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OD REDAKCJI:

Beata Macura

	 Zapewne	 każdy	 z	 nas	ma	 swoje	 plany,	 które	 pragnie	 zrealizo-
wać.	Są	one	nieraz	bardzo	ambitne,	przerastające	nas.	Wiele	osób	pra-
gnie	pozostawić	coś	po	sobie	jakiś	trwały	ślad.	Wiemy,	że	odejdziemy	 

z	tego	świata:	kojarzy	się	nam	to	z	końcem	naszej	pracy,	z	końcem	realizacji	naszego	planu,	przyjdą	po	nas	na-
stępne	pokolenia	wprowadzające	coś	nowego,	a	dokonania	wielu	odejdą	w	zapomnienie.	Jedynie	nieliczni	zostaną	
w	pamięci	ludzkości.	Pamiątka	umarłych,	którą	będziemy	obchodzić,	pozwoli	nam	w	szczególny	sposób	przypo-
mnieć	sobie	o	naszych	najbliższych,	których	bardzo	kochaliśmy,	byli	kimś	bardzo	ważnym	w	naszym	życiu.	Ode-
szli,	pozostawili	jednak	po	sobie	jakąś	trwałą	pamiątkę.	Imiona	tych,	którzy	dokonali	czegoś	wielkiego	i	zadziwia-
jącego,	pozostają	na	trwałe	w	kronikach	i	w	pamięci	następnych	pokoleń.	Kościół	również	ma	swoich	wybitnych	
członków,	którzy	trwale	zapisali	się	w	pamięci	wiernych.	Ich	dokonania	i	osobowość	wciąż,	mimo	minionych	lat,	
czy	wieków,	oddziałują	na	nas,	uczą	wiary	i	życia.	O	ile	uboższe	byłyby	przeżycia	religijne	bez	pamięci	o	apostole	
Pawle,	Marcinie	Lutrze,	Albercie	Schweitzerze	i	wielu,	wielu	innych	wybitnych	chrześcijanach	minionych	poko-
leń.	Najczęściej	podkreśla	się	w	osiągnięciach	czy	dokonaniach	najwierniejszych	i	najambitniejszych	ich	praco-
witość,	wytrwałość	i	ich	zdecydowane	dążenie	to	wyznaczonego	celu.	Niewątpliwie	realizacja	planu	nie	powinna	
pociągnąć	za	sobą	wywyższania	swojej	osoby.	Nasza	praca	powinna	każdemu	dawać	satysfakcję	i	nie	powinniśmy	
jej	dokonywać	tylko	i	wyłącznie	z	powodu	uzyskania	wielkiej	sławy.	Nie	można	przeoczyć	faktu,	że	w	znacznej	
mierze	ich	„wielkość”	polega	na	właściwym	wyborze,	na	odrzuceniu	tego,	co	oddala	od	Boga,	na	rezygnacji	ze	
znakomicie	zapowiadających	się	perspektyw	życiowych,	które	oddalają	nas	od	Boga.	
	 W	 wielu	 wypadkach	 pewność	 wybranej	 drogi	 przychodzi	 nieraz	 po	 latach	 poszukiwań	 i	 błądzenia.	 
W	niejednym	wypadku	nie	całe	życie	jest	wzorem	godnym	naśladowania.	Często	dzieciństwo	i	młodość	nie	za-
powiadają	późniejszego,	decydującego	zwrotu	w	życiu.	Przed	niektórymi	młodymi	ludźmi	otwiera	się	możliwość	
zabłyśnięcia	w	różnych	dziedzinach	życia.	Mogą	to	w	odpowiedni	 i	przemyślany	sposób	wykorzystać,	nie	dla	
sławy,	lecz	dla	pożytku	najbliższych.	
	 Wielkość	najwierniejszych	uczniów	Chrystusowych	tkwi	często	właśnie	w	ich	rezygnacji,	w	zaniechaniu	
ubiegania	się	o	stanowiska	i	przelotną	sławę.	Takie	zaszczyty	i	sława	łączą	się	bowiem	nieraz	z	koniecznością	
rezygnacji	z	własnych	przekonań,	zajmowania	się	sprawami,	które	nie	budują...
	 Pomyślmy	i	o	tym,	kiedy	przychodzi	nasza	pora	dokonywania	wyboru.	Bywa,	że	i	od	nas	Chrystus	ocze-
kuje	rezygnacji	z	tego,	co	wydawało	nam	się	wielkie	i	wspaniałe,	z	tego,	co	nasze	otoczenie	uważa	za	godne	naj-
większego	wysiłku.	Sam	Chrystus	zrezygnował	ze	zdobycia	łatwej	sławy	i	panowania	nad	światem.	Zrezygnował,	
by	zdobyć	coś	o	wiele	ważniejszego	i	cenniejszego	-	zbawienie	ludzkości.	Zamiast	złotej	korony	wybrał	cierniową,	
zamiast	wyniesienia	na	tron	wybrał	wywyższenie	na	krzyż	Golgoty.	Przez	to	stał	się	naszym	Panem	i	Zbawicielem.	
I	oczekuje	od	nas,	że	pójdziemy	Jego	śladem.	

 NA  CZASY  OSTATECZNE
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem 

takich jest Królestwo Boże”. 
Ew. Marka 10,14

	 Nie	znane	są	nam	czasy	ani	godziny,	lecz	Jezus	dał	wskazówki,	po	których	

będzie	można	się	orientować,	w	jakim	punkcie	historii	ludzkości	świat	się	znajduje.	

I	nieważne	są	daty.	Ważne	jest,	byśmy	byli	świadomi	naszego	dziecięctwa	Bożego	

i	przynależności	do	rodziny	Bożej.	Jedno	odkrył	przed	nami	Jezus,	bez	dwuznacz-

ności:	t	y	l	k	o		d	z	i	e	c	i		znajdą	się	w	Królestwie.	Nie	miał	na	myśli	jedynie	tych	

maleńkich,	które	przynoszono	do	Niego,	lecz	wszystkich,	których	cechować	będą	

znamiona	dziecięctwa:	prostota,	dziecięca	szczerość	i	zaufanie	wobec	Ojca.	Taka	

postawa	cechowała	również	samego	Jezusa,	począwszy	od	Jego	żłobka	betlejem-

skiego	aż	do	gołego	krzyża	na	Golgocie.		
Matka  Ewa
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 Płacz i pocieszenie

Boże przesłanie

„Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia 
poprowadzę ich.”

  
   Jr. 31;9a.

Drodzy Czytelnicy 

„Wieści Wyższobramskich”

	 Słowa	biblijnego	hasła	miesią-
ca	listopada	zostały	wyjęte	z	obszerne-
go	 fragmentu,	 który	 został	 zatytuło-
wany	–	Zapowiedź	powrotu	z	niewoli.	
Prorok	Jeremiasz	dzielił	ze	swoim	na-
rodem	 ciężki	 los	 niewolników	 upro-
wadzonych	 do	 niewoli	 babilońskiej.	
Zawsze	 w	 takich	 okolicznościach	 po-
jawia	się	pesymistyczny	nastrój,	który	
nie	sprzyja	obiektywnej	ocenie	rzeczy-
wistości	oraz	nie	pomaga	zmienić	swej	
ciężkiej	doli	na	 lepszą.	Trudno	jest	w	
czasie	 wszechobecnego	 smutku	 i	 fru-
stracji	wykrzesać	w	sobie	jakąkolwiek	
iskierkę	 nadziei.	 Prorok	 jednak,	 dzię-
ki	 Bożemu	 objawieniu,	 widzi	 dalej	 
i	 więcej.	 Dlatego	 tak	 wielkie	 znacze-
nie	mają	słowa,	które	mówią	o	płaczu,	
ale	nade	wszystko	o	pocieszeniu.	
 
	 We	wcześniejszych	wierszach	
znajdujemy	 piękne	 obietnice:	 Ja	 Pan,	
będę	Bogiem	wszystkich	plemion	izra-
elskich,	a	one	będą	moim	ludem.	Miło-
ścią	wieczną	umiłowałem	cię,	dlatego	

tak	 długo	 okazywałem	 ci	 łaskę.	 Znowu	 cię	 odbuduję	 i	 będziesz	 od-
budowana	panno	izraelska.	Znowu	sadzić	będziesz	winnice	na	górach	
Samarii;	ci,	którzy	je	zasadzą,	korzystać	z	nich	będą.	Zaprawdę,	idzie	
dzień,	 gdy	 stróże	wołać	 będą	 –	Wstańcie!	 Pielgrzymujmy	 na	 Syjon,	
do	Pana,	Boga	naszego.	Zwiastujcie,	wysławiajcie	i	mówcie:	Pan	wy-
bawił	swój	lud,	resztkę	Izraela!	Oto	sprowadzę	ich	z	ziemi	północnej	 
i	zgromadzę	ich	z	krańców	ziemi.	Oto	przyjdą	z	płaczem,	a	Ja	wśród	
pocieszenia	poprowadzę	ich	i	zawiodę	do	strumieni	wód	drogą	prostą,	
na	której	się	nie	potkną,	gdyż	jestem	ojcem	dla	Izraela	a	Efraim	jest	
moim	pierworodnym.	

	 Listopad	 jest	miesiącem,	w	 którym	 podobnie	 jak	 naród	 izra-
elski	będący	w	niewoli,	ulegamy	nastrojowi	 smutku	 i	przygnębienia.	
Pamiątka	Umarłych,	ostatnie	niedziele	Roku	kościelnego	oraz		jesien-
na	szaruga	wywołują	w	nas	niepokój	i	obawę	o	każdy	następny	dzień.	
Do	tego	wszystkiego	dochodzi	jeszcze	nasza	obecna,	jakże	trudna	sy-
tuacja	pandemiczna,	w	której	przyszło	nam	żyć.	Ciągle	docierają	do	
nas	niepokojące	informacje	o	kolejnej,	niestety	ciągle	rosnącej,	liczbie	
zakażonych	 koronawirusem.	Również	w	 naszym	Kościele	 przeżywa-
my	chwile	trwogi,	kiedy	dowiadujemy	się	o	śmierci	naszych	duchow-
nych,	znanych	nam,	a	niejednokrotnie	bardzo	bliskich	przecież	ludzi.	
Nikt	z	nas	nie	wie,	co	przyniesie	nam	kolejny	dzień.	Dzięki	Bogu	są	
wśród	nas	także	ci,	którzy	powracają	do	zdrowia.	Przeżywamy	więc	to,	 
o	czym	pisze	prorok	Jeremiasz.	Jest	to	z	jednej	strony	płacz	i	smutek,	 
a	z	drugiej	pocieszenie	i	nadzieja	na	lepsze	jutro.	Na	pewno	wśród	słu-
chających	proroka	byli	tacy,	którzy	przyjęli	jego	słowa	z	radością.	Ale	 
z	 pewnością	 znaleźli	 się	 również	 zwyczajni	 niedowiarkowie,	 którzy	
pełni	 buntu	 protestowali,	mówiąc	 –	 o	 czym	 ty	 nam	opowiadasz?	 Je-
steśmy	realistami,	żyjemy	tu	i	teraz	i	wiemy,	że	nic	się	nie	zmieni.	Co	
takiego	musiałoby	się	wydarzyć	aby	skończyła	się	nasza	niewola?		
Wiemy,	 że	 rację	 mieli	 ci,	 którzy	 uwierzyli	 Bożej	 obietnicy,	 chociaż	
musieli	długo	czekać	na	jej	wypełnienie.	Tego	potrzebujemy	się	uczyć	
każdego	dnia.		Niechaj	to	hasło	miesiąca		wniesie	w	nasze	życie	nadzie-
ję,	aby	wiele	osób	stojących	dzisiaj	przed	Panem	Bogiem	z	płaczem,	
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Rozważanie o przyszłości

Rozważanie śp. ks. Emila Gajdacza dla Radia „Po Prostu"

mogło	 dalej	 kroczyć	 pocieszonych	 Jego	 łaską	 i	 miło-
sierdziem.	Chcemy	i	będziemy	znowu	na	nowo	błagać	
w	modlitwach	naszego	Pana,	aby	oddalił	od	nas	te	kary	
i	plagi.	Wszyscy	pragniemy	usłyszeć,	podobnie	jak	Lud	
Wybrany	w	niewoli,	wieści	o	nadchodzącym	wybawie-

niu,	o	lepszym	czasie	i	możliwości	życia	i	działania	na	
tym	miejscu,	 gdzie	 Pan	 Bóg	 nas	 stawia.	 Panie	 Boże	
prosimy	Cię:	Prowadź	nas	wśród	pocieszenia!	Amen.	
                                                                                                                                   

Ks. Jan Sztwiertnia

 Syn Człowieczy zgromadzi wybranych swoich  
z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec 
nieba (Ew.	Marka	13,27).
 
	 Słowo	 to	 dotyczy	 przyszłości.	 Przyszłością	
wszyscy	żyjemy.	Niektórzy	próbują	kreślić	co	do	niej	
konkretne	 plany,	 plany	 na	 cały	 dzień,	 na	 jutro,	 na	 ty-
godnie,	 miesiące	 i	 na	 lata.	 Oprócz	 spraw	 zwykłych,	
codziennych,	próbują	umieścić	 tam	swoje	piękne,	naj-
piękniejsze,	najskrytsze	cele	 i	marzenia.	Ale	 to	słowo	
mówi	 o	 innej	 przyszłości.	 Ona	 także	 dotyczy	wszyst-
kich.	Tej	przyszłości	jednak	nie	przygotowuje	się	same-
mu,	ale	każdy	sam	ją	wybiera.		To	wieczność,	a	wybór	
nie	dotyczy	tego	jaką	chcemy	ją	mieć,	ale	z	kim	chcemy	
ją	przeżywać		-	z	Bogiem	czy	bez	Boga.		Bo	przyszłość	
w	 wieczności	 kształtować	 może	 tylko	 ten,	 który	 jest	
jej	Panem.	A	jest	nim	Pan	Bóg.	Tam	będzie	przestrzeń	
i	 stan,	 które	 on	 przygotowuje	 dla	 tych,	 którzy	 chcą	 
z	nim	być.	Tam	będzie	życie	wieczne,	bo	on	jest	życiem	
i	źródłem	wszelkiego	życia	i	on	obetrze	też	wszelką	łzę.	
Tam	będzie	szczęście,	bo	on	będzie	naszym	kochanym	
niebiańskim	 ojcem,	 a	 my	 będziemy	 jego	 kochanymi	
dziećmi	i	dziedzicami.	
 
	 Przestrzeń,		którą	On	tworzy,	czeka	na	nas.	Wy-
bierając	Go	wybieramy	 przyszłość	 z	Nim.	Ale	 do	 tej	
przyszłości	 trzeba	się	właściwie	przygotować.	W	tym	
celu	posłał	nam	Syna	swego	Jezusa	Chrystusa.	On,	Je-
zus,	 realizując	 to	 posłannictwo,	 stał	 się	 Synem	 Czło-
wieczym,	to	jest	naszym	bratem,	przyjacielem,	nauczy-
cielem,	przewodnikiem,	pośrednikiem	i	wybawicielem.	
On	 wziął	 na	 siebie	 nasze	 grzechy,	 zło,	 nieprawości,	
słabości,	winy	 i	 złożył	 z	 siebie	 samego	ofiarę	 zadość-
uczynienia	i	odkupienia	nas	spod	władzy	kusiciela,	zła,	
grzechu	 i	 śmierci.	 On	 dzieli	 się	 z	 nami	 swoim	 zmar-
twychwstaniem	 i	 zwycięstwem	nad	 śmiercią.	W	Nim	

poznajemy	i	doznajemy,	jaką	jest	miłość	niebiańskiego	
Ojca,	 jaką	 jest	 Boża	 światłość,	 Boży	 pokój,	 Boża	 ra-
dość	i	szczęście.	To	właściwe	przygotowanie,	to	wybór	
i	przyjęcie	Go	do	swojego	życia	i	życie	z	Nim,	i	życie	 
w	Nim	już	tutaj.
	 Rozważany	werset	 biblijny	 to	 obietnica	 zwią-
zana	z	zakończeniem	dziejów	ziemi	i	powtórnym	Jego	
przyjściem,	przyjściem	już	nie	tylko	do	nas,	ale	po	nas.	
Wtedy	nastąpi	dopełnienie	się	wszystkich	Jego	obietnic,	
a	te,	które	teraz	przeżywamy,	upewniają	nas,	że	On	do-
trzymuje	swojego	słowa.	Amen

Opracował wersję tekstową: Jan Król
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Cel naszego życia

Marek Cieślar

	 Zwycięski	 Król,	 Pan	 pe-
łen	 mocy	 i	 chwały	 -	 takim	 jest	
Bóg,	 którego	 sławi	 psalm	 68.	
Ukazuje	on	Boga	jako	władcę	ca-
łego	 świata,	 suwerennego	 Pana,	
który	decyduje	o	losach	zarówno	
każdego	 człowieka,	 jak	 i	 wszyst-
kich	narodów.
	 Psalm	rozpoczyna	się	sło-
wami:
	 „Powstaje	 Bóg,	 a	 pierz-
chają	 wrogowie	 jego	 i	 uciekają	
przed	obliczem	jego	ci,	którzy	go	
nienawidzą”	/Ps	68,2/.
	 Słowa	 te,	 to	 nawiązanie	
do	 wezwania,	 które	 towarzyszy-
ło	 na	 co	 dzień	 ludowi	 izraelskie-
mu,	wędrującemu	przez	pustynię.	 
W	Księdze	Liczb,	czyli	w	IV	Księ-
dze	Mojżeszowej	czytamy,	że	

każdego poranka, 

gdy	Izrael	miał	wyruszać	w	dalszą	
drogę,	 Mojżesz	 wołał:	 „Powstań	
Panie,	a	niech	się	rozproszą	 twoi	
wrogowie.	 I	 niech	uciekną	przed	
Tobą	 ci,	 którzy	 cię	 nienawidzą"	
(Liczb	10,	35).
	 Mojżesz	 modlił	 się	 tak	
każdego	 poranka	 i	 czekał	 na	
chwilę,	kiedy	obłok	Bożej	chwały	
uniesie	 się	 znad	 Przybytku	 i	 po-
prowadzi	 lud	w	dalszą	drogę.	To	
niewątpliwie
	wspaniała	modlitwa	na	rozpoczę-
cie	dnia.	

Jak	Mojżesz,	wołał	też	psalmista.	Dawid	z	pewnością	śpiewał	te	słowa.	Mo-
żemy	 sobie	wyobrazić,	 jak	 siada	 przy	 harfie	 i	 intonuje:	 „Powstań,	 Panie,	
zwyciężaj…”.	 	Może	 i	my,	przynajmniej	od	czasu	do	czasu,	powinniśmy	
siąść	przy	pianinie,	 lub	wziąć	do	ręki	gitarę	 i	zaśpiewać:	Powstań,	Panie,	
zwyciężaj,	przed	Tobą	pierzchnie	wszelkie	zło!	Przeprowadź	nas	zwycięsko	
przez	wszelkie	trudności.		
Psalmista	wzywa:

 „Śpiewajcie Bogu, 

grajcie	imieniu	jego!	Torujcie	drogę	temu,	który	pędzi	na	obłokach	–	Pan	
imię	jego	–	radujcie	się	przed	nim!”	/Ps	68,5/.
	 Pan,	cwałujący	na	obłokach,	ukazuje	się	też	w	proroctwach	Izajasza.	
To	obraz	Boga	w	 czasach	ostatecznych.	W	Księdze	Apokalipsy	widzimy	
Chrystusa	jako	jeźdźca,	jako	Pana	i	Zwycięzcę.	W	oryginalnym,	hebrajskim	
tekście	psalmu	pojawia	się	imię	JHWH.	To	ten	sam	Bóg.	Gdy	wielbimy	Je-
zusa,	wielbimy	też	Boga	Jahwe.	Imię	Jezus,	po	hebrajsku	Jehoszua,	znaczy:	
„Jahwe	Wybawicielem”.
Chodzi	o	to,	byśmy	swoim	życiem	naprawdę	wielbili	Boga	żywego,	Boga,	
który	 objawia	 się	 nam	 jako	Ojciec	 i	 Syn	 i	Duch	 Święty.	Nie	ma	 tu	 żad-
nej	sprzeczności.	Jahwe	i	Jezus	to	imiona	tego	samego	Boga.	Jest	to	Bóg	 
w	trzech	Osobach.	Jedyny	prawdziwy,	żywy	Bóg,	Stwórca,	Zbawiciel,	Pan.
Nasze	życie	powinno	mieć	jeden	cel	–	

by wielbić Go, 

przynosić	Mu	chwałę.	Wtedy	prawdziwe	staną	się	dla	nas	słowa,	które	znaj-
dujemy	w	4.	w.	psalmu	68:
	 „Sprawiedliwi	radują	się	i	cieszą	przed	Bogiem,	i	weselą	się	rado-
śnie."
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	 Wielką	 radość	 przeżywa	 każdy,	 kto	 wie,	 że	
celem	życia	 jest	 przynosić	 chwałę	Bogu.	Kiedyś	 cały	
świat	pozna	 tę	prawdę	 i	odda	Bogu	chwałę.	Czytamy	 
w	księdze	proroctw	Izajasza	słowa	Jahwe:
	 „Do	mnie	się	zwróćcie,	wszystkie	krańce	ziemi,	
abyście	były	zbawione,
bo	ja	jestem	Bogiem	i	nie	ma	innego.	Przysiągłem	na	
siebie,	z	moich	ust	wyszła	prawda,	słowo	niezmienne,	
że	 przede	mną	będzie	 się	 zginać	wszelkie	 kolano,	 bę-
dzie	przysięgał	wszelki	język,	mówiąc:	

Jedynie w Panu jest zbawienie i moc"	(Iz	45,	22	
-	24).		

	 W	Liście	 do	Filipian	 czytamy,	 że	Bóg	 swego	
Syna	 „obdarzył	 imieniem,	 które	 jest	 ponad	 wszelkie	
imię,	aby	na	imię	Jezusa	zginało	się	wszelkie	kolano	na	
niebie	i	na	ziemi,	i	pod	ziemią,	i	aby	wszelki	język	wy-
znawał,	że	Jezus	Chrystus	jest	Panem,	ku	chwale	Boga	
Ojca"	(Flp	2,	9	-	11).
	 Niestety,	 imię	 Boga	 jest	 dzisiaj	 lekceważone,	
używa	się	go	nawet	po	to,	by	przeklinać.	Jednak	kiedy	
Pan	pojawi	się	w	pełni	swego	majestatu	i	mocy,	wszelki	
język	wyzna,	że	Jezus	Chrystus	jest	Panem,	ku	chwale	
Boga	Ojca.
	 W	pełni	Bóg	objawi	swoją	moc	w	czasach	osta-
tecznych.	Pokona	wszelkich	wrogów,	wypleni	wszelkie	
zło.	Od	18.	wiersza	psalmu	czytamy:
	 „Wozy	 Boże	 niezliczone,	 mnóstwo	 tysięcy;	
Pan	przybył	z	Synaju	do	świątyni.
Wstąpiłeś	na	wysokość	(…),	wziąłeś	ludzi;	nawet	opor-
ni	mieszkają	u	Pana,	Boga."
	 Bóg	wszystkich,	którzy	uchwycą	się	Go	wiarą,	
wprowadzi	do	swojej	siedziby,	do	swego	domu.	Będzie	
to	domostwo	wieczne,	nie	będzie	 tam	 już	śmierci.	To	
wielka	pociecha	dla	nas	dzisiaj,	kiedy	bliscy	nam	ludzie	
chorują	i	umierają.	
Psalmista	woła	z	radością:

 „Błogosławiony niech będzie Pan! 

