego	Testamentu,	przedstawiał	
się	–	w	zależności	od	sytuacji	–	różnymi	imionami,	co	miało	na	celu	ukazanie	
niezrównanej	 wspaniałości	 Jego	 cech	 i	 charakteru.	 Nie	 inaczej	 postępował	 
w	 czasach	 Nowego	 Testamentu,	 gdy	 na	 arenę	 dziejów	 ludzkości	 wkroczył	 
w	Postaci	Syna	–	 Jezusa	Chrystusa.	Celem	 tej	publikacji	 jest	udostępnienie	
czytelnikom	namiastki	tego,	co	Biblia	mówi	nam	o	Jedynym	Bogu.

Język życia	-	25,90	zł
Język	życia	-	Buduj	siebie	i	innych
Język	ma	potencjał,	by	leczyć,	zachęcać,	wyrażać	miłość,	łagodność,	wdzięczność	
i	mądrość.	Ma	moc,	by	wnosić	życie	 tam,	gdzie	zadomowiła	się	śmierć,	 i	nieść	
światło	tam,	gdzie	jest	ciemno.	Jak	budować	siebie	i	innych,	używając	języka,	któ-
ry	 tworzy	 życie?	 8	 rodzajów	 języka,	 którym	posługuje	 się	 przemieniony	na	 ob-
raz	Chrystusa	człowiek,	aby	budować	siebie	i	innych.	Jak	rozwiązywać	konflikty	 
w	Boży,	biblijny	sposób,	opierając	się	na	wzajemnym	szacunku?
Doskonała	lektura	i	narzędzie	do	studiowania	dla	każdego,	kto	uważa	się	za	chrze-
ścijanina.	Dobre	słowa	są	plastrem	miodu,	słodyczą	dla	gardła,	lekiem	dla	ciała.
	 Prz	 16,24	 Język	 życia	 to	 taki,	 który	 leczy,	 zachęca,	wyraża	miłość,	 łagodność,	
wdzięczność,	szacunek	i	mądrość,	jest	kojącym	balsamem	dla	duszy	i	ciała.
Patrz!	Kładę	dziś	przed	tobą	życie	i	szczęście,	śmierć	i	nieszczęście.
	Pwt	30,15	Wybierając	życie	w	sferze	werbalnej	komunikacji,	otworzymy	się	na	
rozwój	i	pomyślność	i	wniesiemy	nadzieję	w	świat	innych	ludzi.	nJęzyk	życia	ma	
moc	zmienić	nasze	małżeństwa,	rodziny,	wspólnoty	i	relacje	zawodowe.	Jest	niezbędny	w	świecie	wirtualnym,	 
w	którym	na	co	dzień	spotykamy	się	z	ludźmi.	Możemy	wzorem	Jezusa	wnosić	życie	wszędzie	tam,	gdzie	panuje	
śmierć,	światłość	tam,	gdzie	jest	ciemno.	Kto	z	nas	zacznie	pierwszy?

Ofiara języka. Nie rań siebie i innych	-	22,90	zł

Śmierć	i	życie	są	w	mocy	języka.	Księga	Przysłów	18,21	(BW)
	 Jeżeli	to,	co	mówisz	i	jak	mówisz,	coraz	częściej	wpływa	negatywie	zarówno	na	
twoje	otoczenie,	jak	i	na	ciebie	samego,	to	nie	jest	wykluczone,	że	stajesz	się	ofiarą	
swojego	 języka.	Co	gorsza,	 istnieje	zagrożenie,	że	ktoś	blisko	ciebie	staje	się	ofiarą	
twojego	języka.
	 Język	ma	moc,	by	zachęcać,	wyrażać	miłość	i	dobroć,	ale	umie	też	poniżać,	za-
dawać	ból,	zabijać	nadzieję,	zamęczać	narzekaniem,	wyśmiewać,	pogardzać	i	niespra-
wiedliwie	oceniać.
	 Masz	tyko	jedno	życie.	Nie	pozwól,	aby	twój	lub	cudzy	język	popsuł	jego	piękno,	
zniszczył	twoje	relacje	i	okradł		cię	z	tego,	co	zamierzył	dla	ciebie	Bóg.
	 Czy	masz	odwagę	przyjrzeć	się	dokładniej	 temu,	 jak	używasz	swojego	 języka,	 