Codziennie	dźwiga	ciężary	nasze	Bóg,	zbawienie	nasze.	
Bóg	 jest	 nam	 Bogiem	 zbawienia,	 Pan	 wszechmocny	
wybawia	od	śmierci”	/Ps	68,	20	–	21/.
	 Jednak	 los	 tych,	 którzy	 odtrącają	 zbawienie	 
i	miłość	Boga,	jest	odmienny:
	 „Zaiste,	roztrzaska	Bóg	głowę	wrogów	swoich,	
włochaty	łeb	tego,	który	trwa	w	winach	swoich"	/Ps	68,	
22/.
	 Ten	 wiersz	 mówi	 o	 losie	 wszystkich,	 którzy	
zachowują	wrogość	wobec	Boga	oraz	o	 losie	 szatana,	
najbardziej	zajadłego	Bożego	przeciwnika.	Zostanie	on	
pokonany,	a	wraz	z	nim	przepadną	ci,	którzy	dali	mu	się	
zwieść.	
	 Nie	ma	wątpliwości,	że	Bóg	odniesie	ostatecz-
ne	zwycięstwo	nad	wszystkimi,	którzy	mu	się	sprzeci-
wiają.	Psalm	kończy	się	wspaniałym	wołaniem:
	 „Królestwa	 ziemi,	 śpiewajcie	 Bogu,	 grajcie	
Panu.	 Sela.	 Temu,	 który	 jeździ	 na	 niebiosach,	 niebio-
sach	odwiecznych	(…).	

Uznajcie moc Boga! 

Majestat	jego	jest	nad	Izraelem,	a	moc	jego	w	obłokach.	
(…)	Bóg	Izraela	daje	moc	 i	 siłę	 ludowi,	niech	będzie	
Bóg	błogosławiony”	/Ps	68,	33	–	36/.
	 Bóg	 Izraela,	 Bóg	 Biblii,	 Bóg	Abrahama,	 Iza-
aka,	Jakuba,	Ojciec	Jezusa,	nasz	Ojciec,	jest	potężnym,	
pełnym	chwały	i	majestatu,	żywym	Bogiem.	Chwalmy,	
wraz	 z	 całym	 ludem	 Bożym,	 Pana,	 który	 przemierza	
niebo	odwieczne,	którego	potęga	w	obłokach.	On	daje	
swemu	ludowi	siłę	i	moc.	Wybawia	i	umacnia	każdego,	
kto	Mu	ufa.
Nie	zapomnijmy,	że	celem	naszego	życia	jest	przynosić	
Bogu	chwałę	i	cześć.	Niech	będzie	Bóg	błogosławiony!

Wśród	tylu	imion
	jednego	brak

wśród	tylu	spojrzeń	
	jednego	brak	

wśród	tylu	gestów
	jednego	brak

i
gaśnie

płomyk	nadziei

jak
zdmuchnięta	świeca

	a	serce
		staje	się	ciężkie

jakby

nie	moje.

  
 Maria Sławska

udostępniła: Grażyna Cimała  

Zawiedzione serce



Wieœci Wy¿szobramskie

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

Oczekując świtu

Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zba-
wiać to, co zginęło 

 (Lk 19,10)

Roman E. Rogowski
„Ewangelia na co dzień”

1984 rok

	 Szedłem	 z	 Efraim	 doliną	 Dujuk	 do	 Jerozoli-
my.	Chciałem	ominąć	Jerycho,	 to	miasto	drzew	balsa-
mowych	i	hałaśliwych	tłumów.	Zwłaszcza	teraz,	kiedy	 
z	każdym	dniem	przybywało	coraz	więcej	pielgrzymów	
z	Perei	 i	Galilei.	A	 ja	 tak	bardzo	nie	 lubiłem	 tłumów.	
Tym	 razem	 ilość	 pielgrzymów	 przechodziła	 wszelkie	
wyobrażenie.	 Spytany	 pierwszy	 z	 brzegu	 człowiek	 
w	poplamionej	tunice	i	kubłakiem	sycery	u	pasa	wyja-
śnił	mi	z	naganą	w	głosie:
-	 Jak	 to	 nie	wiesz?!	Nauczyciel	 z	Nazaretu	ma	 bawić	 
w	mieście	w	drodze	do	Świętego	Miasta.
	 „Nauczyciel	 z	Nazaretu?	 -	myślałem	 -	 słysza-
łem	Go	 tylko	 raz.	Bardzo	ostro	karcił	wtedy	bogaczy,	
stając	po	stronie	ubogich.	Szedłem	wtedy	z	Tyberiady	
do	Kafarnaum	 i	 pamiętam,	 jak	 na	 jednym	 ze	wzgórz	
wołał:	„Błogosławieni	jesteście,	wy	ubodzy,	albowiem	
do	was	należy	Królestwo	Boże".	Patrzyłem	na	wpatrzo-
nych	w	Niego	słuchaczy.	Byli	wszyscy	ubodzy.	Szaty	
mieli	w	strzępach.	Opowiadano	mi	potem	jedną	z	Jego	
przypowieści	o	ubogim	Łazarzu	i	potępionym	bogaczu.	
Przesłanie	opowieści	było	 takie	 samo	 jak	poprzednio:	
błogosławieni	ubodzy,	biada	bogaczom!"
	 Ja	też	byłem	ubogi.	Miałem	rozlatujące	się	san-
dały	na	nogach	i	denara	w	sakiewce,	którego	zarobiłem	
na	jednej	z	winnic	pod	Efraim.	Dlatego	podobały	mi	się	
mowy	Nauczyciela.	„Dobrze	tym	bogaczom,	że	ich	po-
tępia	na	każdym	kroku	-	myślałem	z	satysfakcją.	-	Gdy-
by	tak	jeszcze	wpłynął	na	ich	decyzję,	żeby	podzielili	
się	swoim	bogactwem	z	ubogimi!"
	 Sam	 Nauczyciel,	 jak	 mi	 mówiono,	 był	 bar-
dzo	 ubogi.	 Zresztą	 sam	 widziałem	 Jego	 wypłowiałe	
w	 słońcu	 i	deszczach	 szaty.	Ale	 zapamiętałem	nie	 tyl-
ko	Jego	szaty	i	podarte	sandały.	Zapamiętałem	przede	
wszystkim	 Jego	 twarz	 i	 ręce.	Były	przedziwne,	 jakby	
prześwietlone	 słońcem.	 W	 twarzy	 odbija	 się	 dusza,	 
w	 rękach	 -	 serce.	 Cokolwiek	 bym	 powiedział	 o	 tym	
Człowieku,	 był	 to	 ktoś	 o	wspaniałej	 duszy	 i	wielkim	
sercu.

	 Tym	razem	nie	sądziłem,	że	usłyszę	coś	więcej.	
Znowu	z	pewnością	będzie	potępiał	bogaczy,	a	obiecy-
wał	 zbawienie	ubogim.	Stanąłem	więc	na	 chwilę	pod	
rozłożystą	 figą,	 by	 przez	 chwilę	 odpocząć	 w	 cieniu	
przed	dalszą	drogą.	I	nie	wiem,	jak	się	to	stało,	kiedy	
nagle	 dałem	 się	 unieść	 ludzkiej	 rzece	 i	 znalazłem	 się	 
w	środku	miasta.
	 W	 jednej	 chwili	 ujrzałem	 Go	 i	 poznałem	 od	
razu.	 Szedł	 ze	 swoimi	 uczniami,	 podobnie	 biednymi	
jak	On.	Z	tą	samą	słoneczną	twarzą.	Rąk	nie	widziałem,	
ale	 chyba	 też	były	pełne	 słońca.	Rozglądał	 się	po	 tłu-
mie,	jakby	kogoś	szukając.	Wtem	skręcił	w	moim	kie-
runku.	Widziałem	Jego	twarz	tak	blisko,	że	zobaczyłem	
Jego	oczy.	Ale	na	pewno	spojrzał	na	drzewo	sykomory,	
rosnące	obok.	Siedział	na	nim	jakiś	mały,	chuderlawy	
człowiek,	ubrany	w	drogi	bisior.	Usłyszałem	Jego	głos:
-	Zacheuszu,	zejdź	prędko,	albowiem	dziś	muszę	się	za-
trzymać	w	twoim	domu.
Gdy	tamten	onieśmielony	dziwnym	żądaniem	schodził	
niezgrabnie	z	drzewa,	 ja	pytałem	sam	siebie:	 „Kto	 to	
jest?	Chyba	jakiś	ubogi?	Ale	ubogi	nie	chodzi	w	szatach	
z	bisioru..."
-	 Kto	 to	 jest?	 -	 zapytałem	 starego	 kupca	 stojącego	
obok.	
	-		Jak	to	nie	wiesz,	kto	to	jest?	-	przy	tych	słowach	sta-
rzec	splunął	z	odrazą.	 -	To	zwierzchnik	celników,	naj-
większy	bogacz	w	mieście.
Wokół	mnie	już	szeptano	ze	zgorszeniem	i	zgrozą:
-	 Do	grzesznika	poszedł	w	gościnę!
„Do	 grzesznika,	 do	 celnika,	 do	 bogacza...	 -	 powtarza-
łem	w	chaosie	myśli,	jakie	cisnęły	mi	się	do	głowy.	Nic	
nie	rozumiem.	Wydawało	mi	się,	że	Go	znam,	że	znam	
Jego	naukę,	a	tymczasem	okazuje	się,	że	Go	nie	znam	
wcale,	 że	 nic	 nie	 rozumiem.	Dlaczego	poszedł	 do	bo-
gacza,	zamiast	go	potępić?!	I	to	jeszcze	do	poborcy	cła,	
zausznika	Rzymian,	tych	przeklętych	Rzymian!	Co	On	
robi?	 Dlaczego?	 Dlaczego	 burzy	 we	 mnie	 ten	 obraz,	
jaki	sobie	o	Nim	wyrobiłem?	Dlaczego?..."
	 Przeciskałem	się	przez	tłum	jak	oszalały,	by	się	
czegoś	dowiedzieć,	by	coś	z	tego	zrozumieć.	Udało	mi	
się	podejść	tak	blisko,	że	słyszałem	słowa	Zacheusza:
-	Panie,	oto	połowę	mego	majątku	daję	ubogim,	a	jeśli	
kogo	w	czym	skrzywdziłem,	zwracam	poczwórnie.
	 Nie	 wierzyłem	 własnym	 uszom.	 „Jak	 to	 ten	
rzymski	pies	-	myślałem	z	odrazą	-	tak	się	zmienił?	Czy	
tylko	udaje..."	Pochód	ruszył	pod	górę,	w	wąską	ulicz-
kę,	 gdzie	 mieszkał	 bogacz.	W	 bramie	 domu	 obrosłej	
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bluszczem	stała	cała	rodzina	Zacheusza.	Widocznie	już	
jej	doniesiono,	kogo	będzie	gościć.
	 Ciągle	trzymałem	się	blisko	Nauczyciela.	Cze-
kałem	na	 jakieś	 słowa	wyjaśnienia.	„Dlaczego	 tak	po-
stąpił?	 Czyżby	 zmienił	 zdanie	 o	 bogaczach?	 Czyżby	
Jego	nauka	uległa	zmianie?	Czyżby	zdradził	ubogich?"	
Nie	widziałem	Jego	 twarzy,	bo	 idąc	był	zwrócony	do	
mnie	plecami.	W	bramie	domu	przystanął,	odwrócił	się	
i	wszyscy	się	uciszyli.	Przemówił:
	-	Dziś	zbawienie	stało	się	udziałem	tego	domu,	gdyż	
i	on	jest	synem	Abrahama.	Albowiem	Syn	Człowieczy	
przyszedł	 szukać	 i	 zbawić	 to,	 co	 zginęło.	Mówiąc	 to	
jakby	 spojrzał	 na	mnie.	 Jakby	wejrzał	 do	mojego	 ser-
ca.	Zrobiło	mi	się	dziwnie	na	duszy.	Nie	umiem	tego	
nazwać,	ale	czułem	to	tak,	jakby	rozszerzyło	się	moje	
serce	i	rozjaśnił	mój	umysł.	Jakieś	światło	wtargnęło	do	
mojej	duszy.	Gdzieś	 tam	z	głębi,	z	ciemności	mojego	

wnętrza	rodziła	się	jakaś	przedziwna	światłość.	„Albo-
wiem	Syn	Człowieczy	przyszedł	szukać	i	zbawić	to,	co	
zginęło...	 -	powtarzałem	w	myśli.	 -	A	więc	każdy	ma	
szansę	w	Jego	Królestwie.	Nie	ma	skazanych	i	wybra-
nych.	Nawet	 największy	 grzesznik,	 najmniej	 uczciwy	
celnik	i	najbardziej	bogaty	człowiek	mają	otwarte	drzwi	
do	 zbawienia.	 Otworzył	 bramy	 niebios	 wszystkim...	 
A	ja	już	ich	potępiłem,	skazałem	na	wieczne	zatracenie,	
nie	dając	im	żadnej	szansy.	I	wydawało	mi	się,	że	już	
zrozumiałem	naukę	Nauczyciela,	że	Go	znam".
	 Pokiwałem	głową	z	politowaniem	nad	samym	
sobą	i	postanowiłem	nie	wychodzić	z	miasta.	Czekałem,	
aż	 Nauczyciel	 wyjdzie	 z	 domu	 Zacheusza.	 Chciałem	
Go	 jeszcze	 zobaczyć,	 posłuchać,	 a	 może	 nawet	 dołą-
czyć	do	Jego	uczniów.	„Bo	tylko	Bóg	może	tak	mówić	
i	 tak	postępować"	-	myślałem	-	chodząc	po	ciemnych	
uliczkach	miasta	i	oczekując	świtu.

Jesień...

	 Żyjemy	 w	 rytmie	 	 przemijających	 pór	 roku.	 
W	 naturalny	 sposób	 zmienia	 się	 nasza	 aktywność,	
przede	wszystkim	fizyczna.	Nie	wyjeżdżamy	za	miasto	
lub	na	wycieczkę.	Spacery	już	nie	są	tak	długie,	odsta-
wiamy	rower,	rezygnujemy	z	kąpieli	w	jeziorze,	morzu	
czy	odkrytym	basenie.	Wiem,	że	wiele	z	tych	aktywno-
ści	nie	dotyczy	aktywnych,	ale	chcę	skupić	się	na	pew-
nej	kolei	życia	przemijalnej	średniej	z	populacji.
 Nigdy w dziejach ludzkości nie było tak 
szybkiego postępu.	Jesteśmy	nagle	otoczeni	dość	wy-
godnym	 i	 nie	 wymagającym	wielkiego	 wysiłku	 świa-

tem,	np.	przy	zdobywaniu	żywności.	Zamiast	iść	kopać	
ziemniaki,	 zbierać	 kapustę	 i	 szatkować	 na	 kiszonkę,	
idziemy	 na	 siłownię,	 całkowicie	 sztuczny	 twór,	 który	
zapewnia	 nam	 rozruszanie	 i	 wzmocnienie	 mięśni	 za-
miast	czynności,	które	kiedyś	gwarantowały	nam	prze-
życie	zimy	i	przeczekania	do	wiosny.		Jesień	była	chyba	
najlepszą	i	najweselszą	porą	roku.	Z	pól	zostało	wszyst-
ko	zebrane,	gałęzie	w	sadach	uginały	się	pod	ciężarem	
jabłek,	 gruszek,	 śliwek.	W	ogrodach	 rośnie	wszystko,	
co	 jest	 potrzebne	 do	 jedzenia,	 życia	 i	 można	 zrobić	 
z	tego	przepyszne	przetwory	(na	tym	schodzi	radosny	
czas),	 lasy	pełne	grzybów,	borówek,	 jagód,	dziczyzny.	
Wszyscy	jedzą	do	syta,	nawet	biedacy.	Cywilizacja	tzw.	
kultura,	dobra	materialne,	nie	zapełniły	tej	dziury	po	ra-

Joanna Nowakowska
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zimy		angażowało	wszystkich	ludzi	pospołu.	Zaczynały	
się	święta	piwa,	wina,	jabłek....

 W naturalny sposób przygotowujemy się do 
przetrwania zimy.	Zapominamy,	że	od	niedawna	–	pa-
trząc	na	dzieje	ludzkości	-		mamy	sztuczne	oświetlenie,	
rozrywkę	na	ekranie.	Nawet	spotkania	rodzinne	i	towa-
rzyskie	przenoszą	się	na	ekran.	Żyjąc	w	dobowym	ryt-
mie	zmieniamy	rozkład	dnia,	szybciej	chodzimy	spać.	
Wieczory	ciche	 i	 spokojne	przeznaczamy	na	ulubione	
zajęcia	 nie	 wymagające	 takiego	 wysiłku	 fizycznego.	
Czytamy,	 podjadamy	 swoje	 ulubione	 przekąski.	 Tym	
samym	tyjemy,	co	też	jest	naturalnym	przygotowaniem	
się	 organizmu	 do	 przetrwania	 zimy.	Organizm	 zbiera	
tkankę	 tłuszczową,	 aby	 było	 nam	 cieplej	 !	 Również	
od	 niedawna	 ludzie	 mają	 także	 możliwości	 pozyska-
nia	 ciepłych,	 niedrogich	 ubrań,	 że	 to,	 co	 kiedyś	 było	
niezbędne	 (tycie)	 teraz	wywołuje	u	nas	 frustrację.	Bo	
wystarczy	 pójść	 do	 sklepu	 i	 już	 mamy	 wszystko,	 co	
nam	 potrzeba.	 Nie	 magazynujemy	 jedzenia	 na	 całą	
zimę.	 Nasza	 aktywność	 również	 z	 tym	 związana	 jest	
już	 niewielka.	 Jest	 to	 dobrobyt.	Organizm	nasz	 przez	
tysiące,	setki	lat	powtarzał	te	same	czynności,	zapobie-
gliwości,	 które	 raptem	od	kilkudziesięciu	 lat	 stały	 się	
zbędne.	 Zyskaliśmy	więcej	 czasu	 dla	 siebie.	 Niestety	
nagłe	spowolnienie	życia,	bez	radości	przygotowań	na	
zimę,	święta,	powoduje,	że	mamy	też	czas	na	refleksje.	
Więcej	czasu	na	przemyślenia	dotyczące	życia	własne-
go,	 ale	 również	 życia	 w	 społeczeństwie.	 Zaczynamy	
wspominać	bliskich,	którzy	albo	odeszli,	albo	są	daleko.		
Czasem	nie	tylko	miarą	kilometrów,	ale	mentalni.	Czas 
pandemii i wymuszone osamotnienie zaczyna przy-
nosić nam gorycz.	Czasem	w	postaci	smutku,	smutnej	
refleksji,	poczucia	osamotnienia	czy	odrzucenia.	Przy-
chodzą	męczące,	złe	myśli.	Refleksyjne	i	przywołujące	
żal,	smutek.	Wyrwani	z	prac	rytmu	rocznego,	prac,	któ-
re	zajmowały	kiedyś	ludzi	na	jesień	–	podchodzą	do	nas	
smuteczki.	
	 Często	nie	pozwalają	nam	zasnąć.	Kiedy	trwa	
to	dłużej,	zaczynamy	myśleć	–	to	chyba	depresja.	Czę-

sto	 rozpoznajemy	 ją	 u	 siebie	 za	 szybko.	Może	 nawet	
nie	mamy		do	niej	skłonności,	bo	jest	to	choroba,	a	nie	
tylko	gorsze	samopoczucie	wynikające	z	braku	słońca,	
innych	ludzi,	intensywnych	dni.

 Mówiąc o depresji powinno wiedzieć się,  
w jakim świecie, w jakich warunkach się żyje. Co 
w ciągu naszego życia ze starych zwyczajów zmieni-
ło się tak dalece, że nie odnajdujemy się w naszym 
świecie?

	 Tymczasem	 –	 oczywiście	 –	 depresja	 zawsze	
dotykała	 ludzi.	Teraz	mówi	 się,	 że	1/4	 społeczeństwa	
na	 nią	 cierpi.	Kiedyś	 to	 po	 prostu	 był	 ból	 głowy,	 nie	
pozwalający	 spać,	 usuwanie	 się	 z	 życia	 codzienne-
go.	Ale	 towarzyszyli	nam	najbliżsi,	martwili	się	o	 ten	
stan,	 podawano	zioła.	Stwarzano	klimat,	 aby	 ten	 stan	
nie	był	dla	nas	aż	tak	bolesny.	Oczywiście	czasem	nie	
przekładało	się	to	na	poprawę	samopoczucia,	ale	ludzie	
czuli	 się	otaczani	opieką,	nie	zostawali	 sami	w	domu	 
w	 łóżku	 –	 obok	 byli	 ludzie.	W	 dzisiejszych	 czasach	
obok	człowieka	jest	niestety	tylko...ściana.	Niby	można	
już	się	przyznać,	że	źle	się	czuje...	Rozpoznaje	się	de-
presję	u	wielu	z	nas,	ale	czy	to	czasem	nie	jest	„tylko”	
wołanie	cierpiącego	o	mały	gest,	zainteresowanie,	cza-
sem	cierpliwość,	że	ktoś	jest...?	
	 U	ludzi	starszych,	to	wołanie	„Halo..ja	tu	jesz-
cze	jestem!”	Zobaczmy,	czy	kogoś	takiego	nie	ma	nie-
daleko	nas,	bo	czasem	potrzebne	jest	to	do	potwierdze-
nia	„jeszcze	żyję”,	jeszcze	mogę	coś	dać	od	siebie.	To	
są	doświadczenia	życiowe,	opowieści	o	innym	świecie,	
ubarwianie	historii	losami	konkretnych	ludzi.	
	 Jesień	kiedyś	była	czasem	nieustannych	zabaw,	
spotkań	 towarzyskich,	 świętowania,	 np.	 imienin.	 Go-
spodynie	chwalone	przez	gości	gotowały,	piekły	swoje	
popisowe	 dania	 i	 ciasta.	 Pandemia	 oczywiście	 zabiła	
to	 wszystko,	 ale	 przedpandemiczne	 życie	 tych	 wielo-
wiekowych	rytuałów,	biesiadowania,	spotkań,	pewnego	
„kolędowania”	 u	 solenizantów	 wyparły	 modne	 impre-
zy	w	znajomej	knajpie	z	cateringowym	jedzeniem.	Do	



Informator Parafialny nr 11/2020(198)

Listopad 2020 9

Największy skarb świata

domów	 niechętnie	 zapraszamy	 nawet	 tzw.	 Przyjaciół	
czy	Rodzinę.	 Pękła	 bańka,	 że	 to,	 co	 prywatne,	 takim	
pozostaje.		Wszystko	można	upublicznić,	wyśmiać,	ob-
gadać	na	facebooku.	Zniknęła	magia	spotkań	człowieka	
z	innymi.	Zostaliśmy	z	ekranem	na	fejsie,	instagramie.	
Zaczęliśmy	 używać	wyłącznie	 dwóch	 zmysłów,	 z	 do-
stępnych	nam	pięciu	(lub	jak	niektórzy	mają	–	sześciu)	
zmysłów.	
	 Ekran	świeci	intensywnie,	wdziera	się	w	oczy,	
wdziera	do	mojego	„ja”.	Zostaliśmy	na	własne	życzenie	
upośledzeni	do	odbioru	tylko	obrazu	i	dźwięku.
 Nie na darmo, aby odbierać świat w jego zło-
żoności, potrzebne nam są zmysły;	 zmysł	 powonie-
nia,	smaku,	dotyku.	A	te	wszystkie	razem	u	wielu	ludzi	
uruchamiały	jeszcze	jeden	–	tzw.	szósty	zmysł.	Każdy	
ma	go	inny,	czujemy	przestrzeń,	ciepło	lub	zimno	oglą-
danego	obrazu,	chłoniemy	smakiem	i	zapachem	świat,	

który	nas	dotyka.	Trochę	tak	żyjemy,	jak	w	ZOO,	nie	
pozostawiliśmy	 sobie	 wyboru,	 kiedy	 siedzimy	 przed	
ekranem	i	oglądamy	odległy,	wspaniały	świat,	pomyśl-
my	w	 ten	 czas	 pandemii,	 czy	 nie	warto	wyjść	 na	 ze-
wnątrz,	usłyszeć	znajomy	głos,	poczuć	zapach	(nawet	
nie	'luksusowy')	wokół	nas.	Depresja	martwi	się	tylko	 
o	 to,	 czy	 nami	 zawładnie,	 bo	 ona	 lub	my	 odcięliśmy	
świat	 od	 nas	 samych.	 	 Od	 człowieka,	 który	 nie	 żyje	
wszystkimi	zmysłami	i	natrafia	na	ścianę,	czy	nie	sami	
sobie	to	zafundowaliśmy?

	 Zainteresuj	się	sąsiadem,	daj	jakiś	znak,	że	ży-
jesz	obok	i	że	pomożesz,	jak	będzie	źle.

Dobrych ludzi wokół, w czas pandemii, 
życząc zdrowia!

 Helena Szurman - 90 letnia zborowniczka należąca do 
Parafii Ewangelickiej w Cieszynie, pragnie podzielić się z Wami 
Drodzy Czytelnicy osobistymi przemyśleniami na temat: wiary, ży-
cia, przemijania. Zapraszamy do przeczytania osobistych refleksji 
opartych o Pismo Święte. 

	 Kiedy	 wierzący	 odmówią	 oddania	 czci	 anty-
chrystowi,	zaczną	się	prześladowania.	Będzie	mu	dane	
walczyć	 z	wierzącymi	 i	 prześladować	 ich.	 Szatan	ma	
moc	i	fizycznie	może	ich	zwyciężyć.	Bojkot	jest	bronią	
w	wojnie	 gospodarczej.	Ale	 już	 od	 dwóch	 tysięcy	 lat	
jest	mowa	o	 tym	w	Biblii.	Kto	nie	nosi	znamienia	an-
tychrysta,	kto	się	do	niego	nie	przyznaje,	ten	nie	może	
ani	nic	sprzedać,	ani	nic	kupić.	W	czasie	wojny,	kiedy	
były	kartki	żywnościowe,	łatwo	można	było	taką	rzecz	
przeprowadzić.	Kto	nie	miał	kartki,	nie	otrzymał	chle-
ba	ani	za	pieniądze	ani	za	dobre	słowo.	Kiedyś	każdy	
miał	własną	lampę	na	stole.	Obecnie	jesteśmy	wszyscy	
zależni	od	elektrowni,	która	w	każdej	chwili	może	wy-
łączyć	prąd.	Dawniej	każdy	miał	na	podwórzu	studnieęi	
pompę,	 dzisiaj	 jesteśmy	 podłączeni	 do	 sieci	wodocią-
gowej.	Dawniej	 każdy	miał	własne	 palenisko,	 dzisiaj	
gotujemy	 i	 pieczemy	 używając	 gazu.	 Co	 zrobimy	 je-
żeli	nie	będziemy	mieć	wody,	gazu,	ani	prądu?	Można	
będzie	mieć	pełne	kieszenie	pieniędzy,	ale	nie	można	

będzie	nic	kupić	bez	znaku	antychrysta.	
	 Jak	dobrze,	że	nie	musimy	się	bać	tych	czasów.	
Łaska	Boża	będzie	z	nami	zawsze	i	w	każdej	sytuacji.	
Jeżeli	nam	zagraża	mocny	wróg,	to	mamy	Wszechmoc-
nego	Przyjaciela,	który	przeprowadzi	nas	przez	wszyst-
kie	cierpienia.	Jeżeli	nawet	nie	zachowa	nas	przy	życiu,	
to	na	pewno	uratuje	naszą	duszę.	Przypomniałam	sobie	
moje	młode	lata	-	1950	rok	oraz	60	i	70	lata.	
	 Wszystkie	 kobiety	 nosiły	 sukienkę	 za	 kolana,	 
a	pod	szyją	kołnierzyk,	który	był	zapięty	na	ostatni	gu-
zik.	A	dzisiaj?	Nastąpiła	wielka	przemiana	w	 szatach.	
Niektórzy,	 a	 jest	 ich	 coraz	więcej,	 nie	 będą	wiedzieli	
jak	mają	chodzić.	Ostatnio	wiele	kobiet	zaczęło	nosić	
męskie	ubiory.	Gdybyśmy	czytali	Świętą	Biblię	 i	wie-
rzylibyśmy	 naszemu	Ojcu	 Świętemu,	 świat	 byłby	 zu-
pełnie	inny.	Czytanie	Świętej	Biblii	jest	w	tych	czasach	
czymś	nieznanym.	Biblia	stała	się	książką	zapomnianą	
i	lekceważoną.	
	 W	Piśmie	Świętym	czytamy:	(5	Mż	22,	5)	„Ko-
bieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna 
nie ubierze szaty kobiecej gdyż obrzydliwością dla Pana 
jest każdy kto to czyni”,	a	pamiętaj,	że	szatan	może	być	
twoim	najlepszym	przyjacielem	i	najlepszą	przyjaciół-
ką,	żeby	tylko	każdego	zwieść.	
	 Słowa	 te	 napisane	 zostały	 ok.	 3	 500	 lat	 temu	
,należą	 do	 zakonu	 (tzn.	 do	 Starego	 Testamentu)	 i	 nie	
przedawniły	się.	W	księgach	Nowego	Testamentu	czy

Helena Szurman
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tamy.	 Tak	 więc	 Zakon	 jest	 święty	 i	 przykazanie	 jest	
święte	i	sprawiedliwe	i	dobre	(Rz	7,	12).
	 Przytoczone	powyżej	słowa	mówią	nam	wyraź-
nie,	że	ponieważ	zakon	do	dziś	jest	taki	sam	jak	kiedyś	
i	dziś	będzie	on	żądał	od	nas	 tego	samego	podporząd-
kowania	się	woli	Boga,	które	obowiązywało	w	czasach	
Starego	Testamentu.	Dlatego	 też	 i	dziś	mężczyźni	nie	
mogą	z	siebie	robić	kobiet,	a	kobiety	z	siebie	mężczyzn.	
Podobnie	kobiety	powinny	mieć	ubiór	przyzwoity,	wy-
stępować	 skromnie	 i	 powściągliwie,	 a	 nie	 stroić	 się	 
w	kunsztowne	sploty	włosów	ani	w	złoto	czy	perły,	czy	
w	kosztowne	szaty...	(1	Tm	2,	9)

	 Jaką	 straszną	 scenę	 widzimy.	 Sprawdzają	 się	
słowa	 proroka.	 Był	 on	 najbardziej	 poniżony	 i	 pogar-
dzony,	wyglądał	tak	okropnie,	że	odwracano	od	niego	
twarz.	To	był	Żyd,	a	w	dodatku	król	żydowski.	Żołnie-
rze	 rzymscy	wyżywali	 się	w	 swym	 okrucieństwie	 na	
Nim.	Teraz	mieli	 taką	okazję.	Ubrali	 go	w	 szkarłatny	
stary	 wojskowy	 płaszcz,	 aby	 się	 z	 niego	 naśmiewać.	
My	 często	 ubieramy	 się	 w	 płaszcz	 sprawiedliwości	 
i	wyobrażamy	sobie,	że	jesteśmy	kimś	bardzo	ważnym.	
Ten	ośmieszający	płaszcz	często	nam	pasuje,	 lecz	nie	
pasuje	Jezusowi.	On	jednak	bierze	go	na	siebie.	Jezus	
przejmuje	też	koronę	cierniową.	Ciernie	te	przypomina-
ją	nam	to,	co	Bóg	powiedział	do	Adama.	Ciernie	i	osty	
rodzić	 ci	 będzie	 ziemia	 (1	Mż	 3,	 18)	Walka	 zostanie	 
i	cierniami	przypomina	nam	nasz	upadek	w	grzech.	Po-
eta	miał	rację	pisząc:	„O	głowo	poraniona	krwią	hańby	
okryta,	głowa	twa	koroną	jest	z	ciernia	uwita.	Co	miała	
znaczyć	ta	 trzcina,	którą	dano	do	ręki	 jako	berło?	Ma	
nam	uświadomić,	jacy	jesteśmy	żądni	siły,	chwały,	zna-
czenia	i	uznania.	
	 Szatan	dobrze	wiedział	co	 robi	„Kiedy	powie-
dział	do	naszych	prarodziców.	Będziecie	jak	Bóg”.	Wie-
dział,	 że	może	 tym	nęcić	 serca	 ludzkie.	Dzisiaj	nadal	
nas	nęci.	Dlaczego	 jest	 tyle	kłótni,	niezgody,	przykro-
ści,	 braku	 wrażliwości	 i	 nieporozumień	 między	 ludź-
mi?	Dzieje	się	 tak,	ponieważ	zdominowała	nas	pycha	 
i	poczucie	własnej	racji.	Nie	damy	sobie	nic	powiedzieć.	
Nie	potrafimy	się	przed	niczym	ugiąć.	Nam	należy	się	
to	berło	ośmieszenia	i	drwiny.	Natomiast	absolutnie	nie	
należało	się	ono	Jezusowi.	On	nigdy	nie	sięgał	po	moc	
i	chwałę.	Chociaż	była	mu	kiedyś	proponowana	przez	
szatana,	jednak	nie	przyjął	jej.	My	chętnie	sięgamy	po	
władzę	i	chwałę.	Toteż	ta	trzcina	bardzo	by	nam	paso-
wała.	Czyż	nie	chcemy	aby	ludzie	kłaniali	nam	się	i	hoł-
dowali	nam?	Nie	zapominajmy,	że	wszystko,	co	musiał	
wycierpieć	i	znosić,	było	z	powodu	naszych	grzechów.	
O	nieprzerwanej	 Jezu	mój	miłości,	 który	 ze	 szczegól-

nej	łaskawości	wstąpiłeś	na	wierzch	krzyża	okrutnego	
dla	mnie	grzesznego.	Obyśmy	nigdy	nie	zapomnieli	ile	
boleści	i	upokorzeń	doznał	nasz	Zbawiciel,	jaką	wielką	
cenę	musiał	zapłacić,	aby	nas	uratować.	Była	 to	krew	
Baranka	Bożego.	
Czy	podziękowałeś	mu	już	za	to?

 „ Albowiem temu który ma, będzie dane,  
a temu który nie ma zostanie i to co ma odebrane”.	

Mt 4, 25
	 Ewangelia	 ma	 różnych	 wrogów.	 Raz	 jest	 to	
słońce,	 innym	razem	ptaki,	 a	wreszcie	 są	nim	ciernie.	
Szatan	 jest	 tym	który	–	podobnie	 jak	ptaki	w	przypo-
wieści	-	zbiera	słowo,	kiedy	ludzie	je	usłyszeli	(Mar	4,	
1-20).	 Słońce	 powoduje	 uschnięcie	 dobrego	 nasienia,	
które	 spadło	 na	 skalisty	 grunt	 serca.	 Ciernie	 symboli-
zują	 wpływ	 codziennych	 trosk,	 ułudę	 bogactwa	 i	 po-
żądanie	 różnych	 rzeczy.	 Dobre	 ziarno	 słowa	 Bożego	
nie	mogło	wydać	owocu.	Szatan	zwodzi	 ludzi.	Mówi	
im	 „masz	 wszystko”.	 Twoi	 bliźni	 uważają	 cię	 za	 po-
rządnego	 chrześcijanina.	 Nie	 brakuje	 ci	 niczego.	 Jed-
nak	 dużo	 Ci	 brakuje.	 Takiemu	 złudzeniu	 uległa	 pew-
na	 starsza	 pani.	 Pewien	 brat	 zapytał	 ją.	Czy	ma	Pani	
Biblię?	 I	 czyta	 ją	 pani	 codziennie?	 Przytaknęła	 i	 ka-
zała	 córce	Hani	 przynieść	 ją.	 Cenna	Księga	 owinięta	
była	w	gazetę.	Brat	 odwinął	 papier	 i	 otworzył	Biblię.	 
W	środku	coś	 się	 znajdowało	 i	 upadło	na	 ziemię.	Ko-
bieta	krzyknęła:	och	tam	są	moje	okulary,	których	szu-
kam	od	dwóch	lat	–	dziwiła	sie	kobieta.	Tak	długo	nie	
czytała	Biblii.	 Jakaż	 strata,	 sądziła,	 że	posiada	Słowo	
Boże,	a	jednak	go	nie	miała.	Została	pozbawiona	wielu	
błogosławieństw,	które	można	otrzymać,	kiedy	się	czy-
ta	Słowo	Boże.	Kto	czyta	Biblię	szczerze	z	modlitwą	i	
jest	jej	posłuszny,	ten	znajduje	pokój	serca.	pełną	radość	
i	życie	wieczne.	Jemu	będzie	jeszcze	dodane,	podczas	
gdy	 innemu	zostanie	zabrane	 to,	 co	według	własnego	
mniemania	 posiada.	 Czy	 istnieje	 jeszcze	 jakakolwiek	
książka	napisana	przed	 tysiącami	 lat,	która	byłaby	na-
dal	tak	powszechna	nie	czytana?	Biblia	jest	księgą	naj-
bardziej	rozpowszechnioną	na	całym	świecie.	Jest	czy-
tana	przez	wszystkie	warstwy	społeczne	 i	przez	 ludzi	 
o	różnym	przedziale	wiekowym,	interesują	się	nią	dzie-
ci,	naukowcy,	filozofowie.	Mężowie	stanu	czynili	z	niej	
swą	szczególną	pozycję	książkową,	a	czy	ty	sięgasz	po	
Biblię?
	 Czytanie	Biblii	jest	w	tych	czasach	nieznanym	
zwyczajem.	Biblia	 stała	 się	książką	zapomnianą	 i	 lek-
ceważoną.	Kto	nie	czyta	Świętej	Biblii	nie	może	poznać	
Jezusa	jako	Zbawiciela	Grzeszników,	jako	drogi	praw-
dy	i	życia.	
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„Człowiek nie umie zrozumieć u innych tego, 

czego sam nie przeżył”       
H. Hermann

	 Ludzie	 są	 tak	 niezwykli	 jak	 zachody	 słońca,	
jeśli	 tylko	pozwolimy	im	takimi	być.	Kiedy	patrzę	na	
zachód,	nie	łapię	się	na	mówieniu:	„Rozjaśnij	nieco	po-
marańcz	w	prawym	rogu”.	Nie	próbuję	kontrolować	za-
chodu.	Oglądam	go	z	zachwytem	nad	tym,	jak	się	roz-
przestrzenia.	Od	 jakiegoś	 czasu	 szukam	 świata,	 który	
jest	do	mnie	podobny.	Gdzie	ludzie	się	szanują,	a	jedna	
kobieta	poprawia	drugiej	kobiecie	koronę,	 ciesząc	 się	
jej	szczęściem.	Gdzie	jest	miłość	do	ludzi	nie	za	to,	co	
mają,	a	 jakimi	są.	Są	tam	ludzie	patrzący	dookoła	sie-
bie,	a	nie	 tylko	we	własne	odbicie	w	 lustrze.	Bo	 jeśli	
będziesz	sobą	-	powiedzą,	że	 jesteś	zbyt	dziwny.	Gdy	
będziesz	 bronić	 swojego	 zdania	 -	 powiedzą,	 że	 jesteś	
zbyt	 arogancki.	 Dbasz	 o	 siebie	 -	 powiedzą,	 że	 jesteś	
zbyt	próżny.	Jeśli	powiesz	„kurcze”	-	powiedzą,	że	je-
steś	zbyt	chamski.	Gdy	nie	będziesz	chciał	być	z	byle	
kim	-	powiedzą,	że	jesteś	zbyt	wybredny	i	samotny.	Nie	
będziesz	 płaszczyć	 przed	 innymi	 -	 powiedzą,	 że	 nie	
potrafisz	się	dopasować.	Będzie	zależeć	Ci	na	rodzinie	 
i	przyjaciołach	-	powiedzą,	że	bujasz	w	obłokach.	Za-
pracujesz	na	nowe	auto	–	powiedzą,	że	na	pewno	ukra-
dłeś.	Jeśli	będziesz	w	długim	związku	-	powiedzą,	że	
nie	znasz	smaku	życia.	Będziesz	szczery	-	powiedzą,	że	
jesteś	 zbyt	 bezczelny.	 I	wiesz	 co	Ci	 powiem?	Uśmie-
chaj	się	szczerze	i	dalej	bądź	po	prostu	sobą.	Chwasty	
nie	 będą	 tak	piękne	 jak	 róża.	Wszystkie	 ich	 zawistne	
czyny	szlifowały	Cię	niczym	diament.

	 Gdy	 zaczęła	 się	 pandemia	Covid	 19,	 nikt	 nie	
sądził,	że	nagle	zostaniemy	zamknięci	w	czterech	ścia-
nach	naszego	domu.	Nagle	kazano	nam	siedzieć	z	człon-
kami	 rodziny.	Zobaczyliśmy,	w	 jakim	 stanie	 są	nasze	
relacje	 z	 bliskimi.	 Czas	 refleksji,	 dostrzeżenia	 świata	
wokół.	Dobra	okazja,	żeby	czegoś	nowego	się	nauczyć.	
Czego	ja	się	nauczyłam?	Że	cokolwiek	by	się	nie	działo,	
jak	źle	by	się	wydawało,	że	jest,	życie	idzie	do	przodu	 
i	jutro	naprawdę	będzie	lepiej.	Już	wiem,	że	bardzo	wie-
le	możesz	powiedzieć	o	człowieku	poprzez	sposób,	w	
jaki	radzi	sobie	w	trzech	sytuacjach:	gdy	pada	deszcz,	
gdy	zgubi	coś	ważnego	i	gdy	„lampki	choinkowe	są	to-

talnie	 poplątane”.	Nauczyłam	 się,	 że	 bez	względu	 na	
wszystko	 będziesz	 tęsknić	 za	 rodzicami,	 gdy	 znikną	 
z	Twojego	życia.	Zrozumiałam,	że	zarabiać	na	życie	to	
nie	to	samo,	co	żyć.	Dotarło	do	mnie,	że	życie	czasem	
daje	drugą	 szansę,	 a	 jeśli	 zamykają	na	Twojej	drodze	
drzwi,	 to	zawsze	można	wejść	oknem.	Teraz	już	rozu-
miem,	 że	 jeśli	 podejmujemy	 decyzje	 z	 otwartym	 ser-
cem,	to	zazwyczaj	są	one	trafne.	Nauczyłam	się,	że	na-
wet	jeśli	coś	mnie	boli,	to	ten	ból	nie	jest	mną.	Już	wiem,	
że	każdego	dnia	powinieneś	kogoś	dotknąć.	Ludziom	
potrzebny	jest	ciepły	uścisk	czy	choćby	przyjacielskie	
poklepanie	po	plecach.	Wiem,	że	wciąż	jeszcze	muszę	
się	wiele	 nauczyć	 oraz,	 że	 ludzie	 zapomną	 co	 powie-
działeś,	co	zrobiłeś,	ale	nigdy	nie	zapomną	tego,	jak	się	
przy	Tobie	czuli.	