i	szczerze	ocenić,	czy	poruszasz	się	w	obrębie	granic	bezpiecznych	dla	ciebie	i	twojego	otoczenia?
	 Czy	jesteś	gotowy	na	to,	żeby	zatrzymać	lawinę	zniszczenia	w	swoim	życiu,	spowodowaną	złymi	nawy-
kami	twojego	lub	cudzego	języka?
	 Będę	pilnował	dróg	moich,	abym	nie	zgrzeszył	językiem,	nałożę	na	usta	wędzidło.	Psalm	39,2	(BT)
 



Informator Parafialny nr 10/2020(197)

Październik 2020 75

Zapisane w księgach parafialnych

Śluby:                                            Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

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

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

Ga 3,27
Chrzty:                                           

04.07.2020
06.07.2020
10.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
15.07.2020
17.07.2020
20.07.2020
24.07.2020
25.07.2020
27.07.2020
28.07.2020
29.07.2020
03.08.2020
05.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
22.08.2020
22.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

śp.	Józef	Krupa
śp.	Leon	Jankowski
śp.	Jan	Wigłasz
śp.	Jan	Kukuczka
śp.	Edward	Siwy
śp.	Helena	Kozieł	zd.	Kisza
śp.	Krystyna	Anna	Stekla	zd.	Podżorny
śp.	Edward	Brudny
śp.	Zbigniew	Andrzej	Mikuła
śp.	Janusz	Szarzec
śp.	Tadeusz	Szczurek
śp.	Anna	Tymeczko	zd.	Biernat
śp.	Albert	Fritz
śp.	Anna	Maria	Kukucz
śp.	Władysław	Pilch
śp.	Jan	Troszok
śp.	Marek	Janusz	Pszczółka
śp.	Bogdan	Leszek	Kenig
śp.	Władysław	Sosna
śp.	Irena	Burchard	zd.	Siąkała
śp.	Krystyna	Makula	zd.	Martynek

lat	89
lat	97
lat	81
lat	69
lat	71
lat	89
lat	84
lat	79
lat	69
lat	62
lat	69
lat	89
lat	76
lat	85
lat	71
lat	92
lat	63
lat	67
lat	87
lat	83
lat	82

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Dębowiec
Cieszyn
Cieszyn
Gumna
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

01.08.2020

08.08.2020

24.08.2020

28.08.2020

29.08.2020

Krystian	Jan	Pala
Danuta	Sojka
Dawid	Dariusz	Janoszek
Izabela	Renata	Franek
Marcin	Gabryś
Izabela	Maria	Raabe
Eryk	Jan	Przywara
Luiza	Anna	Kezwo
Dawid	Jarosław	Wałaski
Monika	Danuta	Moiczek

05.07.2020
05.07.2020
19.07.2020
19.07.2020
26.07.2020
02.08.2020
16.08.2020
16.08.2020
30.08.2020
30.08.2020

Filip	Sztwiertnia
Kaspian	Kozieł
Blanka	Łacek
Jakub	Małysz
Oliwier	Kędzior
Franciszek	Jerzy	Kubień
Adam	Barabosz
Antonina	Anna	Zawada
Gaja	Amelia	Kasparek
Agnieszka	Emilia	Kucza

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski

Hażalch

Cieszyn

Hazlach

Cieszyn

Cieszyn
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Wynajmę małe mieszkanie składające się: z dwóch pokoi, kuchni 
i łazienki, osoby zainteresowane są proszone o kontakt telefoniczny 

pod numerem: 793 877 683

Informacje, ogłoszenia, reklamy

 Samotny, bez nało-
gów, 180 wysoki, wiek 40 
lat, pragnie poznać miłą, 
inteligentną panią w sto-
sownym wieku, poważnie 
myślącą o życiu i założe-
niu rodziny, ze Śląska Cie-
szyńskiego i okolic. 
 Zainteresowania: 
ukończona Szkoła Biblijna, 
hobby: narty, góry rower, 
dobra znajomość języka 
niemieckiego, angielskie-
go, złota rączka, zaintere-
sowania – techniką. 
 Kontakt pod nume-
rem telefonu - 0049 157 
816 069 63, SMS-y mile 
widziane.