	 O	 najważniejszych	 sprawach	 najtrudniej	 opo-
wiedzieć.	To	sprawy,	których	się	wstydzisz,	bo	 słowa	
je	pomniejszają	-	słowa	powodują,	że	rzeczy,	które	wy-
dawały	się	nieskończenie	wielkie,	kiedy	były	w	Twojej	
głowie,	po	wypowiedzeniu	kurczą	się	i	stają	się	zupeł-
nie	zwyczajne.	Jednak	nie	 tylko	o	 to	chodzi,	prawda?	
Najważniejsze	 sprawy	 leżą	 zbyt	 blisko	 najskrytszego	
miejsca	Twej	duszy,	blisko	serca,	jak	drogowskazy	do	
skarbu,	 który	wrogowie	 chcieliby	 ukraść.	Zdobywasz	
się	na	odwagę	i	wyjawiasz	je,	a	ludzie	dziwnie	na	Cie

Monika Macura
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bie	 patrzą,	 w	 ogóle	 nie	 rozumiejąc,	 co	 powiedziałeś,	
albo	dlaczego	uważałeś	to	za	tak	ważne,	że	prawie	pła-
kałeś	mówiąc.	Dopiero	kiedy	osoba	zda	sobie	sprawę,	
że	została	dogłębnie	usłyszana,	jej	oczy	wilgotnieją,	do-
słownie	-	płacze	z	radości.	Tak	jakby	mówiła:	Dziękuję	
Boże,	że	ktoś	mnie	usłyszał	 i	zrozumiał.	Myślę,	że	 to	
jest	najgorsze	-	kiedy	tajemnica	pozostaje	nie	wyjawio-
na	 nie	 z	 braku	 słuchacza,	 lecz	 z	 braku	 zrozumienia.	
Przecież	o	to	chodzi,	żeby	się	nawzajem	poznawać	i	ro-
zumieć.	Uważam,	 że	 to	 nieprawda,	 że	 z	 człowiekiem	
trzeba	 zjeść	 beczkę	 soli,	 żeby	 go	 poznać.	 Bo	 tak	 na-
prawdę	to	wszystko	wie	się	o	drugim	człowieku	od	razu,	
zaraz	od	pierwszej	chwili,	od	pierwszego	słowa.	Tylko	
że	ludzie	przestali	wierzyć	samym	sobie.	I	może	to	wła-
śnie	jest	najgorsze	na	świecie.	Bo	dzisiaj	nikt	nie	jest	na	
tyle	 silny,	 żeby	móc	 uwierzyć	 sobie.	 Pamiętaj,	 że	 ile-
kroć	z	kimś	jesteś,	nie	jest	to	ta	sama	osoba	co	poprzed-
nio,	bo	wszystko	ulega	zmianom.	Nie	można	dwa	razy	
wejść	do	tej	samej	rzeki.	Nie	można	dwa	razy	spotkać	
tej	samej	osoby.	Będziesz	odwiedzać	swoją	matkę,	ojca,	
braci,	siostry	i	przyjaciół	-	ale	oni	na	pewno	się	zmieni-
li.	Nic	nie	pozostaje	takie	samo.	Ty	również	się	zmieni-
łeś,	bo	nauczyłeś	się	czegoś	nowego,	albo	masz	nowe	
obserwacje	na	dany	temat,	tak	czy	siak	jesteś	już	trochę	
inny...	.	Również	dlatego	ludzie	wydadzą	Ci	się	inni.	Je-
śli	będziesz	pamiętać	o	tych	dwóch	różnych	sprawach,	
miłość	 będzie	 mogła	 rozkwitnąć.	 Zawsze	 spotykając	
się	 z	 kimś	 traktuj	 wasze	 spotkanie	 jak	 pierwsze	 i	 za-
wsze	traktuj	je	tak,	jakby	miało	być	ostatnim.	Wtedy	te	
krótkie	chwile	razem	mogą	stać	się	cudownym	spełnie-
niem.	Często	dzieje	się	tak,	że	ludzie	dobierają	się	na	
zasadzie	komplementarnych	deficytów.	Ja	mam	poczu-
cie	niepewności	i	lęku,	no	to	ta	druga	osoba	ma	mi	za-
pewnić	bezpieczeństwo.	Ale	z	kolei	ta	druga	strona	ma	
jakiś	 inny	problem,	który	ja	muszę	umieć	obsługiwać.	 
I	tak	sobie	nawzajem	tkamy	wystarczająco	bezpieczne	
życie.	A	tymczasem	związek,	który	zmierza	do	jakiejś	
dojrzałości,	powinien	polegać	na	tym,	że	dwie	strony	są	
niezależne.	Tak	myślę.	Myślę	 też,	 że	każdy	powinien	
sam	nad	sobą	pracować	i	samemu	okiełznać	własne	de-
mony.	 Gdyż	 im	 więcej	 jest	 zależności,	 wzajemnych	
uwikłań,	 komplementarnych	 deficytów,	 tym	 większe	
ryzyko	 rozczarowań	 i	 wejścia	 związku	 w	 negatywną	
fazę.	Ideałem	jest	sytuacja,	kiedy	partner	może	powie-
dzieć	partnerce:	„Wiesz,	 ja	Cię	do	niczego	nie	potrze-
buję”.	A	partnerka	odpowie:	 „Wiesz,	 ja	 też	Ciebie	do	
niczego	nie	potrzebuję,	bo	umiem	sobie	sama	poradzić,	
ale	 wybieram	 to,	 żeby	 z	 Tobą	 być,	 bo	 Cię	 kocham”.	
Taki	ideał	warto	mieć	przed	oczami	jako	pewien	drogo-
wskaz.	Bo	przecież	kiedy	jesteśmy	z	kimś	w	związku,	
to	ilość	naszych	oczekiwań	w	stosunku	do	partnera	po-
winna	maleć,	a	nie	przyrastać.	I	wtedy	dopiero	pojawia	
się	przestrzeń,	żeby	wystarczająco	często	potrzeby	dru-

giej	 osoby	 były	moimi	 potrzebami.	 Podobno	 najwięk-
szym	 człowiekiem	 jest	 ten,	 kto	 swoją	 siłą	 potrafi	 po-
rwać	 najwięcej	 serc.	 Gdy	 widzimy	 kogoś,	 kto	 mimo	
kłopotów	idzie	przez	życie	z	uśmiechem.	Ktoś,	kto	po	
prostu	szczerze	się	śmieje,	od	serca.	Kto,	mimo	że	życie	
nie	 raz,	nie	dwa	go	ubodło,	nie	narzeka,	nie	wyrzuca	 
z	siebie	potoku	słów.	Docenia	to,	co	mu	dano.	Ot	choć-
by	zdrowie,	nowy	dzień	czy	promień	słońca	z	rana,	któ-
ry	 przypadkiem	 oparł	 się	 na	 policzku,	 albo	 gwiazdy	
wieczorem,	które	widać	tylko	gdy	jest	ciemno.	Patrząc	
na	takiego	człowieka	mamy	wrażenie,	że	mimo	wszyst-
ko	ma	dobre	życie.	Po	jakimś	czasie	dowiadujemy	się,	
że	dał	radę.	Że	jego	życie	się	zmieniło.	Poradził	sobie	 
z	problemami.	Spotkał	miłość,	znalazł	pracę,	wyszedł	 
z	choroby.	Jak	to	mówią,	dał	radę.	Słyszymy	jak	mówi:	
“To	 były	 przejściowe	 kłopoty.	 Zawsze	 wierzyłem,	 że	
wszystko	 co	 dobre	 jeszcze	 przede	mną”.	Aż	miło	 słu-
chać	 takiego	 człowieka.	A	 teraz	 spróbujmy	 popatrzeć	
na	życie	człowieka,	który	ciągle	narzeka.	To	źle,	tamto	
źle.	 Obiektywnie	 patrząc,	 nie	 ma	 powodu.	 Rodzina,	
dzieci,	dobra	praca,	zdrowie.	Żyć	nie	umierać.	Nic	tyl-
ko	 dziękować.	 Nic	 z	 tych	 rzeczy,	 bo	 ciągle	 narzeka.	
Jakby	 wszystkie	 nieszczęścia	 świata	 na	 niego	 spadły.	
Po	czasie	 spotykamy	 tego	człowieka	 i	 co?	 Jakiś	przy-
garbiony,	stłamszony,	nieszczęśliwy.	Dlaczego?	Bo	sło-
wa	mają	moc.	Mówisz	i	masz.	Co	ciągle	powtarzasz,	to	
zaczyna	się	dziać	w	życiu,	zaczynasz	w	to	wierzyć.	Co	
różni	te	dwa	przypadki	człowieka?	Podejście	do	życia.	
To,	co	mówimy,	kreuje	naszą	rzeczywistość.	To,	co	mó-
wimy	teraz,	buduje	nasze	życie	za	parę	lat.	To,	jak	się	
czujemy,	 buduje	 nasze	 nastawienie	 do	 świata.	 Zmień	
nastawienie,	a	zmieni	się	Twoje	życie,	mówią.	I	wiecie	
co?	Mają	rację.	Słowa	mają	moc.	Pamiętam,	jak	pierw-
szy	raz	usłyszałam	te	słowa.	Nie	zrozumiałam	tego,	no	
jak,	 słowa	mają	moc?	Powiem	więcej,	 nie	wierzyłam	 
w	nie.	Jednak	nie	byłabym	sobą,	gdybym	nie	spróbowa-
ła	sprawdzić.	Zaczęłam	zwracać	uwagę	na	to,	co	mówię	
do	 kogoś.	 Zaczęłam	 zwracać	 uwagę	 na	 to,	 co	 ludzie	
mówią	do	mnie.	Zaczęłam	słuchać,	co	mówię	sama	do	
siebie.	Zaczęłam	patrzeć	na	 ludzi	przez	pryzmat	słów.	
Zaczęłam	patrzeć	na	ich	życie.	Patrzeć	na	swoje	życie.	 
I	nagle	dotarło	do	mnie,	że	słowa	to	wielkie	narzędzie.	
Każdy	 człowiek	 to	w	pierwszym	 rzędzie	wykonawca.	
Stąd	wniosek,	że	jakikolwiek	człowiek,	który	uczyni	mi	
coś	nieprzyjemnego	-	jest	narzędziem.	Przez	niego	coś	
jest	 “dokonywane”.	 Kiedy	 to	 prawo	 zrozumiemy,	 od-
czujemy	mądrość	tego,	co	zaszło.	W	jakimś	momencie	
pojawia	 się	 osądzanie,	 obrażam	 się.	 Potem	 jednak	 
w	głębi	czuję,	że	to,	co	się	stało,	nie	jest	przypadkowe.	
Zamiast	zastanawiać	się:	“Dlaczego	mnie	to	spotkało?”,	
lepiej	zastosować:	“Doświadczam	tego	i	wkrótce	zrozu-
miem	dlaczego”.	Chcę	Ci	wyjaśnić,	że	życie	nie	składa	
się	z	wielkich	dram	i		nie	ma	takich	wielkich,	wspania-
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łych	rzeczy.	Życie	składa	się	z	drobnych	spraw	i	małych	
problemów,	 które	 są	 przez	 nas	 wyolbrzymione.	 Jeśli	
zainteresujesz	 się	wielkimi	 sprawami	 -	 przegapisz	 ży-
cie.	Ono	składa	się	przecież	z	picia	herbaty,	rozmowy	 
z	przyjacielem,	wyjścia	na	poranny	spacer	bez	jakiegoś	
konkretnego	 celu,	 po	 prostu,	 żeby	 pospacerować,	 tak,	
byś	w	każdej	chwili	mógł	zawrócić.	Życie	to	przygoto-
wanie	czegoś	do	 jedzenia	dla	ukochanej	osoby,	ugoto-
wanie	czegoś	dla	siebie,	bo	kochasz	siebie,	pranie	ubrań,	
mycie	samochodu,	podlewanie	ogrodu…	Te	małe,	ma-
leńkie	rzeczy	…	.	Szanuj	swoje	życie.	Z	tego	szacunku	
zrodzi	 się	 respekt	 i	 wdzięczność	 za	 życie	 innych.	
Wdzięczność.	 Towarzyszy	 nam	 na	 co	 dzień?	 Eckhart	
Tolle	powiedział,	że	wdzięczność	za	dobro,	które	mamy	
w	życiu	 jest	 podstawą	wszelkiej	 obfitości.	To	 jest	 tak	
prawdziwe,	że	bardziej	nie	może.	Nie	bedę	wdzięczny	
jak	 otrzymam,	 ale	 jestem	 wdzięczny	 za	 to,	 co	 mam.	
Taka	postawa	buduje	potencjał	obfitości.	Skoro	już	czu-
jesz	się	jak	gdyby	to	było	faktem	i	w	dodatku	czujesz	za	
to	wdzięczność,	to	wszechświat	nie	ma	innego	wyjścia	
jak	 Ci	 to	 dać.	 Spotykałam	 się	 ze	 stwierdzeniami,	 że	
przecież	nie	ma	za	co	być	wdzięcznym.	Jak	to?	Żyjesz,	
być	może	masz	rodzinę,	zdrowie,	zdolne	dzieci,	dobrą	
pracę,	lepsze	lub	gorsze	miejsce	do	mieszkania,	ale	je	
masz.	Wypiłeś	kawę,	zjadłeś	posiłek,	przytuliłeś	bliską	
osobę,	ktoś	powiedział	Ci	coś	miłego	…	Można	tak	wy-
mieniać	 bez	 końca.	 Jasne,	 że	 nie	 wszystko	 dotyczy	
wszystkich,	 ale	 każdy	 ma	 powody	 do	 wdzięczności.	
Niedocenianie	 tego,	 co	 się	ma,	wytwarza	 uczucie	 cią-
głego	braku.	Myślisz	-	źle,	za	mało	mam,	nie	mam	…	.		
	 I	 taki	 komunikat	 idzie	 w	 świat.	 Masz	 to	 na	
czym	 się	 skupiasz.	 Narzekanie	 tylko	 oddala	 obfitość.	
Pisząc	obfitość,	mam	na	myśli	nie	tylko	pieniądze,	ale	
każdą	 dziedzinę	 życia.	 Ludzie	 są	 jak	 pełne	 szklanki	
wody	-	wydaje	im	się,	że	już	wszystko	wiedzą	i	nie	są	
gotowi	by	przyjąć	nowe.	Przeświadczenie,	 że	prawda,	
którą	 znamy	 jest	 jedyną	 słuszną	 i	 absolutną	 buduje	
pewność	tego,	co	wiem	na	temat	świata,	ludzi	i	siebie.	
Pewność	ma	 jednak	 swój	wielki	 cień:	 zamknięcie	 na	
nowe.	A	to	nowe	może	być	lepsze,	bo	bardziej	adekwat-
ne	do	mojego	życia,	niż	stare	przekonania.	Aby	wypeł-
nić	szklankę	świeżą	treścią,	trzeba	pozbyć	się	starej.	Ot	
cały	sekret	większej	otwartości	na	świat	i	swoje	możli-
wości.	Nigdy	nie	wiesz	jakie	ograniczające	przekonania	
kryją	się	w	Tobie.	Może	odczuwasz	blokady?	Może	nie	
radzisz	 sobie	 z	 tym	co	 czujesz?	Czujesz	 się	 zraniony,	
masz	więc	prawo	do	smutku,	rezygnacji	czy	rozżalenia.	
Nie	walcz	z	 tymi	uczuciami,	przyjmij	 je	 ze	zrozumie-
niem.	Nie	zamykaj	się,	nie	bój	się	pokazać	tego,	co	czu-
jesz.	Nie	 odpychaj	 od	 siebie	 tych	 uczuć,	 nie	 kryj,	 bo	
nigdy	nie	zginą,	ale	pojawią	się	w	innym	miejscu	i	in-
nym	czasie.	Nigdy	nie	przepraszaj	za	to,	co	czujesz.To	
tak	 jakbyś	przepraszał	za	bycie	autentycznym.	Ty	nie	

wybierasz	jak	masz	się	czuć.	Gdyby	tak	było,	mieliby-
śmy	 samych	 szczęśliwych	 ludzi	na	Ziemi.	Emocje	 ro-
dzą	się	niezależnie	od	naszej	woli	i	rządzą	się	swoimi	
prawami.	My	z	nimi	żyjemy.	Obcujemy.	Współpracuje-
my.	 Emocje	 mają	 swoje	 zadania.	 Jedne	 ostrzegają,	 
a	inne	zachęcają.	Wielką	sztuką	jest	żyć	zawsze	w	zgo-
dzie	z	nimi.	A	jeszcze	większą	sztuką	jest	obchodzić	się	
z	nimi	tak,	żeby	powstało	z	tego	dobro	dla	nas	samych	
i	innych	ludzi.	To	tylko	nasza	autentyczność	i	prawda.	
Jednak	prawda	nie	 zawsze	 jest	 taka	 różowa	 jakby	 się	
niektórym	wydawało.	Prawda	jest	batem,	przy	pomocy	
którego	można	wyciągnąć	człowieka	ze	śmiertelnej	sy-
tuacji,	ale	można	nią	również	wysmagać	go	na	śmierć.	
Najpierw	trzeba	mu	wskazać	drogę,	pomóc	zebrać	siły.	
Dopiero	gdy	nadal	nie	uświadamia	sobie,	jak	poważna	
jest	jego	sytuacja,	należy	wychłostać	go	prawdą.	Każda	
nieprzyjemna	dla	 nas	 sytuacja	 czy	 informacja	 -	 leczy.	
Im	 silniejszy	 sztorm,	 tym	 szybciej	 wznosimy	 się	 na	
wyższy	poziom,	 znów	 jesteśmy	„na	 fali”.	Także	broń	
się	uśmiechem.	Atakuj	ciszą.	Zabijaj	obojętnością.	Słu-
chaj	uszami	tolerancji.	Patrz	oczami	współczucia	i	em-
patii.	Mów	 językiem	miłości.	Gapimy	 się	w	 telefony,	
zamiast	w	oczy	drugiej	osoby,	czy	w	gwiazdy.	Siedzimy	
w	kieszeniach	 innych,	 zamiast	 za	 rękę	 z	 bliskimi.	Za-
glądamy	w	czyjeś	życie,	zamiast	w	głąb	siebie.	Za	dużo	
narzekamy,	obgadujemy,	za	mało	słuchamy	 i	pomaga-
my.	 Wolimy	 drwić,	 wyśmiewać,	 zamiast	 pocieszać	 
i	mówić	dobre	słowo.	Podstawiamy	nogę,	zamiast	po-
dać	rękę.	A	potem	dziwimy	się,	że	ten	świat	jest	taki	zły,	
tyle	że	ten	świat,	to	My.	

	 Dojrzałość.	 To	 bycie	 samodzielnym,	 ale	 nie	
samowystarczalnym	 i	 umiejętność	 przyznania	 się	 do	
tego.	 To	 czas,	 kiedy	 przestajesz	 szukać	 atencji	 i	 udo-
wadniać	 innym	 jak	 wiele	 jesteś	 wart.	 To	 moment,	 
w	którym	potrafisz	przyznać,	że	 sam	wszystkiego	nie	
zrobisz	i	umiesz	prosić	o	pomoc,	a	co	więcej	-	przyjąć	
ją	z	godnością.	To	przyznanie	się	do	błędu,	a	także	sło-
wo	„przepraszam”,	„dziękuję”,	„doceniam”,	„kocham”,	 
a	nie	zakładanie,	że	przecież	to	oczywiste.	To	uznanie,	
że	wszystko	w	naszym	życiu	ma	perfekcyjny	sens,	na-
wet	jeśli	tego	nie	widzimy,	pomimo	tego,	że	życie	sko-
pało	nas	setki	razy.	Nieustannie	rzuca	kłody	pod	nogi.	
Gorsze	momenty,	 często	dramatycznie	 ciężkie,	niejed-
nokrotnie	wywoływały	łzy,	które	bezwładnie	spływały	
po	policzku.	Inni	ludzie	sprawili,	że	ilość	rozczarowań	
moglibyśmy	zmierzyć	ilością	uderzeń	serca	na	minutę.	
Często	otoczeni	nimi,	a	jednak	nękani	przez	samotność,	
czuliśmy	 bezradność,	 zwyczajne	 zmęczenie.	 Jednak	
wrażliwość,	którą	nosimy	w	sercu	nie	jest	Naszą	słabo-
ścią.	Najsilniejsi	ludzie	to	Ci,	którzy	najwięcej	przeżyli,	
najwięcej	czuli	i	nie	zawsze	byli	tacy	jak	świat	dookoła	
nich.
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O skrytości szczęścia...

	 Nawet	 w	 czas	 pandemii	 
i	 pomimo	 tego,	 co	 nas	 dotyka,	
trzeba	pytać	nie	tylko	o	zdrowie,	
ale	i	o	szczęście!	Warto	zmierzyć	
się	z	pytaniem	„czym	 jest	 szczę-
ście?”	 Przynależy	 bowiem	 do	
grupy	słów,	pojęć,	których	nie	da	
się	w	sposób	jednoznaczny	opisać	
i	zdefiniować.	Podobnie	jak	poję-
cie	czasu,	dobra,	piękna	o	których	
mówimy	 w	 sposób	 analogiczny.		
I	 tu	 –	 jak	 w	 przypadku	 pytania	 
o	czas	–	trafne	są	słowa	św.	Augu-
styna:	„Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytają-
cemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem„.	Na	temat	szczę-
ścia	sformułowano	wiele,	często	nawet	wykluczających	
się	twierdzeń	i	poglądów.	Wydaje	się,	że	zastosowanie	
do	tego	pojęcia	ma	łacińska	sentencja	„comparatio	non	
est	ratio”	(„porównywanie	nie	jest	argumentem,	racją”).	
Każdy	inaczej	doświadcza,	odczuwa	„swoje”	szczęście.		
I	każdy	inaczej	postrzega	i	odnajduje	sposób	jego	osią-
gnięcia.	Stąd	i	w	literaturze	filozoficznej	nie	znajdziemy	
obfitej	literatury	w	tej	materii.	Na	uwagę	zasługuje	trak-
tat	Władysława	Tatarkiewicza	 „O	 szczęściu”*.	 	Autor	
zauważa	między	innymi:	„Ci, co znajdują szczęście we 
władzy lub w gromadzeniu bogactw, mają inną teorię 
szczęścia, inny pogląd na sposób osiągnięcia go niż ci, 
co znajdują je w klasztorze, ale nie znaczy to, by mieli 
różne pojęcia szczęścia; tak samo rozumieją je jako za-
dowolenie z życia, a tylko w czym innym dopatrują się 
przyczyn tego zadowolenia”.	Już	w	starożytności	grec-
kiej	dostrzegano,	że	szczęście	 to	coś	bardzo	istotnego	
dla	człowieka.	W	świątyni	w	Delfach	(Delfy	uchodzą	
za	 centrum	 –	 pępek	 świata,	 siedziba	 wyroczni	 Pytii	 
i	źródło	promieniowania	mądrości	Siedmiu	Mędrców)	
na	której	widnieje	słynny	napis	„Poznaj samego siebie” 
odnaleziono	 zbiór	 sentencji,	 które	można	 było	 odczy-
tywać	w	oczekiwaniu	na	„wyrok”	wyroczni.	Stanowią	
one	zbiór	zasad	i	porad	jak	mądrze	żyć.	Tylko	dwukrot-
nie	odnajdujemy	w	nich	zalecenie	modlitwy,	raz	–	mo-
dlitwy	„o	to,	co	jest	możliwe”,	a	po	raz	drugi	„módl się 
o szczęście”.		O	jakie	szczęście	mogło	chodzić	starożyt-
nym	grekom?	W	języku	greckim	istnieją	aż	cztery	sło-
wa	określające	szczęście,	które	w	przekładach	na	języki	
nowożytne	zostały	przetłumaczone	na	jedno	(niestety)	

słowo	 „szczęście”.	 W	 świecie	 greków	 tak	 naprawdę	
szczęśliwi	są	tylko	bogowie,	a	ich	szczęście	jest	dla	lu-
dzi	całkowicie	niedostępne.	Pragnienie	takiego	'boskie-
go'	szczęścia	byłoby	pychą	i	wywołałoby	gniew	bogów.	
Bywa,	że	ludziom	dobrze	się	powodzi	i	wtedy	zwykli	
mówić,	że	towarzyszy	im	szczęście.	Było	to	wyrazem	
przekonania,	 że	bogowie	 im	 sprzyjają	 i	wspierają	 ich	
dobre	starania.	Tak	naprawdę	to,	czego	najbardziej	nam	
potrzeba,	to	szczęście	–	dobre	zrządzenie	losu	–	na	każ-
dą	chwilę.	Ta	efemeryczność	„greckiego”	szczęścia	(gr.	
Eutychia)	jest	nie	do	zlekceważenia,	ponieważ	tylko	od	
niego	może	się	rozpocząć	wspinaczka	do	tzw.	eudajmo-
nii	–	szczęścia	pełnego.	Ziemskie	życie	dostarcza	nam	
troski,	a	życie	szczęśliwe	to	–	według	greków	–	życie	
bez	trosk	i	kłopotów,	a	dobrze	wiemy,	że	to	nierealne.	 
W	życiu	można	doświadczyć	czegoś,	co	w	danym	mo-
mencie	uznajemy	za	szczęście,	ale	w	każdej	chwili	moż-
na	to	utracić.	Dlatego,	czy	ktoś	był	szczęśliwy,	można	
wyrokować	dopiero	po...	jego	śmierci.	Eurypides	wyra-
ził	to	w	ten	sposób:	„Nikt ze śmiertelników nie jest zu-
pełnie szczęsny ani szczęśliwy, bo nikt nie rodzi się wol-
ny od troski”.	Greckie	inspiracje	stanowią	pewien	trop	 
w	 	pytaniu	o	 szczęście	 dziś.	Bo	 to	 pytanie	 jest	 dome-
ną	 filozofów,	 ponieważ	 np.	 psychologia	 empiryczna	
nie	może	wyrokować	w	sporze	o	wartości.	A	szczęście	
jest	dla	człowieka	wartością.	W	przestrzeni	psychologii	
mówimy	raczej	o	'dobrostanie	psychicznym'.							
	 Filozofia	i	psychologia	jednak	dość	zgodnie	za-
uważają,	 że	 to	 szczęście	 jest	 bez	wątpienia	 głównym	
(nie	 zawsze	 uświadamianym)	 celem	 ludzkich	 dążeń	 
i	działań.	W	różnych	dokumentach	i	deklaracjach	regu-
lujących	życie	społeczeństw	nie	wymienia	się	expressis	

Paweł Nowakowski
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verbis	'prawa	do	szczęścia',	mając	na	uwadze	trudności	
z	 jego	zdefiniowaniem.	Jednak	–	wydaje	się	–	że	defi-
niując	podstawowe	prawa	człowieka	wyrażone	w	naj-
bardziej	 istotnym	dokumencie	 jakim	 jest	Powszechna	
Deklaracja	Praw	Człowieka	ONZ	 (1948	 r.),	wskazuje	
się	 pewien	 fundament,	 który	 jest	 niezbędny,	 by	 zaist-
niała	możliwość	doświadczania	i	poszukiwania	własne-
go	 szczęścia.	Poszanowanie	 ludzkiej	godności,	prawo	
do	wolności	i	tej	zewnętrznej	i	wewnętrznej,	wolności	
słowa,	stowarzyszania	się,	wyznawania	religii	–	to	wa-
runki	sprzyjające	dla	zaistnienia	szczęścia.	Naturalnie	–	
doskonale	wiemy,	że	człowiek	potrafi	być	silniejszy	niż	
zewnętrzne	uwarunkowania	i	nawet	w	najbardziej	dra-
matycznych	okolicznościach	może	odkryć	„swoje	małe	
szczęście”,	jednak	by	ta	wartość	mogła	się	w	pełni	re-
alizować,	niezbędne	jest	poszanowanie	podstawowych	
praw	osoby	ludzkiej.	Gdyby	spróbować	–	mając	w	pa-
mięci	historię	ludzkiej	refleksji	nad	szczęściem	–	skon-
struować	w	miarę	zwięzłą	„definicję”	szczęścia	to	moż-
na	uznać,	że	jest to pewien stan mentalno - psychiczny, 
w którym zbiegają się: przyjemność i radość, poczu-
cie relacji z kimś (lub czymś), poczucie harmonii, i – 
zdawanie sobie z tego sprawy (uświadamianie sobie).  
Warto	zwrócić	uwagę	na	to,	że	jest	to	pewien	stan,	pew-
na	stabilność.	Nawet,	gdy	człowiek	jest	w	nieustannym	
ruchu	w	stronę	szczęścia,	to	owym	stanem	jest	ów	ruch,	
owo	dążenie.	Przyjemność	i	radość	–	to	różne	odcienie	
przeżywania	 wartości.	 Upraszczając	 –	 to	 doświadcza-
nie	różnych	wartości	na	skali	ludzkich	potrzeb,	od	bio-
logicznych	po	duchowe.	Idąc	dalej	–	poczucie	przyna-
leżności	do	świata	i	pewnej	społeczności	(by	nawiązać		
do	 starożytnego	 określenia	 „homo-animal sociale”)  
i	do	harmonijnej	relacji	ze	światem	i	z	drugim	człowie-
kiem.	Nie	ma	szczęścia	bez	świadomości	szczęścia.	To	
stwierdzenie	może	wydawać	się	czymś	bardzo	oczywi-
stym,	jednak	w	kontekście	posiadania	przez	człowieka	
świadomości	refleksyjnej	(„człowiek wie, że wie..”)	to	
wyzwanie	wciąż	aktualne.
	 Tak	 jak	 do	 definicji	 osoby	 należy	 „nieprzeka-
zywalność”	 własnego	 doświadczenia,	 wewnętrznego	
świata	przeżyć,	świata	wartości	i	przekonań,	tak	jest	i	ze	
szczęściem.	Można	chyba	uznać	(niezależnie	od	świa-
topoglądu),	że	człowiek	to	„wędrowiec	ku	Szczęściu”.	
Dla	jednego	będzie	to	wędrowanie	w	stronę	przyjemno-
ści	 (hedonizm),	 dla	 innych	w	 stronę	wartości	wyższe-
go	rzędu	(eudajmonizm).	Gdyby	przyjąć	taką	definicję	
ludzkiego	bytowania,	można	spróbować	dostrzec	różne	
postawy	wobec	tego,	co	nazywamy	szczęściem.	Intere-
sującą	refleksję	na	ten	temat	znajdziemy	u	Teilharda	de	
Chardin	(	1881-1955).	Ten	francuski	myśliciel	(teolog,	
filozof,	 antropolog,	 paleontolog),	 zwany	 często	„Ory-
genesem naszych czasów”, w	1943	roku	w	Pekinie	wy-
głosił	wykład	zatytułowany	„Rozważania o szczęściu”.	

Zauważył,	że	„aby lepiej zrozumieć jak się przedstawia 
zagadnienie szczęścia, i dlaczego, rozważając je, ule-
gamy ustawicznym wahaniom, musimy na wstępie ro-
zejrzeć się w sytuacji, to znaczy rozróżnić trzy postawy 
pierwotne, zasadnicze, jakie ludzie de facto przyjmują 
wobec życia”.	Teilhard	również	przyjął	metaforę	 ludz-
kiego	życia	jako	wędrówki	w	drodze	na	szczyt,	gdzie	
wśród	ludzi	można	wyróżnić	trzy	grupy	(cechy	każdej	 
z	nich	nosimy	w	sobie,	choć	w	różnym	stopniu):	znu-
żeni,	poszukiwacze	przyjemności,	żarliwcy.		Znużeni	–	
żałują,	że	wyszli	ze	„schroniska”.	Istnienie	jest	dla	nich	
jakąś	 pomyłką,	 trzeba	 więc	 jak	 najszybciej	 wycofać	
się,	powrócić	do	bezpiecznej	przeszłości.	Po	co	nauka,	
po	 co	 technika?	 -	 to	 pytania	 takich	pesymistów.	 Istot-
na	jest	przeszłość.	Poszukiwacze przyjemności	–	dla	
nich	 lepiej	 istnieć,	 niż	 nie	 istnieć.	 Jednak	 cieszyć	 się	
tylko	 chwilą,	 rozkoszować	 się	 każdą	 rzeczą	 zachłan-
nie,	nie	myśląc	jednak	o	przyszłości.	To	ci,	którzy	po-
zostają	w	połowie	drogi,	cieszą	się	widokiem	szczytu,	
nie	zdobywając	go	(	hedonizm	szkoły	Epikura).	Liczy	
się	 tylko	 teraźniejszość.	Żarliwi –	 dla	 	 nich	 życie	 to	
pięcie	 się	 wzwyż,	 odkrywanie.	 Stawanie	 się	 „kimś	
więcej”,	przecieranie	nowych	szlaków,	nastawienie	na	
przyszłość.	 	 	Z	 tych	 tak	 różnych	postaw	wobec	życia	
wynikają	–	zdaniem	Teilharda	–	trzy	sprzeczne	postaci	
szczęścia.	Szczęście spokoju	 –	bez	wysiłku,	bez	kon-
taktu	z	drugim,	tzw.	„święty	spokój”.	W	konsekwencji	
szczęśliwym	jest	ten,	kto	najmniej	myśli,	odczuwa,	naj-
mniej	pragnie.	Szczęście z doznawania przyjemności 
–	celem	życia	jest	nie	tworzenie,	ale	korzystanie	z	przy-
jemności	doświadczanej	i	osiąganej	przy	jak	najmniej-
szym	wysiłku.	 Szczęśliwy	 ten,	 kto	maksymalnie	 sma-
kuje	chwilę,	 zamkniętą	w	swoich	dłoniach.	Szczęście 
rośnięcia	 -	 	 nie	 jest	 nigdy	 czymś	dokonanym,	 czymś	
zamkniętym.	Jest	ono	znakiem	pewnego	ukierunkowa-
nego	działania,	„produktem ubocznym wysiłku”	(Aldo-
us	Huxley).	To	jest	efekt	„dążenia	wzwyż”,	a	nie	chwi-
lowego	 „wellness	 and	 spa”.	 Szczęśliwy	 jest	 ten,	 kto	
przekraczając	 siebie,	 dążąc	 naprzód,	 znajduje	 pewną	
radość	jako	naddatek.	Istotna	jest	przyszłość.
	 Niekiedy	słyszymy	stwierdzenie,	że	„szczęściu	
trzeba	pomóc”.	Wydaje	 się,	 że	 jest	w	 tym	dobra	 intu-
icja	bo,	gdy	wybieramy	rozwój,	przekraczanie	samych	
siebie,	zdobywanie	życiowych	szczytów,	istnieje	szan-
sa,	że	doświadczymy	spokoju,	przyjemności	i	głębokiej	
radości.	Nawet,	gdyby	miało	to	być	„drugie	szczęście	
Hioba”.	Taka	jest	skrytość	ludzkiego	Szczęścia...
Paweł	Łukasz	Nowakowski
*	Władysłąw	Tatarkiewicz,	O	szczęściu,	PWN,	Warszawa	1979.

**	Dla	chcących	pogłębić	refleksję:	Nicolas	White,	Filozofia	szczęścia.	Od	

Platona	do	Skinnera,	Kraków	2008.
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„Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku.”  
2 List do Tymoteusza 1,7

	 Biblia	mówi	nam,	że	strach	jest	duchem.	Ten	duch	ma	umysł,	który	myśli	i	głos,	
który	mówi,	 i	 jeśli	mu	pozwolisz	–	będzie	cię	kontrolował.	Jeśli	dzisiaj	zmagasz	się	 
z	 duchem	 strachu,	 niech	 to	 będzie	 twoją	modlitwą:	 „Panie,	 Twoje	 Słowo	mówi,	 że	
kiedy	będę	szukał	Twojej	twarzy,	Ty	mnie	usłyszysz	i	uwolnisz	od	wszystkich	moich	
obaw	(Ps.34,5).	Odrzucam	więc	każdą	trwożliwą	myśl,	która	podważa	to,	co	wiem	o	
Tobie	i	Twojej	mocy	(2	Kor.10,5).	Trzymam	się	obietnicy,	że	nigdy	mnie	nie	opuścisz	
ani	nie	porzucisz	(Hebr.13,5).	Mogę	odpocząć	w	prawdzie,	że	dla	Ciebie	nie	ma	rzeczy	
niemożliwych	(Jer.32,17).	Cieszę	się	zapewnieniem,	że	Ty	już	wydałeś	swoim	aniołom	
polecenie,	 by	 ochraniały	mnie	 na	wszystkich	moich	 drogach	 (Ps.91,11).	 Przeciwsta-
wiam	się	duchowi	strachu	i	nakazuję	mu,	by	odszedł	w	imieniu	Jezusa	(Jk	4,7).	Z	wiarą	
wypowiadam,	że	Twój	pokój,	który	przekracza	ludzkie	zrozumienie,	będzie	strzegł	mo-
jego	serca	i	umysłu	(Flp	4,7).	Dlatego	nie	będę	się	bał	(J	14,27).	Modlę	się	w	imieniu	
Jezusa,	amen”.	Teraz	zamiast	skupiać	się	na	problemie,	skup	się	na	tym,	który	rozwią-
zuje	problemy	–	na	Bogu!	Twoja	sytuacja	może	nie	od	razu	się	zmieni,	ale	to	zapewni	
ci	 pokój	 umysłu	w	oczekiwaniu	na	Boże	działanie.	 Izajasz	powiedział:	 „Zapewniasz	
pokój,	pokój	temu,	kto	Tobie	zaufał”	(	Iz.26,3).	Przechodząc	przez	ten	dzień	z	myślami	
skupionymi	na	Bogu,	doświadczysz	doskonałego	i	stałego	pokoju”	

                                                                                                 Bob i Debby Gass - „Słowo na dzisiaj”.  

„Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego aby po-
chwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.”

                                                                                   List do Filipian 3,12-13

	 Nic	 większej	 szkody	 nie	 przynosi	 chrześcijaninowi	 jak	mniemanie,	 że	 już	 po-
chwycił	i	nie	ma	już	potrzeby,	by	dalej	szukać.	Skutkiem	tego	wielu	odpada	i	w	tym	
niebezpieczeństwie	i	zgnuśnieniu	więdną	i	stają	się	leniwi.	Dlatego	ten,	kto	rozpoczął	
bycie	chrześcijaninem,	winien	też	uczynić	drugie:	pomyśleć,	że	jeszcze	nie	jest	żad-
nym	chrześcijaninem,	ale	próbuje	dojść	do	tego,	by	nim	zostać.	Nasze	życie	to	nie	jest	
pobożność,	ale	stawanie	się	pobożnym,	nie	jest	stanem	zdrowia,	ale	stawaniem	się	
zdrowym,	nie	jest	stanem,	ale	stawaniem	się,	nie	jest	spoczynkiem,	ale	ćwiczeniem	
się.	Jeszcze	nie	jesteśmy,	ale	będziemy.	Jeszcze	się	nie	dokonało	i	zdarzyło,	ale	jest	
w	toku	i	rozszerza	się.	To	nie	jest	koniec	i	cel,	ale	droga.	Chrześcijanin	jest	w	stawaniu	
się,	a	nie	w	stanie			 [	bycia	chrześcijaninem].	Dlatego	kto	jest	chrześcijaninem,	ten	
nim	nie	jest,	to	znaczy	kto	uważa,	że	już	się	stał	chrześcijaninem,	ten	dopiero	winien	
nim	zostać,	bo	nim	nie	jest.	Gdyż	dążymy	do	nieba,	lecz	nie	jesteśmy	jeszcze	w	niebie.	 
I	tak	jak	nigdy	nie	wejdzie	do	nieba	ten,	kto	mniema,	że	już	jest	w	niebie,	tak	znalazł	
się	w	niebie	ten,	kto	do	niego	dąży	i	próbuje	tam	wejść.	Tak	dziwne	są	sprawy	tego	
Królestwa.									           

                              Marcin Luter: „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień”
 Udostępniła:Grażyna Cimała

                                                                          

Duch strachu
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Jak liść na wietrze

	 Kiedy	piszę	ten	tekst	nie	wiem	jeszcze	z	jaką	
aurą	 będzie	 nam	 towarzyszył	 w	 tym	 roku	 miesiąc	
spadających	liści.	Czyli	po	prostu	„listopad”.	Bardzo	
trafne	 określenie	 miesiąca	 o	 tej	 porze	 roku.	 Drze-
wa	stają	się	nagie,	kwiaty	więdną,	a	cała	roślinność	
przygotowuje	się	do	zimowego	odpoczynku.	To	co	
dotąd	było	bujnie	zielone,	w	znacznym	stopniu	ustro-
jone	 kwiatami,	 w	 większym	 tempie	 zamienia	 się	 
w	 szarość,	 czyniąc	 otaczający	 nas	 krajobraz	 smęt-
nym	i	ponurym.	Choć	nie	cieszy	nas	zbytnio	taki	stan	
rzeczy	przyjmujemy	to	ze	zrozumieniem.	Dobrze	bo-
wiem	wiemy,	że	tak	jak	każdy	z	nas	potrzebuje	odpo-
czynku,	takie	same	potrzeby	ma	również	przyroda.	Taki	
cykl	 ustanowił	 Pan	Bóg,	 gdy	 tworzył	 życie	 na	 ziemi.	 
W	listopadowe	dnie	kończą	się	przeważnie	prace	na	roli,	
a	 w	 ogrodach	 zbierane	 są	 ostatnie	 owoce	 i	 warzywa.	
Ziemia,	 rodzicielka	 chleba	 naszego	 przechodzi	w	 sen	
zimowy.	Także	musi	odpocząć.	W	powietrzu	roznosi	się	
specyficzny	zapach	opadniętych	liści.	Wyśmienity	czas	
na	snucie	refleksji	nad	naszym,	przemijającym	życiem.	
W	 końcu	 z	 każdym	 dniem	 stajemy	 się	mniej	 lub	 bar-
dziej	starsi.
	 Każdego	roku	listopad	nastraja	nas	do	wspomi-
nania	bliskich	 lub	dalszych	nam	osób	których	nie	ma	
już	 wśród	 nas,	 gdyż	 odeszli	 na	 wieczny	 odpoczynek.	
Już	 od	 czwartego	 wieku	 dzień	 pierwszego	 listopada	
nam	 o	 tym	 przypomina.	Niejeden	 z	 nas	może	 się	 py-
tać.	 Cóż	 to	 za	 święto,	 jeżeli	 mamy	 odwiedzać	 groby	 
i	wspominać	na	nowo	śmierć	tych,	których	ciała	w	nich	
spoczywają?	Dzień	ten	przyjęty	został	w	nazwie,	jako	
dzień	Wszystkich	Świętych,	a	więc	dzień	zastrzeżony	
dla	tych,	którzy	są	już	u	Pana	i	są	uczestnikami	Bożej	
bliskości.	Nie	wiem	jak	dalece	byśmy	się	zastanawiali	
nad	tym,	czy	ten	czy	ów	dostąpił	tej	Łaski	według	na-
szych	ocen,	to	i	tak	ostatnie	zdanie	zawsze	ma	sam	Bóg.	
Nam	pozostało	jedynie	w	tym	dniu	wspominać	naszych	
umarłych	i	dziękować	Bogu,	że	ich	nam	zesłał.
	 Jak	 to	 wspominanie	 wygląda	 w	 rzeczywisto-
ści,	każdy	z	nas	dobrze	wie.	Groby	obłożone	stertami	
kwiatów	i	niezliczoną	ilością	palących	się	zniczy.	Przy	
każdym	grobie	w	 tym	dniu	nie	 rzadko	 liczna	 rodzina.	
Wszystko	 wzorcowo	 i	 ładnie.	 Co	 jeden	 grób,	 to	 bar-
dziej	wystawne	przystrojenie.	Nie	mam	prawa	nikogo	
posądzać	 o	 hipokryzję,	 ale	 gdy	 w	 dzień	Wszystkich	
Świętych	widzimy	niejeden	grób	usłany	kwiatami,	gdy	 
w	ciągu	całego	roku	świecił	pustkami,	cóż	wtedy	można	
pomyśleć.	Stojąc	w	tym	dniu	nad	grobem,	przed	oczy-

ma	przewijają	się	nam	z	pamięci	obrazy	z	życia	zmarłej	
osoby.	Przypuszczam,	iż	u	niejednego	z	nas	odzywa	się	
sumienie,	przypominające	nam	relacje,	jakie	mieliśmy	
z	daną	osobą.	Doznajemy	wtedy	różnych	odczuć.	Albo	
nie	mamy	sobie	nic	do	zarzucenia,	 albo	 trawi	nas	po-
czucie	żalu	do	samego	siebie	jacy	byliśmy	wobec	Niej	
za	 życia.	 Nie	 inaczej	 było	 i	 w	moim	 przypadku,	 kie-
dy	w	krótkim	czasie	Bóg	odwołał	do	siebie	drogie	dla	
naszego	 kościoła	 osoby.	 Między	 nimi	 ks.	 Emila	 Gaj-
dacza,	który	zawsze	był	dla	mnie	mile	wspominanym	
nauczycielem	i	przyjacielem.	Tak	wiele	zaniedbanych	
odwiedzin	i	niedokończonych	rozmów.	W	tym	momen-
cie	przytłacza	świadomość,	jak	krótkie	i	kruche	jest	na-
sze	życie.
	 Święto	Wszystkich	Świętych	postrzegane	było	
od	 niepamiętnych	 czasów,	 jako	 święto	 obchodzone	
przez	kościół	katolicki.	Bowiem	w	doktrynie	tego	świę-
ta	zawarta	jest	nie	tylko	pamięć	o	zmarłym,	ale	również	
konieczność	modlitw	za	jego	duszę,	co	stoi	w	sprzecz-
ności	z	nauką	kościeła	ewangelickiego.	Jak	pamiętam	
jeszcze	z	czasów	dzieciństwa	w	kościele	naszym	dniem	
zmarłych,	a	także	przypomnieniem	o	przemijaniu	była	
Niedziela	Wieczności,	ostatnia	w	kalendarzu	 liturgicz-
nym.	W	dzisiejszej	dobie	niestety	więcej	wagi	przywią-
zujemy	do	życia	doczesnego	i	cudzej	śmierci,	aniżeli	tej,	
czekającej	nas	samych	i	życia	wiecznego.	Jakże	mało	
wagi	 dzisiaj	 przywiązujemy	 do	 przemijania.	 Staramy	
się	unikać	na	codzień,	jak	ognia	tematów	dotyczących	
śmierci,	choć	dobrze	wiemy,	że	dosięgnie	ona	prędzej	
czy	później	każdego	z	nas.	Baczmy,	aby	w	każdej	chwi-
li	mieć	 tą	 świadomość.	 Ze	wszystkimi	 Pokój	miejmy	 
i	dobre	relacje	w	życiu	doczesnym,	a	wtedy	kiedyś	i	nas	
ktoś	będzie	mile	wspominał.
	 Oby	szarość	listopadowych	dni,	nie	przysłania-
ła	nam	Światłości	do	której	podążamy.
   

Bronisław Sztuchlik
foto.: Joanna Sojka
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Z wielkim smutkiem żegnamy:

śp. Ks. Radcę Piotra Wowrego

wychowanego w Cieszyńskiej Parafii – rodem z Ogrodzonej,

proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu,

długoletniego radcę Diecezji Cieszyńskiej i radcę Konsystorza,

śp. Ks. Emila Gajdacza

emerytowanego proboszcza pomocniczego Parafii Ewangelicko-

-Augsburskiej w Cieszynie,

pierwszego proboszcza-administratora Parafii Ewangelicko-Au-

gsburskiej w Dzięgielowie,

duszpasterza Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer i dyrektora EDO 

Emaus w Dzięgielowie,

śp. Ks. Bp Jana Szarka

Biskupa-Seniora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,

a wcześniej długoletniego zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej,

Dziękując Bogu Wszechmogącemu za ich życie i służbę, dzielimy 

się z ich Najbliższymi i wszystkimi, którzy są zasmuceni ich 

odejściem tą nadzieją i pewnością, którą daje ten, który  

pokonał śmierć i powstał z martwych – Jezus Chrystus, który 

mówi: Ja żyję i wy żyć będziecie. (J 14,19).