Zapisy na naukę konfirmacyjną
 W dniach 13,14 i 15 października, w godzinach 16.00-18.00 odbędą się w kance-
larii parafialnej zapisy na naukę konfirmacyjną uczniów, którzy we wrześniu 2020 roku 
rozpoczęli naukę w VII klasie szkoły podstawowej. 
 W celu zapisania, prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem lub opiekunem 
prawnym. 
 Przy zapisie konfirmant powinien posiadać zaświadczenie od swojego katechety o 
uczęszczaniu na lekcje religii.
 Jeżeli konfirmant był chrzczony poza parafią w Cieszynie, prosimy o przedłożenie 
przy zapisie odpisu aktu chrztu z parafii, w której był chrzczony. Jeżeli konfirmant nie 
jest członkiem parafii w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie pisemnej zgody 
proboszcza parafii, do której należy, na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfir-
mację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. 
 Nauka konfirmacyjna dla tej grupy rozpocznie się w listopadzie 2020 roku i zakoń-
czy się, zgodnie z planem, w maju 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy. 
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

serdecznie zaprasza na:

J E S I E N N E  S P OT K A N I E  D L A  KO B I E T
W temacie: „Przez życie z wiarą” poprowadzi Mariola Fenger
W programie także: wspólny śpiew, modlitwa, czas na rozmowy
Gdzie: Kościół Jezusowy w Cieszynie
Kiedy: Sobota, 6 listopada 2020, godz. 9.00
Po zakończeniu części modlitewnej w kościele, zapraszamy na poczęstunek 

w formie szwedzkiego stołu w salach parafialnych.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane będą w Kancelarii Parafialnej do 30.10 

telefonicznie pod numerem 33 857 9669
Serdecznie zapraszamy  
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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

cieszyn.luteranie.pl

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

Wieści Wyższobramskie Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

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

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nakład:	500	egzemplarzy

Oddział w Cieszynie zaprasza na swoje spotkania, 
które odbywają się co dwa tygodnie. 

Następne będzie miało miejsce:

Spotkania odbywają się w sali parafialnej lub w sali konfirmacyjnej
w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 

przy Placu Kościelnym 6

Nas
z p

lan
 

na 
paź

dzi
ern

ik

20
20

 ro
k

 

 Redakcja zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od publikacji przesłanych 
materiałów lub też dokonywania skrótów 
bez zgody autora. Nie zwracamy nie 
zamówionych materia³ów. Zastrzegamy 
sobie prawo opracowywania i skracania 
tekstów. Wszystkie materiay prosimy 
przesy³aæ do 17 dnia ka¿dego miesi¹ca. 
Artyku³y przes³ane po terminie nie uka¿¹ siê  
w Wieœciach. 

 Wszystkie zamieszczone w Wie-
sciach Wyższobramskich teksty biblijne 
(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 Towarzystwa Biblijne-
go, I wydanie w 1975 r.

 Osoby zainteresowane Wieściami Wyższobramskimi będą miały możliwość odtworzenia ich w komputerze  

w pdf na stronie parafii Ewangelickiej w Cieszynie oraz otrzymania osobiście od prezbiterów oraz będą dostepne 

na parafii na stole przed kancelarią parafialną. 

08.10.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Katarzyna Szkaradnik „O bibliofilu i history 
 ku regionu Józefie Pilchu przez pryzmat jego korespon 
 dencji w 25-lecie śmierci”
22.10.:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Stefan Król „Otwarcie polskiego Gimnazjum  
 w Cieszynie”
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Numery telefonów 
i adresy księży:

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

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

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

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

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

kontakt	
telefoniczny:
609	169	305
33	85	226	76

Kapelan 
Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 
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