Ks. Marcin Brzóska wraz z Duchownymi i Radą Parafialną

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie



Informator Parafialny nr 11/2020(198)

Listopad 2020 19

Aniela Kupiec 
 rówieśniczka Zaolzia, 

działaczka społeczna, poetka

Historia

	 O	Anieli	Kupiec	mówiło	się,	że	była	rówieśniczką	Zaolzia,	ale	
urodziła	się	5	kwietnia	1920	r.	i	była	starsza	o	cztery	miesiące	od	ofi-
cjalnej	decyzji	o	podziale	Śląska	Cieszyńskiego	podjętej	28	lipca	1920	
r.	 Całe	 życie	mieszkała	w	Nydku,	w	 ukochanym	 domu	 „na	 Farce”,	
który	postawiono	jeszcze	w	czasie	wojen	napoleońskich	w	1812	r.	Po-
chodziła	z	rodziny	Milerskich,	której	początki	sięgają	roku	1677.	Ojca,	
pracownika	trzynieckiej	huty,	uważała	za	romantyka,	który	doskonale	
rozumiał	 jej	 wyjątkowe	 postrzeganie	 świata.	Matka,	 wzięta	 kuchar-
ka,	miała	 także	wiele	 innych	 talentów.	Była	doskonałą	gawędziarką,	
mistrzynią	w	 opowiadaniu	 bajek	 i	 podań,	 a	 także	w	wykonywaniu	
pieśniczek	i	recytowaniu	wierszy.	Wychowywała	się	w	domu	pełnym	
książek	o	różnorodnej	tematyce,	których	początkowo	nie	pozwalano	
jej	czytać,	bo	„popsuje	sobie	wzrok”,	ale	kiedy	mogła	już	paść	krowy	
rozpoczęła	regularne	czytanie.	Wspomina,	czytałam nawet w deszczu, 
w jednej ręce trzymając parasol i krowę, w drugiej książkę.
	 Wiersze	zaczęła	pisać	bardzo	wcześnie,	od	zawsze	coś	zapisy-
wała	na	kartkach	papieru.	Do	szkoły,	tzw.	ludówki,	w	rodzinnej	miej-
scowości	poszła,	jak	wtedy	wszyscy,	w	wieku	6	lat.	Zawsze	marzyła	
o	prawdziwej	lalce,	której	zresztą	nigdy	nie	miała	i	o	tym	też	był	jej	
pierwszy	wiersz.	Nie	rymował	się	i	nauczyciel	nie	uznał	go	za	wiersz.	
Naukę	 kontynuowała	w	 szkole	wydziałowej	w	Bystrzycy,	 gdzie	 za-

angażowała	się	w	pracę	w	harcerstwie	
i	 innych	polskich	organizacjach,	a	 jej	
rymowanki	 wzbogacały	 szkolne	 ga-
zetki.	 Harcerką	 była	 zresztą	 całe	 ży-
cie	 i	 do	 końca	 udzielała	 się	w	 kręgu	
harcerzy-seniorów.	W	 szkole	 poznała	
przyszłego	 męża,	 Jana	 Kupca,	 który	
był	 jej	kolegą	z	klasy.	Po	skończeniu	
edukacji	 na	 poziomie	 podstawowym	
rodzice	 wysłali	 ją	 do	 Szkoły	 Gospo-
dyń	Wiejskich	 w	 Końskiej,	 tam	 oka-
zała	się	także	bardzo	dobrą	uczennicą,	 
a	na	szkolnej	akademii	po	raz	pierwszy	
publicznie	zaprezentowano	jej	wiersz.	
Zgodziła	 się	 na	 to	 pod	 warunkiem	
zachowania	 anonimowości.	 Dyrektor	
szkoły	 zażądał	 jednak	 ujawnienia	 au-
tora	 i	 wspomina:	musiałam wystąpić 
na przód sceny, kiedy mnie oklaskiwa-
no. Czułam, że to nie pasuje do mnie. 

Władysława Magiera – historyk, przewodnik be-
skidzki, działaczka społeczna, zajmuje się promo-
waniem ciekawych postaci związanych z regionem, 
autorka książek o cieszyńskich kobietach, artykułów 
i felietonów, inicjatorka wielu przedsięwzięć pro-
mujących kobiety, m.in. cieszyńskiego szlaku kobiet. 
Członkini Synodu Diecezjalnego, ZG Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, UTW, laureatka Srebrnej Cieszynianki.
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Cała byłam czerwona i pomyślałam, że jeże-
li teraz nie spalę się ze wstydu, to już nigdy 
potem.	 Z	 tego	 okresu	 pochodzą	 jej	 pierwsze	
liryki.	 Po	 skończeniu	 szkoły,	 by	 pomóc	 ro-
dzeństwu,	 było	 ich	 czworo,	 podjęła	 pracę	 
w	 hucie	 trzynieckiej.	 Zresztą	 rodzinie	 poma-
gała	już	wcześniej,	od	czternastego	roku	dora-
biała	szyciem,	szyła	sąsiadom.	W	hucie	praco-
wała	na	stanowisku	biurowym,	ale	dojeżdżała	
autobusem	ze	swoim	ojcem	i	zawsze	godzinę	
czekała	na	otwarcie	biura.	Ten	czas	poświęca-
ła	na	pisanie.	Kierownik	biura,	Paweł	Kubisz,	
poeta	 i	 działacz	 kulturalny,	 po	 przeczytaniu	
jej	wiersza	miał	stwierdzić	–	Pisz dalej! Może  
z tego cosi bydzie!
	 Wybuch	 wojny	 przerwał	 spokojne	
życie,	 straciła	 pracę	 i	 przymusowo	 musiała	
pracować	fizycznie	w	lesie	pod	Czantorią.	Narzeczony	
został	wywieziony	na	roboty	przymusowe	do	Niemiec.	
Pod	koniec	wojny	uciekł	w	rodzinne	strony	i	wkrótce	
wzięli	ślub.	Musieli	się	ukrywać,	ich	kłopoty	skończyły	
się	dopiero	z	końcem	wojny.	Nadal	jednak	żyli	w	wiel-
kiej	 biedzie,	 wspominała	 często	 te	 czasy,	 kiedy	 chus-
teczke do nosa cerowała, coch miała strach, że nie bede 
mieć drugij chustki. Trzy sukienki stare żech przeszywa-
ła, żeby móc jedną sukienkę uszyć.	Mąż,	po	pokonaniu	
wielu	trudności,	został	kierownikiem	szkoły	podstawo-
wej	z	polskim	językiem	nauczania	w	Nydku.	Aniela	nie	
wróciła	już	do	pracy	zawodowej,	zajęła	się	rodziną,	ra-
zem	wychowali	dwoje	dzieci.	Nadal	zajmowała	się	pra-
cą	społeczną	i	pisaniem,	ale	tylko	w	chwilach	wolnych.	
Powojenne	 czasy	 były	 ciężkie	 z	 różnych	 powodów.	
Opowiadała,	jak	przy	wyrabianiu	dokumentu	tożsamo-
ści	zmuszono	ją	do	zmiany	pisowni	imienia	na	czeskie	
Andiela,	 chociaż	 tłumaczyła,	 że	 została	 ochrzczona	 
w	miejscowym	kościele	ewangelickim	cztery	miesiące	
przed	 przejęciem	 Nydku	 przez	 Czechosłowację.	 Nie-
stety,	dla	dobra	rodziny	musiała	się	zgodzić.
	 Działalność	 społeczna	 stała	 się	 jej	 prawdziwą	
pasją,	można	to	nazwać	cechą	rodzinną,	działaczem	był	
jej	ojciec,	a	 i	 inni	przodkowie	Milerscy	zawsze	 robili	
coś	dla	innych.	Już	od	1936	r.		śpiewała	w	miejscowym	
chórze,	 a	 od	 1947	 r.	 zaczęła	 działalność	 w	 nowo	 po-
wstałym	 nydeckim	 kole	 Polskiego	 Związku	 Kultural-
no-Oświatowego,	 reżyserowała	 sztuki	 w	 amatorskim	
kółku	teatralnym.	Zespół	rozrastał	się	szybko,	wkrótce	
liczył	50	osób.	W	roku	1955	zdobył	pierwsze	miejsce	na	
ogólnopaństwowym	festiwalu	zespołów	amatorskich	w	
Czechosłowacji.	 Do	 grania	 było	 więcej	 chętnych	 ani-
żeli	 ról	 i	 trzeba	 było	 umiejętnie	 je	 rozdzielać.	 Zreali-
zowała	ok.	40	przedstawień,	które	grano	po	kilka	razy.	
Nadal	śpiewała	w	miejscowym,	polskim	chórze,	który	
prowadził	jej	mąż.	Śpiewali	śląskie	pieśni	i	występowa-
li,	co	wtedy	było	nowością,	w	strojach	ludowych.	Sama	

to	wymyśliła,	ponieważ	nie	było	możliwości	zdobycia	
innego,	 jednolitego	 stroju,	 a	 suknię	 cieszyńską	miały	
wszystkie.	 Sama	 prasowała,	 a	 potem	 i	 uszyła	wszyst-
kim,	 22	 członkiniom,	 nowe	 kabotki.	 Działała	 także	 
w	Sekcji	Literacko-Artystycznej	PZKO,	upowszechnia-
ła	swoją	wiedzę	na	 temat	cieszyńskiej	 tradycji	nie	 tyl-
ko	poprzez	pisanie	artykułów,	ale	także	na	spotkaniach	
z	młodzieżą	szkolną	 i	z	dorosłymi	w	kołach	Związku.	
Została	również	jedną	z	najbardziej	gorliwych	regional-
nych	popularyzatorek	pszczelarstwa.	Współpracowała	
także	 z	 Instytutem	 Meteorologicznym	 w	 Ostrawie	 –	
odczytywała	 codziennie	 najwyższą	 i	 najniższą	 tempe-
raturę	oraz	ilość	opadów,	a	rano	składała	 telefoniczny	
raport.
	 Pisała	 cały	 czas,	 głównie	 „do	 szuflady”,	 ale	 
w	końcu	koleżanka,	Ewa	Milerska,	poetka	z	Nydku,	na-
mówiła	 ją	do	pokazania	wierszy	Danielowi	Kadłubco-
wi.	Obawiała	się,	bo jo to miała gwarą pisane, że to się 
nie bedzie podobać, że to się nie bedzie godzić. Bardzo 
sie ich wstydziłach.	Profesor	zauważył	jednak,	że	wier-
szy	napisanych	 językiem	 literackim	 jest	masa,	 gwaro-
wych	zaś	bardzo	niewiele	i	zachęcił	do	dalszego	pisania.	
Za	radą	profesora	wzięła	udział	w	Konkursie	Jednego	
Wiersza	 organizowanym	 przez	 Sekcję	 Literacko-Arty-
styczną	 i	 za	wiersz	 „Karkoszka”	 dostała	 pierwszą	 na-
grodę.	
	 W	 latach	 siedemdziesiątych	 włączyła	 się	 
w	prace	 trzynieckiej	Grupy	Literackiej’63	oraz	Sekcji	
L-A	 PZKO.	W	 roku	 1981	 ukazał	 się	 jej	 literacki	 de-
biut,	tomik	„Korzenie”.	Wydała	go	razem	z	E.	Milerską	 
i	A.	Filipek,	został	dobrze	przyjęty	przez	krytykę.	Kup-
cowa zadziwia poetyckim uwzniośleniem rzeczy na 
pozór niepoetyckich, widzeniem rzeczy niezwykłych w 
rzeczach zwykłych, co łączy się z niepospolitą obrazo-
wością, a także bajkową przejrzystością jej świata po-
etyckiego, uwydatniającą uniwersalia życiowe -	napisał	
w	recenzji	D.	Kadłubiec.	Samodzielny	już	tomik,	„Ma-

Dom rodzinny Anieli Kupiec - odwiedziny członków PTEw z Cieszyna na czele z preze-
sem Władysławem Sosną
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linowy	świat”	ukazał	się	w	1988	r.	Pisano	o	nim	znako-
mity,	a	autorka	cieszyła	się,	bo:	od	dziecka	mnie	nikt	
nie	 chwalił,	 a	 teraz	na	końcu	mi	 się	dostało.	Wiersze	
zdobywały	dużą	popularność,	drukowała	je	większość	
zaolziańskich	gazet	i	Głos	Ziemi	Cieszyńskiej.	W	roku	
1997	 	 ukazał	 się	 zbiór	 opowiadań	 „Połotane	 żywoby-
ci”	 i	 bardzo	 szybko	 się	 rozszedł.	Opowiadania	 pisała	
równolegle	 z	wierszami,	 zawsze	wtedy,	kiedy	chciała	
powiedzieć	 o	 czymś,	 co	 nie	 dawało	 się	 ubrać	w	 rym	 
i	 rytm	 poezji.	Napisałach wspomnienia, te opowiada-
nia. To są wspomnienia moich starki, mamy… I wszyst-
ko to polega na prawdzie.	W	2005	r.	z	okazji	osiemdzie-
siątych	piątych	urodzin	pojawił	się	zbiór	„Po	naszymu.	
Pieszo	i	na	skrzidłach”.	Zawierał	zarówno	wiersze,	jak	 
i	 opowiadania,	 publikowane	 już	 we	 wcześniejszych	
wydawnictwach,	jak	i	jeszcze	nigdzie	nie	drukowane.
	 Twórczość	 gwarowa	 Anieli	 Kupiec	 zawsze	
przyjmowana	 była	 bardzo	 życzliwie,	 zarówno	 przez	
krytyków,	 jak	 i	 przez	 czytelników.	Sama	nie	uważała	
się	 za	poetkę,	 twierdziła,	 że	 sam	 fakt	pisania	wierszy	
nie	nominuje	jeszcze	do	takiego	tytułu.	Jej	wiersze	su-
gestywne,	emocjonalne	i	autentyczne,	pisane	są	najczę-
ściej	w	 naszej	 gwarze.	 Inspiracje	 czerpała	 z	 tematów	
bliskich	każdemu,	z	życia	rodzinnego,	z	okolic,	z	przy-
rody	 swojej	 małej	 ojczyzny.	 Zawsze	 kochała	 książki,	
poezję,	przyrodę,	dzieci,	 zwierzęta	 i	 kwiaty,	 znała	 się	
na	 ziołach	 i	 ludowej	medycynie.	Mieszkała	do	końca	
na	 swojej	 „Farce”	otoczona	książkami,	 których	wiele	
nazbierało	się	przez	 lata,	bo	kupowali	 je	z	mężem	za-
wsze,	często	wyrzekając	się	innych	dóbr	materialnych.	
W	wywiadzie	dla	Głosu	Ludu	powiedziała:	Poezja jest 
najlepszą odskocznią od materializmu. (…) gdyby pan 
dał mi do wyboru: kołocz czy wiersz, zawsze sięgnę po 
wiersz. Bez poezji, bez duchowości wprawdzie można 
żyć, ale uważam że takie życie nie jest pełne, takiemu 
człowiekowi zawsze będzie czegoś brakowało.	 Mimo	
wielu	 sukcesów	 odnoszonych	 zarówno	 w	 pracy	 spo-
łecznej	 jak	 i	 literackich,	 pozostała	 ciepłą,	miłą	 osobą	 
o	rzadko	spotykanej	dziś	skromności	i	życzliwości.
	 Zapytana	 na	 spotkaniu	 w	 Książnicy	 Cieszyń-
skiej,	dlaczego	z	taką	pasją	pracowała	społecznie,	dla-
czego	 zawsze	 stawiała	 ją	 na	 pierwszym	 planie,	 odpo-
wiedziała:	 chcieliśmy z mężem pokazać, że jesteśmy 
stąd, że zawsze tutaj żyli Polacy i zawsze wiele robili 
dla lokalnej i nie tylko społeczności.	W	tę	pracę	wkła-
dała	mnóstwo	czasu	i	serca,	ale	sensem	jej	życia	było	
zawsze	słowo.
	 Zmarła	 11	 września	 2019	 w	 domu,	 o	 które-
go	 okolicy	 czyli	 o	 Śląsku	 Cieszyńskim	 mówiła:	 my 
tu mamy święty zakątek pod ochroną Pana Boga, bo 
wszędzie na świecie robią się dziwy, a nas to wszyst-
ko jakoś omija.	Spoczęła	na	ewangelickim	cmentarzu	 
w	Nydku.	Napisano	o	niej,	 że	była	kimś,	dla	którego	
szeroko	rozumiany	folklor	nie	był	tylko	celebracją	sta-

rych,	minionych	czasów,	ale	też	aktualnym	spojrzeniem	
na	ukochany	kawałek	śląskiej	ziemi,	na	miejscowy	lud	
i	język,	zarówno	polszczyznę	gwarową,	jak	i	literacką.

Mój dobry Boże
Mój dobry Boże,

jakiś Ty wielki i jaki śliczny
w kropelce rosy,

co lśni sie w słóńcu
i już od rana

prawi ludzióm o dniu
i nocy kóńcu.

Jakiś Ty śliczny, mój wielki Boże,
w listeczku młodym,
na kierym wiosna

wpisała swe miano,
kiery słóńce całuje

z miłością
każdziuśki rano.

Jakiś cudowny i wielki, mój Boże
i w chłódnym wietrze,

co wóń choiny
niesie od lasa

i biere modły człowiecze,
by ich zawiesić
niebu samymu
u tęczy pasa.

Jakiś ty dobry, mój wielki Boże,
że niebo piastujesz w przemożnej ręce

i że jak w reżne snopki
wiążesz myśli moje

tułacze
i że tam hanej

Małe dziywczątko
w zielónej sukiynce
zaś sie uśmiychło
i już nie płacze.

Jakiś dobry, mój wielki Boże.

Niedzielne rano
Wyspany i wykąpany

wstoł dzisio niedzielny ranek,
słónko sie śmieje pieknie do niego,

a mroki nocne już są związane,
bo potok światła

wystąpił z brzegów.
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Przedziwno cisza na pola siado,
zło kansi uciykło spłoszóne,

błogość błękitno na ziymie spado
i wszycko wszyckimu je rado.

Rząd smreków starych,
leśnych wielmożów

na baczność stoi w rzędzie,
już aji świyrszcze ucichły w zbożu,

a pająk czasu
nadzieje przędzie,

bo teraz idzie miedzą, przez pola
Książe Pokoju,

do wszyckich stworzyń woło,
zamiast ciyrniowej

barwnych Mu kwiotków
koróna zdobi czoło.

Z jaskrów złocistych i macierzónek,
pliszki i drozdy i wilgi

ze śpiywym radosnym i szczebiotanim
uwiły dlo niego wiónek.

Zaś zwóny zwónią, ich pieśń poranno
kansi sie we świat niesie:

że sie raduje niedzielne rano,
bo Książe Niebios,

Książe Pokoju
po polach idzie,

po lesie.

 

Wspomnienie pani Seniorowej
 Marii Wegert cz. IV

	 Byłam	w	Londynie	w	1965	 roku,	bo	 intereso-
wałam	się	dawnymi	pieśniami.	Tam	jest	taki	ogromny	
wielopiętrowy	dom	muzyki,	tam	nie	było	żadnych	daw-
nych	pieśni	i	gdy	zwiedzałam	katedrę		westminsterską	
była	tam	taka	przewodnik	w	zielonym	kapeluszu	i	my-
śmy	się	wdali	w	rozmowę.	I	zeszło	na	chór,	i	że	poszu-
kuję	starych	pieśni.	 I	 ta	pani	mówi	mi,	że	 jej	siostrze-
niec	jest	muzykiem.	Dałam	jej	swój	adres	i	na	następny	
dzień	 przychodzi	 karteczka	 z	 adresem	 tego	 siostrzeń-
ca.	Poszłam	pod	wskazany	adres,	a	tam	zwyczajna	ka-
mienica,	nie	ma	żadnej	wystawy.	Brak	dzwonka,	tylko	
kołatka.	 Kołaczę,	 drzwi	 się	 otwierają,	 schody	 wypa-
stowane	i		błyszczące.	Trafiam	do	niewielkiego	pokoju	 
i	tam	nuty.	Znalazłam		niektóre	takie	przepiękne	dawne	

 Przedstawimy kolejny fragment wspomnień Pani Seniorowej Marii Wegert. Dotyczą one różnych okresów 
życia Seniorowej. Niektóre związane są z okresem okupacji. Dowiadujemy się m.in. skąd się wzięła pani Morgan 
(z części I wspomnień) lub też jak pomocne mogą być książki w ocaleniu życia. Wywiad z pastorową został prze-
prowadzony przez pana Marka Cieślara dla radia CCM. Pytania pana Marka zostały w tekście wytłuszczone.  
 Konwersji wywiadu na tekst i dodatkowe wyjaśnienia zamieszczone w tekście kursywą są autorstwa Jana 
Króla. W związku z różnymi uwagami czytelników przypominamy, iż wspomnienia Pani Pastorowa Wegert zostały 
nagrane w 2011 roku, kiedy nasza bohaterka obchodziła 100. lecie swoich urodzin. W tekście starano się zacho-
wać składnię językową, która nie zawsze pasuje do współczesnych  standardów języka polskiego. W następnych 
numerach Wieści Wyższobramskich przekażemy kolejne fragmenty wspomnień. Zachęcamy Czytelników do po-
dzielenia się swoimi uwagami czy też wspomnieniami. 

                                        Jan Król

pieśń	francuskie	 i	angielskie.	Do	francuskich,	 	 to	póź-
niej	dorobiłam	polskie	 słowa,	 ale	do	 tych	angielskich	
nie	zrobiłam.	Ale	tę	francuską	przetłumaczyłam,	oczy-
wiście	wolne	tłumaczenie	i	ta	kolęda	się	przyjęła,	nawet	
katolicy	ją	śpiewają.	A	tę		najstarszą	muzyczną	pamiąt-
kę	angielską	jakieś	zakonnice	śpiewały.	Ta	francuska	to	
taka	kołysanka	Betlejemska	-	coś	takiego:

 „Cicho na ziemię pada śnieg, cicho pada śnieg,
 cicho na ziemię pada śnieg,

 a w żłóbku małe dziecię śpi, cicho śpi”. 
	 Potem	 szukałam	 dawnych	 pieśni.	 No	 i	 znala-
złam		Szamotulskiego,	który	się	urodził	1524	z	pytajni-
kiem,	bo	tam	różnica	była.	To	były	dawne	piękne	pieśni	
polifoniczne,	 oczywiście	 trudniejsze,	 ale	 chór	mocno	
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przyparłam	 -	 nie	 chciał	 śpiewać.	 Jeden	 chórzysta	 na-
wet	 obraził	 się	 i	 przestał	 chodzić.	 Pozostali	 wytrwali	 
i	przekonali	się	do	tego.	Byliśmy	zaproszeni	z	okazji	25.	
lecia	PRL	na	ekumeniczny	koncert	z	nabożeństwem	do	
Poznania.	 Pojechaliśmy	 z	 dawnymi	pieśniami,	 a	 nasz	
wikariusz	Marcinek	Lukas	(kochany,	 ja	go	 	bardzo	 lu-
biłam,	już	nie	żyje)	mówił	–	musicie	to	jakoś	ludziom	
przekazać,	aby	to	zrozumieli	tę	polifonię,		to	się	rusza,	
tam	nie	 idą	równo	słowa.	Opracowaliśmy	takie	wytłu-
maczenie,	a	na	zakończenie	była	taka	„kropelka”	poezji:

Dawne pieśni, cenne dziedzictwo przeszłości,
niechaj ożywione naszym tchnieniem,

niosą dzisiejszemu pokoleniu,
pozdrowienie z odległych czasów. 

 
	 „Voilà”	 -	 Francuzi	 	mają	 zawsze	 takie	 powie-
dzenie	(proszę bardzo, to jest to,  otóż to  - wym. vwula). 

	 Wtedy	nie	było	komputerów,	na	maszynie	się	
tłukło	kawałek	 tekstu	na	karteczkę	 ze	 słowami	pieśni	
na	 wszystkie	 ławki.	 Tam	 był	 program,	 był	 napisany	
tekst,		co,	z	jakiego	roku	i	wszyscy	przeczytali	ze	zro-
zumieniem.	 Potem	nas	 zapraszali.	Dostaliśmy	 	 nawet	
specjalne	 podziękowanie	 od	 ministra	 za	 ten	 występ.	 
W	1970	roku	występowaliśmy	na	rocznicy	Ugody	San-
domierskiej.	 Po	 zakończeniu	woźny	mówi	mi	 –	 „Ma	
Pani	bardzo	ładny	chór;	 ja	 już	tu	niejedno	słyszałem”.	
Byłam	tym	wszystkim	zdziwiona.

Chodziło o głosy czy urodę?
	 Jedno	i	drugie,	o	chór.

Języka francuskiego uczyła się Pani w szkole? 
	 Nie,	moja	siostra	w	wieku	13	lat	wyjechała	do	
Francji.	Byłam	wówczas	 trochę	młodsza.	Siostra	była	
przez	 rok	 we	 Francji	 i	 mówiła	 perfekt	 po	 francusku.	
Kuzynka	 też	pojechała	do	Francji	 i	 też	perfekt	 (mówi-
ła).	To	były	nastolatki	i	miały	dużo	tajemnic.	Głównym	
tematem	 to	 byli	 prawdopodobnie	 chłopcy.	 Parlowały,	
parlowały,	parlowały	bez	przerwy.	W	wieku	19	 lat	 to	
na	wakacje	na	dwa	miesiące	wyjechałam	do	Paryża.	Po	
tych	dwóch	miesiącach	mówiłam	biegle	po	francusku.	
Oczywiście	były	 to	zwroty	codzienne,	 żadna	filozofia	
ani	Sokrates.	Ale	 później	 zapomniałam,	 bo	 to	 nie	 sie-
działo.	To	 ciekawe,	 byłam	 tak	 osłuchana,	 rzucona	 na	
głęboką	wodę.		Wówczas	na	początku	uczyłam	się	roz-
dzielać	słowa.	Na	początku	to	był	potok	słów.	Później	
się	to	zaczęło	układać	w	jakieś	spójniki,	formy	czasow-
nikowe.	To	były	piękne	wakacje	we	Francji.	
	 Bardzo	dawno	12	letnia	mała	dziewczynka	uro-
dzona	w	Cieszynie	została	sierotą.	Miała	jakiegoś	wuj-
ka	w	Niemczech	i	tam	pojechała	i	się	tam	wychowywa-
ła.	Potem	jako	młoda	samotna	dziewczyna	nie	chciała	
przebywać	u	wujka.	Była	pielęgniarką	i	opiekowała	się	

starszym	panem	Anglikiem	o	nazwisku	Morgan.	I	pan	
Morgan	ożenił	 się	z	 tą	dziewczyną.	Pan	Morgan	nale-
żał	do	ruchu	społecznościowego	i	był	redaktorem	cza-
sopisma	 „The	Christian”.	Ksiądz	Pindor	 był	 z	wizytą	 
w	Anglii,	 aby	 spotkać	 się	 z	 tamtejszym	 ruchem	 spo-
łecznościowym	i	 	 tam	też	spotkał	się	z	Panią	Morgan.	
Prosiła	 go,	 aby	 przysłał	 jej	 jakąś	 panienkę	 ze	 Śląska	 
Cieszyńskiego,	 by	 rozmawiała	 z	 nią	 po	 polsku.	 I	 ks.	
Pindor	 zaproponował	 to	mojej	mamie.	W	 ten	 sposób	
rozpoczęła	się	przyjaźń	miedzy	nami,	a	panią	Morgan,	
która	trwałą	do	końca	życia.	pani	Morgan	była	osoba	za-
możną,	jeździła	po	całym	świecie.	Jak	miałam	14	lat,	to	 
też	pani	Morgan	zaprosiła	mnie	do	Anglii	na	rok	w	celu	
nauczenia	 się	 języka.	Ale	 niestety	 babcia	 (czyli Pani 
Morgan) mówiła	do	mnie	po	polsku,	że	tak	perfekt	się	
nie	nauczyłam	angielskiego.	Babcia	zmarła,	posiadała	
bardzo	dużą	bibliotekę.	Chcieli	 się	 tego	 jakoś	pozbyć	 
i	 posłali	 to	 do	 nas.	 Było	 	 tego	 bardzo	 dużo,	 na	 całą	 
ścianę.	
	 Jak	Gestapo	przyszło	aresztować	mojego	Tatę	
i	 gestapowiec	 patrzy,	 a	 tutaj	 tyle	 książek	 po	 angiel-
sku,	niemiecku,	polsku,	łacinie,	grecku,	francusku,	itp.	
Oczywiście	wg	Niemców	Polacy	to	byli	Untermensch,	
Gestapowiec	 to	 sobie	 pooglądał	 i	 zaaresztował	 moje-
go	Tatę.	Ale	potem	Mama	spotkała	go	na	ulicy	 i	pyta	
się	go,	byliśmy	bowiem	bezradni	nie	wiedząc	do	kogo	
się	zwrócić,	w	sprawie	Taty.	I	on	jej	udzielił	informacji.	
Okazał	się	ludzki	i	to	wszytko	musiało	tego	człowieka	
poruszyć.	Miał	rozkaz	aresztować	i	musiał	to	wyko

Maria Wegert w 100. lecie urodzin - zdjęcie - Dziennik Zachodni 
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nać.	Widział	 jednak	kogo	 to	dotyczy	 i	potem	pomógł,	
a	mama	miała	do	niego	zaufanie.		Różni	byli	wówczas	
ludzie	 i	 postawy.	Na	 przykład	w	 kamienicy	 była	 oso-
ba,	która	miała	pieczę	nad	kamienicą.	I	on	powiedział	
Ojcu	–	musi	ksiądz	podjąć	pracę,	bo	jeśli	ktoś	nie	pra-
cuje	a	żyje,	to	znaczy,	że	jest	szpiegiem.	I	Tatuś,	jako	
że	 znał	 niemiecki,	 podjął	 się	 pracy	 jako	 skryba.	Miał	
bardzo	skromne	wynagrodzenie,	od	biedy	można	było	
egzystować.		

Czyli Tatuś wrócił jeszcze podczas wojny?
	 Tak,	on	wrócił	dosyć	wcześnie	8	września	1940.	
Na	 wiosnę	 został	 aresztowany.	 Ciocia	 Trudzia	 nam	
bardzo	pomogła	(w wydobyciu Tatusia).	Mój	stryj	był	
posłem	do	parlamentu	w	Wiedniu	z	Galicji	ze	Lwowa.	 
I	tam	w	Wiedniu	poznał	ciocię	Trudzię.	Ale	to	są	strasz-
ne	rzeczy.	W	ówczesnym	czasie	w	naszym	środowisku	
luterańskim,	 takim	uczciwym	 i	wiejskim,	 ta	narzeczo-
na		była	widziana	bardzo	źle	jako	rozwódka	i	aktorka.	
Jeszce	tylko	prostytutka	mogłaby	być	gorsza.	Był	płacz,	
były	 narzekania,	 siostry	 płakały,	 błagały	 	 ale	 Józefek	
się	ożenił.	Ciocia	Trudzia	była	 tęga,	ale	wysoka	więc	
ta	 tusza	nie	uwidaczniała	się,	że	 jest	 tłusta.	Miała	fan-
tazję	aktorki,	nosiła	wspaniałe	kapelusze,	jakie	można	
było	zobaczyć	na	filmie	ze	ślubu	księcia	Williama.	Po	
ślubie	ciocia	Trudzia	składała	wizyty	w	rodzinie.	Byli	
tam	kilkuletni	chłopcy	i	mówili,	że	ciocia	Trudzia	nie	
odchodziła,	lecz	odpływała.	Miała	bowiem	grube	nogi	i	
długą	do	ziemi	spódnicę.	A	mały	Henryś	pytał	Mamy	–	
kto	jest	silniejszy,	lew	czy	ciocia	Trudzia?	
	 Ciocia	 Trudzia	 była	 bardzo	 miła	 i	 kochana.	 

W	czasie	wojny	 pomogła	w	 sprawie	Tatusia.	Ona	 bo-
wiem,	jako	aktorka,	ubrana	w	kapelusz	poszła	do	Kre-
isleitera	i	przez	niego	Tatusia	zwolnili.	Niemcy	czasami	
zwalniali.	 Np.	Tacina. (chodzi o Jana Tacinę muzyka, 
dyrygenta, nauczyciela – patrz Kalendarz Ewangelicki 
2020 str.231-234).	Jak	studiował	to	mieszkał	w	Katowi-
cach	–	wynajmował	pokój	u	jakiejś	Niemki.		A	Tacina	
był	 strasznie	miłym,	 spokojnym	 i	 uczciwym	 człowie-
kiem.	Potem	Tacinę	zamknęli.	Pochodził	ze	wsi	Łomna	
czy	 Łyżbice.	 I	 rodzina	 była	 bezradna.	On	 napisał	 po-
zdrowienia	z	tego	KC-etu	do	tej	swojej	gosposi,	gdzie	
mieszkał.	Tej	włosy	na	głowie	stanęły	–	co	Tacinę	za-
aresztowali?	Tego	miłego	 chłopca.	 I	 ona	 się	 za	 	 nim	
ujęła	tak,	że	go	zwolnili.	Przydzielili	go	do	pracy,	ale	
mógł	 już	 swobodnie	 się	poruszać.	To	 już	nie	był	KC.	
Ogromna	różnica.	
	 Jak	 tatuś	był	w	obozie,	 to	poszłam	 się	dowie-
dzieć	 czegoś	 więcej	 w	 Katowicach	 na	 Gestapo.	 Nie	
wiedziałam	 jak	 tam	 się	 dostać,	 i	 najpierw	 udałam	 się	
do	 domu	 Państwa	Michejdów.	Tadeusz	Michejda	 był	
tam	architektem.	U	Tadeusza	Michejdy	przebywał	Wit	
Michejda,	którego	później	stracili.		Wit	Michejda	–	ad-
wokat.	 Z	 nim	 udałam	 się	 na	 Gestapo	 dowiedzieć	 się	
coś	bliżej	o	Tatusiowi.	Wit	miał	 tam	krewnego	Pawła	
Michejdę,	 sędziego	 z	Cieszyna.	Wchodzimy	do	 poko-
ju,	 a	 tam	 same	 szufladki.	 Pytają	 o	 nazwisko	 –	mówi-
my	Buzek.	I	odpowiedź	–	Er	kommt.	Następny	–	bleibt.	 
I	zginął.	A	za	tatusiem	widocznie	ten	Kreisleiter	(ten od 
cioci Trudzi) dał	dobrą	opinię		i	zwolnili.			

(cdn)

	 	 	 	 	 	 	 	 Z	 działalnością	 w	 PTTK	 łączyła	 się	 działalność	 publicystyczna	 
i	 pisarska	W.	 Sosny.	 Jest	 autorem	 23	 oraz	współautorem	 6	wydawnictw	 
z	zakresu	turystyki,	historii,	albumów	fotograficznych,	biografii,	itp.	Pisać	
zaczął	bardzo	wcześnie,	bo	już	w	szkole	średniej	został	redaktorem	gazetki	
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szkolnej	 „Echo”,	 później	 w	 CELMIE	wydawał	 biule-
tyn	„Na	szlakach”	(wydano	17	numerów),	zaś	w	1960	
roku	ukazał	się	pierwszy	artykuł	w	czasopiśmie	„Tury-
sta”.	W	latach	siedemdziesiątych	rozpoczął	współpracę	 
z	czasopismem	„Poznaj	swój	kraj”	i	zaczęły	się	ukazy-
wać	pierwsze	pozycje	książkowe.	Pojawił	się	przewod-
nik	 turystyczno-krajoznawczy	 po	 Ziemi	 Cieszyńskiej,	
napisany	razem	z	żoną	Emilią	oraz	artykuły	o	Kościele	
Jezusowym.	Wiele	 artykułów	 znalazło	 się	 w	 publika-
cjach	 zbiorowych	 o	 Śląsku	Cieszyńskim	 i	w	 informa-
torach	dla	przewodników.	W	latach	siedemdziesiątych,	
mimo	trudności	wydawniczych,	ukazywały	się	kolejne	
przewodniki:	 po	 Cieszynie,	 po	 miastach	 i	 Beskidzie	
Śląskim,	 albumik	 z	 fotografiami	 Cieszyna.	 W	 latach	
osiemdziesiątych	 został	 redaktorem	 kilku	 prac	 zbiorowych	 o	 te-
matyce	turystycznej.	W	swoich	pracach	zawsze	szeroko	opisywał	
realia	historyczne	i	społeczne	wydarzeń.
	 Po	 przejściu	 na	 emeryturę	 w	 latach	 dziewięćdziesiątych	
mógł	 już	w	pełni	 poświęcić	 się	 swojej	 badawczej	 pasji	 i	 tematy-
ka	pisarska	uległa	rozszerzeniu.	Łatwiej	też	było	wydawać	książki.	
Powstały	wtedy	kolejne	przewodniki:	o	Wiśle,	Beskidzie	Śląskim,	
Cieszynie,	 kolejne	 albumy	 fotograficzne	o	Cieszynie	 i	Beskidzie	
Śląskim.	 Początkowo	 pozycje	 te	 były	 pisane	 dla	 przewodników,	
aby	mogli	poszerzać	swoją	wiedzę,	ale	czytali	je	chętnie	wszyscy,	
były	napisane	bardzo	przystępnym	językiem.	Został	także	redakto-
rem	monografii	o	Śląsku	Cieszyńskim,	która	ukazała	się	 jako	po-
kłosie	sesji	naukowych	organizowanych	przez	Macierz	Ziemi	Cie-
szyńskiej.	Redagował	także	monografię	macierzystej	szkoły,	która	
ukazała	 się	 na	 50-lecie	 Technikum	 Mechaniczno-Elektrycznego.	
Kontynuował	współpracę	z	czasopismami	turystycznymi	i	lokalną	
prasą	i	wydawnictwami	religijnymi,	m.in.	najpierw	w	Informatorze	
parafialnym,	a	później		w	Wieściach	Wyższobramskich	pojawił	się	
redagowany	przez	niego	dział	historyczny.	Ukazało	się	267	odcin-
ków,	w	których	zaprezentował	ponad	1000	sylwetek	i	wydarzeń.
	 Od	 roku	 1995	 do	 końca	
zasiadał	w	kolegium	redakcyjnym	
Kalendarza	 Cieszyńskiego,	 dla	
którego	 oprócz	 artykułów	 przygo-
towywał	 corocznie	 rubrykę	 „Ka-
lendarium	rocznic”.	W	latach	dzie-
więćdziesiątych	 ukazały	 się	 też	
biografie	 znanych	 ewangelików	 
i	 zaczęły	 się	 regularne	 publikacje	
w	Kalendarzu	Ewangelickim.	Pisał	
także	 artykuły	 na	 sesje	 naukowe	
i	 do	 Pamiętnika	 Cieszyńskiego.	
W	 roku	 2008-09	wydał	 7	 pozycji	
książkowych	 związanych	 z	 jubile-
uszem	Kościoła	Jezusowego,	nato-
miast	w	2015	roku	Zarząd	Główny	
Polskiego	 Towarzystwa	 Ewange-
lickiego	wydał	wybór	jego	esejów	
pod	 tytułem	 „Barwy	 luteranizmu	
na	Śląsku	Cieszyńskim”. Tablica upamietniająca Jana Wantułę, któ-

rego inicjatorem było PTEw w Cieszynie 
Pomnik ks. Jerzy Trzanowski

Władysław Sosna w latach 90-tych

Tablica Muthmann i Zasadius
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	 Doprowadził	 także	 do	wydania	 przez	 cieszyń-
ski	Oddział	PTEw	kilku	reprintów,	ukazała	się	książka	
ks.	bp	A.	Wantuły,	Pamiętniki	Pawła	Stalmacha	i	pierw-
sza	 książka	 autorstwa	 cieszyniaka,	 ks.	 J.	 Muthmana.	
Dzięki	współpracy	z	wydawnictwami	kartograficznymi,	
dla	 których	 opracowywał	 mapy	 wraz	 z	 opisami	 szla-
ków	turystycznych	po	Beskidzie	Ślaskim	i	Żywieckim	
(miały	po	kilkanaście	wydań)	oraz	plany	miast,	udało	
mu	się	wydać	reprint	pierwszej	mapy	Śląska	Cieszyń-
skiego	Jana	Nigriniusa.
	 Wydawcą	 kilku	 prac	 była	Macierz	Ziemi	Cie-
szyńskiej.	W	Macierzy,	 oprócz	 pracy	 w	 kolegium	 re-
dakcyjnym,	zasiadał	także	w	Zarządzie	Głównym	i	jego	
prezydium,	jako	wiceprezes	d/s	wydawniczych.	W	roku	

1985	Macierz	uhonorowała	W.	Sosnę	Medalem	Pawła	
Stalmacha,	 a	 w	 1997	 roku	 został	 członkiem	 honoro-
wym	Macierzy.	Ponadto	w	2008	r.	odebrał	nagrodę	im.	
ks.	Leopolda	Otto.			
	 Władysław	 Sosna	 ponad	 pół	 wieku	 rzetelnie,	 
z	pietyzmem	i	sumiennością,	z	autopsyjną	znajomością	
terenu,	 opisywał	 umiłowaną	 przez	 siebie	 swoją	 małą	
ojczyznę	 −	 region	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 i	 Beskidu	 Ślą-
skiego.	Pisał	bardzo	wiele	i	można	przypuszczać,	że	był	
przekonany,	iż	jego	wizja	wcześniej	lub	później	wróci	
do	powszechnej	świadomości.	Stawiał	się	zatem	w	roli	
niejako	 strażnika	polsko-cieszyńsko-ewangelickiej	 tra-
dycji	–	w	tej	właśnie	kolejności.

Władysława Magiera

Wspomnienie: 

śp. ks. radca Piotr Wowry

1963-2020

	 Ks.	Piotr	Wowry	urodził	 się	w	Cieszynie	12	czerwca	1963	 roku.	
Pochodził	 z	 Ogrodzonej,	 był	 synem	 Pawła	 i	Małgorzaty	 zd.	 Kaleta.	 Zo-
stał	 ochrzczony	 w	 Kościele	 Jezusowym	 przez	 ks.	Artura	 Gerwina.	 Zaś	 
8	maja	1977	 roku	został	konfirmowany	przez	ks.	 Jana	Grossa	 i	 ks.	 Jana	
Melcera	 także	w	Cieszynie.	Uczęszczał	do	Liceum	Ogólnokształcące	 im.	
A.	Osuchowskiego	w	Cieszynie,	 a	następnie	 studiował	 teolo-
gię	 ewangelicką	 na	 Chrześcijańskiej	Akademii	 Teologicznej	
w	Warszawie.	 Studia	 ukończył	 13.10.1987	 roku	 broniąc	 pra-
cę	magisterską.	Ordynowany	został	13	grudnia	1987	w	Świę-
tochłowicach	przez	ks.	 biskupa	 Janusza	Narzyńskiego,	wraz	 
z	pięcioma	innymi	księżmi.	
Od	 dnia	 ordynacji	 został	 skierowany	 do	 Parafii	 Św.	 Trójcy	 
w	Warszawie.	W	roku	1990	został	wikariuszem	ustrońskiej	pa-
rafii,	a	w	latach	1993	-	2007	był	proboszczem	pomocniczym,	
opiekując	się	filiałami	w	Dobce	i	Polanie.	W	2007	roku	został	
przez	 Zgromadzenie	 Parafialne	 wybrany	 proboszczem	 Para-
fii	Ewangelicko	–	Augsburskiej	w	Ustroniu.	W	 latach	2007	 -	
2016	był	 radcą	diecezjalnym	Diecezji	Cieszyńskiej.	Członek	
Synodu	Kościoła	bieżącej	kadencji.	W	2016	r.	został	wybrany	
na	 radcę	Konsystorza	Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 
w	Polsce.	
	 Szczególnie	 bliska	 Jego	 sercu	 była	 praca	 diakonij-
na	dla	 i	wśród	niepełnosprawnych.	Ks.	Piotr	Wowry	założył	 
i	był	Prezesem	Ewangelickiego	Stowarzyszenia	Maria-Marta	 Konfirmacja w Ustroniu Polanie w 2003 roku 
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Gwiazdka dla dzieci w dawnej kaplicy na Gróniczku w Dobce (II połowa lat '90)

Spontaniczny występ młodzieży na Kirchentagu w Berlinie 2003

Wycieczka z grupą młodzieżową z Ustronia - Polany do Poczdamu 
na Ekumeniczny Kirchentag do Berlina w 2003 roku

w	 Ustroniu,	 zrzeszającego	 osoby	 niepełno-
sprawne	 i	 ich	 rodziny.	 W	 listopadzie	 2018	
roku	 ukończył	 studia	w	Kościelnej	Wyższej	
Szkole	 w	Wuppertalu	 i	 uzyskał	 tytuł	 mena-
dżera	 diakoni.	 Powołał	 Ewangelickie	 Cen-
trum	 Aktywności	 Lokalnej,	 gdzie	 odbywa-
ły	 się	 zajęcia	 skierowane	 do	 różnych	 osób:	 
z	niepełnosprawnością,	samotnych	oraz	osób	
starszych	i	chcących	aktywnie	spędzać	czas.
	 Od	2007	r.	był	v-ce	prezesem	Chrze-
ścijańskiego	Stowarzyszenia	Ekumenicznego	
w	Ustroniu.	Nie	ograniczał	się	tylko	do	pracy	
w	parafii,	ale	budował	dzieło	ekumenii,	pojed-
nania,	 dialogu	 międzyreligijnego	 w	 mieście	 
i	 poza	 jego	 granicami.	 Organizował	 ekume-
niczne	 nabożeństwa,	 koncerty,	 uroczystości	
,wykłady	i	prelekcje.
	 Zawsze	 dostrzegał	 drugiego	 czło-
wieka	 i	 za	 tę	 działalność	 w	 roku	 2018	 zo-
stał,odznaczony	 Złotą	 Odznaką	 „Za	 zasługi	
dla	 województwa	 śląskiego”.	 Swoją	 opieką	
otaczał	seniorów	i	osoby	starsze.	Cenił	pracę	 
i	nauczanie	młodzieży.	Współtworzył	książki	
do	lekcji	religii.
	 Był	dobrym	gospodarzem,	który	dbał	
o	 wizerunek	 nieruchomości	 w	 parafii.	 Pozy-
skał	dofinansowanie	z	Unii	Europejskiej,	któ-
re	 pozwoliło	 na	 gruntowny	 remont	 elewacji	
kościoła	Ap.	 Jakuba	Starszego	oraz	uporząd-
kowanie	 placu	 ks.	K.	Kotschego.	 Staraniem	
ks.	Piotra	Wowrego	w	2010	roku	udało	się	po-
zyskać	budynek	dawnej	szkoły	w	Dobce	i	do-
stosować	go	do	funkcji	kaplicy	filialnej	oraz	
w	2018	przenieść	i	odrestaurować	zabytkową,	
drewnianą	dzwonnicę	trwogi.
	 Śp.	ks.	Piotr	Wowry	pozostawił	żonę	
Karinę,	 bliższą	 i	 dalszą	 rodzinę,	 przyjaciół	 
i	całą	ustrońską	parafię.

***
	 Miał	 zaledwie	 57	 lat.	 Gdy	 powoli	
ta	 informacja	 docierała	 do	 mnie	 o	 poranku	 
7	 października	 2020	 roku,	 
w	moich	myślach	brzmiała	pieśń	
„Ojcowski	 dom”	 autorstwa	 Jana	
Kubisza,	a	szczególnie	wracałem	
do	 wersu	 „Tuś	 się	 uczyła	 Boga	
znać…”.	Tak	 -	miałem	 to	 szczę-
ście,	 że	 ksiądz	 Piotr	 uczył	mnie	
Boga	znać,	niemal	od	pierwszych	
moich	 dni.	 Jako	 kaznodzieja	
zawsze	 zwracał	 uwagę,	 że	 naj-
większą	 nadzieję	mamy	w	Panu,	
uczył	mnie	 czerpać	 z	wiary	 siłę,	
nadzieję	i	pokrzepienie.	

	 Jedna	 z	 zasad	 sztuki	 prezentacji	 zakłada,	 że	 dobry	
mówca	jest	w	stanie	przekazać	to	co	chce	powiedzieć	w	15	mi-
nut,	ale	ksiądz	Piotr	potrafił	to	zrobić	nawet	w	pięć	minut.	Bez	
zbędnego	rozwlekania,	bez	ciężkich	wywodów	umiał,	zwięźle	
głosić	Słowo	Boże	tak,	by	trafiało	do	każdego.	
	 Bycie	bliżej	Boga	rozumiał	także	jako	bycie	bliżej	dru-
giego	człowieka.	Z	wielkim	sentymentem	wspominam	wspól-
ne	spotkania,	młodzieżówki,	lekcje	religii	oraz	kolonie,	obozy	 
i	wyjazdy.	Ksiądz	Piotr	miał	zawsze	czas	dla	drugiego	człowie-
ka.	Spotkania,	które	organizował	były	niebanalne,	interesujące,	
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przesłaniem	–	chciało	się	na	nie	chodzić.	Młodzieżówki	
to	nie	 tylko	krótkie	cotygodniowe	spotkanie	młodych,	
ale	to	wspólny	czas	na	długo	przed	spotkaniem	i	intere-
sujące	rozmowy	długo	po	spotkaniu.	
	 Wiele	 swojego	 cennego	 czasu	 poświęcał,	 by	
uczyć	 nas	 historii	 biblijnych.	 Z	 wielką	 starannością	
przygotowywał	do	Konkursu	Wiedzy	Biblijnej.	Szcze-
gólnie	 wspominam	 naukę	 konfirmacyjną,	 kiedy	 ks.	
Piotr	 pomagał	 nam	 poznać	 i	 zrozumieć	 u	 progu	 doj-
rzałości,	co	Bóg	uczynił	dla	nas.	Po	konfirmacji	starał	
się,	abyśmy	odkryli	swoje	talenty,	chciał	pomóc	wybrać	

właściwą	dla	nas	szkołę,	zawód,	drogę	życia.		
Emanował	od	niego	spokój	i	naturalność.	Kiedy	został	
proboszczem,	pełnił	zaszczytne	stanowiska	w	gremiach	
kościelnych,	pozostał	tym	samym	człowiekiem.	Kiedy	
wracałem	do	Ustronia,	zawsze	zapytał	co	u	mnie	i	ży-
czył	wszystkiego	dobrego.
	 Ks.	 Piotr	 Wowry	 miał	 duży	 udział	 w	 moim	
wychowaniu	i	przekazał	mi	wartości,	które	pielęgnuję	
przez	całe	moje	życie.	Takim	Go	zapamiętam,	dziękuję	
Bogu,	że	mogłem	Go	poznać.

Łukasz Pietroszek

	 W	 niedzielę	 27	 września	 2020	 roku	 w	 ko-
ściele	 „Eben-Ezer”	w	Dzięgielowie	 obchodzono	 ju-
bileusz	60.	 lecia	ordynacji	bp.	Jana	Szarka	oraz	80.	
lecie	urodzin	ks.	Emila	Gajdacza.
	 Uroczyste	 nabożeństwo	 poprowadzili	 ks.	
Marek	 Londzin,	 proboszcz	 dzięgielowskiej	 parafii	
oraz	 zwierzchnik	 diecezji	 cieszyńskiej	 bp	 Adrian	
Korczago.	 Teksty	 biblijne	 czytały	 siostra	 Helen	 
i	diak.	Helena	Gajdacz.	Wota	biblijne	nad	bp.	Janem	
Szarkiem	wypowiedzieli	ks.	Emil	Gajdacz	i	ks.	Ma-
rek	Londzin,	a	nad	pastorostwem	ks.	Emilem	i	diak.	
Heleną	Gajdaczami	bp	Jan	Szarek	i	ks.	Londzin.	Bp	
Jan	Szarek	wygłosił	przemówienie	spowiednie,	a	na	
zakończenie	 nabożeństwa	 udzielił	 zebranym	 błogo-
sławieństwa.	 Nabożeństwo	 ubogacił	 śpiewem	 chór	
parafialny	pod	dyr.	Anny	Stanieczek.	Naszą	parafię	
reprezentowała	5.	osobowa	delegacja.
	 W	 kazaniu	 biskup	Adrian	Korczago	 stwier-
dził,	 że	 w	 przypadku	 2	 Tm	 1,7-10	 mamy	 do	 czy-
nienia	 z	 perfekcyjnie	 przygotowanym	 kazaniem,	
w	 którym	 po	 mistrzowsku,	 bez	 zbędnego	 rozwo-
dzenia	 się	 czy	 też	 zawiłego	 kluczenia	 myślowego	
apostoł	 Paweł	 sformułował	 to,	 co	 najważniejsze,	 

Uroczystości jubileuszowe 

w Dzięgielowie

Wydarzenia parafialne

Jan Król
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a	 równocześnie	 niezbędne,	 by	 na	 nowo	 „rozpalić	 charyzmat	 Boży”.	 Za-
chęcił,	by	uczestnicy	nabożeństwa	wypowiedzieli	„Amen”	na	 to	kazanie	
w	 celu	 urzeczywistnienia	 się	 jego	 przesłania	 kazania	w	 ich	 codziennym	
życiu.	Eksponując	te	przesłania	biskup	nawiązał	do	służby	katechetyczno-
duszpastersko-kaznodziejsko-diakonijno-misyjnej,	 jaka	 była	 udziałem	
jubilatów.	Biskup	podkreślił,	że	na	drodze	„rozpalania	charyzmatu	Boże-
go”	 istnieje	potrzeba	zmierzenia	się	z	 lękami,	wątpliwościami,	obawami,	
brakiem	 poczucia	 bycia	 wezwanym,	 brakiem	 ognistego	 zaangażowania,	 
z	opieszałością	w	przekazywaniu	świadectwa	o	 Jezusie	Chrystusie	kolej-
nym	pokoleniom.	Jako	antidotum	wskazał	Pawłowe	słowo	„Nie	dał	nam	
bowiem	Bóg	ducha	bojaźni”,	pytając,	czy	o	tym	pamiętamy	i	czy	to	mo-
tywuje	nas	do	podejmowania	kolejnych	wyzwań.	Kaznodzieja	podkreślił,	
że	moc	stanowi	przeciwieństwo	lęku,	rezygnacji	i	apatii,	ale	równocześnie	
jest	niebezpiecznym	darem,	który	może	zawieść	na	szczyty	pychy	i	niczym	
niezmąconej	pewności	siebie.	Moc	pozbawiona	miłości	 i	rozsądku	może	
skłonić	do	wznoszenia	potężniejszych	wieży	pychy	niż	ta	z	Babel.	Miłość	
pozwala	odkrywać	Bożą	moc	w	słabości,	która	wcale	nie	zawstydza,	 że	
jest	 się	mniej	wierzącym,	 zbyt	mało	modlącym,	 lecz	 umożliwia	 podnie-
sienie	z	przygnębienia.	Rozsądek	powstrzymuje	od	
schodzenia	 na	 uwodzicielskie	 manowce	 lepiej	 wie-
dzących,	lepiej	wierzących,	bardziej	oddanych	Bogu.	
Rozsądek	 pozwala	 posiłkować	 się	 odpowiedzialno-
ścią,	która	nigdy	nie	była	w	Bożej	ocenie	małą	wiarą.	
Miłość	 i	 rozsądek	 dzięki	 Bożej	 mocy	 umożliwiają	
uporządkować	naszą	zagmatwaną	rzeczywistość.	Bi-
skup	podkreślał,	że	zarówno	w	życiu	jubilatów,	 jak	 
i	w	życiu	każdego	uczestnika	nabożeństwa	niezwy-
kłe	znaczenie	ma	rozświetlenie	życia	i	nieśmiertelno-
ści	przez	Ewangelię,	co	w	Jezusie	Chrystusie	zostało	
namacalnie	 ukazane	 poprzez	 zniszczenie	 śmierci,	
przy	czym	nasz	wkład	się	nie	liczy,	wszystko	dzieje	
się	zgodnie	z	postanowieniem	i	łaską	daną	odwiecz-
nie	w	Chrystusie.	I	dlatego	biskup	nie	tyle	dziękował	
jubilatom,	 co	Bogu,	 że	 rozświetlił	 życie	 i	 nieśmier-
telność	przez	Ewangelię	i	pozwalał	im	uczestniczyć	 
w	 rozświetlaniu	 życia	 i	 nieśmiertelności	 tych,	 któ-
rych	 stawiał	 na	 ich	 drodze.	 Biskup	 udzielił	 także	
Bożego	błogosławieństwa	biskupowi	Szarkowi	oraz	
pastorostwu	Gajdaczom.
	 Bp	Jan	Szarek	urodził	 się	13	 lutego	1936	r.	 
w	 Bielsku-Białej.	 W	 latach	 1956-1960	 studiował	
teologię	 ewangelicką	w	Chrześcijańskiej	Akademii	
Teologicznej	 w	Warszawie.	 Tytuł	 magistra	 teologii	
uzyskał	 na	 podstawie	 pracy	 magisterskiej	 pt.	 „Ży-
cie	i	działalność	Tomasza	Muenzera	i	jego	stosunek	
do	 Reformacji	 Marcina	 Lutra”.	 25	 września	 1960	
roku	 został	 ordynowany	 na	 duchownego	 przez	 bp.	
Andrzeja	Wantułę	 w	 rodzinnym	 kościele	 Zbawicie-
la	w	Bielsku.	Przez	dziesięć	lat	pełnił	służbę	w	die-
cezji	mazurskiej,	 będąc	wikariuszem	w	Nawiadach	 
k.	Mrągowa,	a	następnie	administratorem	i	probosz-
czem	parafii	w	Giżycku.	W	1970	roku	rezygnuje	ze	stanowiska	proboszcza	
w	Giżycku	 i	 zostaje	wikariuszem	ks.	 seniora	Adama	Wegerta	w	Bielsku.	
W	1975	roku	zostaje	wybrany	drugim	proboszczem	bielskiej	parafii.	25	li-

stopada	1979	roku	zostaje	wybrany	
konseniorem	 diecezji	 cieszyńskiej.	
14	września	1980	roku	zostaje	wy-
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boszczem	parafii	w	Bielsku,	a	16	września	1980	roku	
zostaje	wybrany	seniorem	diecezji	cieszyńskiej.	Wpro-
wadzenie	w	urząd	następuje	28	grudnia	1980	roku.
	 Jako	senior	diecezji	był	 inicjatorem	i	współor-
ganizatorem	wielu	nowych	 form	pracy;	m.in.	w	1983	
roku	powołał	do	życia	pierwszą	ewangelicką	księgarnię	
“Logos”	w	Cieszynie,	 od	 1985	 roku	 pod	 jego	 kierow-
nictwem	 był	 budowany	 Ośrodek	 Wydawniczy	 “Au-
gustana”,	otwarty	w	1992	 roku.	 Jako	przewodniczący	
Diecezjalnej	Komisji	Ewangelizacyjnej,	a	od	1985	roku	
przewodniczący	Synodalnej	Komisji	Ewangelizacyjnej,	
był	współorganizatorem	dorocznych	Tygodni	Ewange-
lizacyjnych	w	Dzięgielowie.	W	latach	osiemdziesiątych	
był	 także	 wiceprzewodniczącym	 Śląskiego	 Oddziału	
Polskiej	Rady	Ekumenicznej.
	 W	 1991	 roku	 Synod	 Kościoła	 wybrał	 ks.	 se-
niora	Jana	Szarka	na	urząd	Biskupa	Kościoła,	co	było	
jednoznaczne	z	objęciem	także	stanowiska	Prezesa	Sy-
nodu	Kościoła	i	Prezesa	Konsystorza.	Akt	konsekracji	 
i	wprowadzenia	w	urząd	miał	miejsce	3	maja	1991	roku	
w	kościele	Św.	Trójcy	w	Warszawie.	Swój	urząd	pełnił	
do	6	stycznia	2001	roku.	W	1993	roku	bp	Jan	Szarek	
został	wybrany	prezesem	Polskiej	Rady	Ekumenicznej,	
funkcję	tę	pełnił	do	2001	roku.
	 W	 uznaniu	 szerokiej	 i	 zaangażowanej	 dzia-
łalności	 społecznej	 bp	 Jan	 Szarek	 został	 odznaczony	
Krzyżem	 Kawalerskim	 Orderu	 Odrodzenia	 Polski,	 
a	 w	 2000	 roku	 Krzyżem	 Komandorskim	 Orderu	 Od-
rodzenia	 Polski	 w	 uznaniu	 zasług	 w	 dziedzinie	 eku-
menicznej,	 oraz	 za	 wkład	 w	 pojednanie	 pomiędzy	
Kościołami	 i	 narodami.	 Jest	 doktorem	 honoris	 causa	
Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej.	W	2007	roku	
otrzymał	nagrodę	„Zwiastuna	Ewangelickiego”	im.	ks.	
Leopolda	Otto	za	inicjatywę	budowy	Ośrodka	Wydaw-
niczego	„Augustana”	w	Bielsku-Białej.	W	2016	roku	bp	
Szarek	został	uhonorowany	Śląskim	Szmaragdem	„za	
umiejętność	 odczytywania	 znaków	 czasu	 i	 konkretne	
oraz	skuteczne	podejmowanie	wyzwań;	za	budowanie	

mostów	 pojednania	między	 narodami,	 chrześcijanami	 
i	religiami	oraz	za	przeprowadzenie	Kościoła	Ewange-
licko-Augsburskiego	w	 trudnym	 okresie	 przemian	 na	
drogę	spokojnego	rozwoju	i	działania”.
	 Bp	 Jan	 Szarek	 był	 żonaty	 z	 Anielą	 (zmarłą	 
w	2019	roku),	ma	dwójkę	dzieci.
	 Ks.	Emil	Gajdacz	urodził	się	28	września	1940	
r.	w	Goleszowie.	Po	ukończeniu	studiów	teologicznych	
w	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	podjął	pracę	
katechety	w	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cie-
szynie,	a	w	1970	roku	został	ordynowany	w	rodzinnym	
Goleszowie	na	duchownego	i	mianowany	wikariuszem	
cieszyńskiej	 parafii.	 Jako	 członek	 Konsystorskiej	 Ko-
misji	Wychowania	 Chrześcijańskiego	 przez	 wiele	 lat	
organizował	w	Dzięgielowie	 bezpłatne	 kursy	 kateche-
tyczne	dla	wolontariuszy.	Skupiał	się	na	pracy	z	dzieć-
mi,	 chorymi	 i	 niepełnosprawnymi.	 Przygotowywał	
książki	dla	najmłodszych	i	materiały	rekolekcyjne.
	 W	1983	roku	został	wybrany	proboszczem	po-
mocniczym	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 w	 Cie-
szynie,	 a	w	 1984	 roku	mianowano	 go	 duszpasterzem	
Diakonatu	 Żeńskiego	 „Eben-Ezer”	 w	 Dzięgielowie	 
i	dyrektorem	działającego	tam	Domu	Opieki	„Emaus”.	
W	 2001	 roku	 uruchomił	 Dom	 Seniora	 „Emaus-2”.	 
W	1997	 roku	 przyczynił	 się	 do	 powstania	w	Dzięgie-
lowie	 Centrum	Misji	 i	 Ewangelizacji.	W	 tymże	 roku	
rozpoczął	 z	 ramienia	 diakonatu	 organizowanie	 bez-
płatnych,	ponadwyznaniowych	kursów	opieki	nad	cho-
rym	 geriatrycznym.	W	 2005	 roku	 został	 mianowany	
proboszczem-administratorem	 nowo	 powstałej	 Parafii	
Ewangelicko-Augsburskiej	w	Dzięgielowie.	Za	 propa-
gowanie	 dzieła	 diakonii	 na	 Ziemi	 Cieszyńskiej	 otrzy-
mał	w	2008	roku	statuetkę	„Miłosiernego	Samarytani-
na”	jako	nagrodę	główną	Diakonii	Polskiej.
	 Żonaty	z	diak.	Heleną	Gajdacz	z	d.	Bujok.

Opracowane na podstawie strony internetowej 
Diecezji Cieszyńskiej podał

Foto: 

	 W	tym	roku	Święto	Żniw,	które	obchodziliśmy	
4	października	2020	 roku	było	 szczególnym	wydarze-
niem.	Nie	chodzi	mi	tutaj	jedynie	o	wszelkie	obostrze-
nia,	 które	 temu	wydarzeniu	 towarzyszyły.	Wydaje	mi	
się,	że	w	pewien	sposób	może	 już	do	nich	przywykli-

Dziękczynne Święto Żniw

śmy.	 Wyjątkowość	 tegorocznego	 Święta	 Żniw	 była	
związana	 z	 tym,	 że	 było	 ono	 także	połączone	 z	 poże-
gnaniem	 księdza	 Marcina	 Podżorskiego,	 który	 został	
wybrany	proboszczem	parafii	w	Wiśle	Jaworniku.
	 Nabożeństwo	 rozpoczęło	 się	 o	 godzinie	 9:00	
w	 kościele	 Jezusowym	 w	 Cieszynie.	 Po	 otrzymaniu	 
i	 pobłogosławieniu	 darów	 na	 ołtarz	 uczestnicy	 nabo-

Mateusz Mendroch
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żeństwa	 mieli	 przyjemność	 oglądać	 występ	
dzieci.	Kilkoro	z	nich	wyrecytowało	wierszyki	
przygotowane	specjalnie	na	tę	okazję.	W	tym	
miejscu	 warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 pracę	 pani	
Pavli	 Chudeckiej,	 która	 przygotowała	 dzieci	
do	 tego	 występu.	 Następnie	 wysłuchaliśmy	
kilku	 piosenek	 chórku	 dziecięcego,	 którego	
dyrygentką	 jest	 pani	 Beata	Macura.	 To	 wiel-
ka	radość,	kiedy	widzimy	te	najmłodsze	osoby	
biorące	czynny	udział	w	nabożeństwie.	Ponad-
to	w	tegorocznym	Święcie	Żniw	wziął	udział	
także	chór	parafialny	z	Cieszyna,	który	zaśpie-
wał	kilka	pieśni.
	 Po	występie	dzieci,	ogłoszeniach,	pie-
śniach	zboru	 i	 chóru,	mieliśmy	okazję	wysłu-
chać	 kazania,	 które	 wygłosił	 ksiądz	 Marcin	
Podżorski.	 	W	swoim	kazaniu	ksiądz	Marcin	
mający	 niewątpliwie	 zamiłowanie	 do	 liczb,	
podkreślił,	że	było	to	jego	663	kazanie	w	para-
fii	cieszyńskiej.	Rozważany	był	fragment	z	li-
stu	do	Hebrajczyków	11,4:	Dzięki	wierze	Abel	
złożył	Bogu	ofiarę	lepszą	niż	Kain.	Przez	nią	
otrzymał	świadectwo,	że	jest	sprawiedliwy	bo	
Bóg	zaświadczył	o	tym	nad	jego	darami.	Przez	
nią	 też,	 chociaż	 umarł,	 nadal	 mówi.	 Ksiądz	
Podżorski	 podkreślił,	 że	 najbardziej	 istotny	
w	ofierze	wcale	nie	jest	sam	fakt	jej	złożenia.	
Chodzi	 tutaj	przede	wszystkim	o	nasze	 serce	
i	motywacje	jej	składania.	Ofiara	nie	jest	karą,	
lecz	przywilejem.	Przywilejem	 jest	 składanie	
ofiary	Bogu,	ale	 także	wspieranie	rozmaitych	
akcji	 wokół	 nas.	 Ofiara	 złożona	 przez	 Abla	
była	wynikiem	jego	wdzięczności	Panu	Bogu.	
Ksiądz	 Marcin	 zachęcił	 wszystkich	 do	 tego	
abyśmy	 nie	 bali	 się	 składania	 ofiar,	 podkre-
ślając,	że	ochotnego	dawcę	Bóg	miłuje.	Temat	
finansów	oczywiście	nie	jest	wygodny,	jednak	
pieniądze	 są	 potrzebne	 do	 działania.	 Ksiądz	
zachęcił,	 żeby	 od	 razu	 po	 otrzymaniu	 wyna-
grodzeń	część	przeznaczyć	dla	Boga,	zgodnie	
ze	 swoim	postępowaniem	wynikającym	z	po-
stawy	 serca.	Zilustrował	 to	w	 ten	 sposób,	 że	
w	momencie	kiedy	chcemy	kupić	prezent	dla	
bliskiej	nam	osoby,	nie	czekamy	aż	w	skle
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pach	wykupią	to	co	najlepsze	i	nie	przychodzimy	na	
ostatni	moment.	Pan	Bóg	może	być	dla	nas	bliższy	
niż	ktokolwiek	inny.	Na	zakończenie	ksiądz	Marcin	
stwierdził,	 że	 Bóg	 błogosławi	 postawę	 ochotnego	
dawcy.
	 Pod	koniec	nabożeństwa	miał	miejsce	wzru-
szający	moment.	Ksiądz	proboszcz	Marcin	Brzóska	
wygłosił	 mowę,	 w	 której	 podziękował	 swojemu	
imiennikowi,	 księdzu	Marcinowi	 Podżorskiemu	 za	
służbę	w	parafii	w	Cieszynie,	która	trwa	niemal	8	lat.	
Była	to	służba	często	innowacyjna,	nakierowana	na	
ludzi	młodych.	Jednak	nie	byłaby	ona	możliwa	bez	
wsparcia	rodziny,	w	szczególności	małżonki	Elżebie-
ty	i	dzieci.	Proboszcz	wręczył	księdzu	Marcinowi	al-
bum	pamiątkowy	z	rozmaitymi	ilustracjami.	Oprócz	
tego	 otrzymał	 on	 także	 kwiaty	 od	 pani	 Ewy	 Cien-
ciały,	 która	 symbolicznie	 przekazała	 je	 od	 filiałów	 
w	Hażlachu	i	Zamarskach,	których	to	ksiądz	Podżor-
ski	był	opiekunem.	
	 Nabożeństwo	 zakończyło	 się	 błogosławień-
stwem,	 którego	 udzielił	 ksiądz	 Marcin	 Brzóska.	
Myślę,	 że	 patrząc	 na	 tegoroczne	 Święto	 Żniw,	mo-
żemy	 dostrzegać	 sporo	 powodów	 do	wdzięczności.	
Wdzięczności	za	Boże	dary,	ale	także	wdzięczności	
za	księdza	Marcina,	który	był	w	cieszyńskiej	parafii	
długi	okres	czasu.	Życzmy	mu	powodzenia	i	dalsze-
go	rozwoju	w	Wiśle	Jaworniku	oraz	przede	wszyst-
kim	doświadczania	Bożej	obecności	na	każdy	dzień.

 

foto.: Sebastian Jurga
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Zdjęcia: Beata Macura
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Pamiątka poświęcenia kaplicy, 

Dziękczynne Święto Żniw

 27	września	2020	r.	podczas	uroczyste-
go	nabożeństwa	świętowaliśmy	kolejną	rocznicę	
poświęcenia	 kaplicy	 w	Gumnach.	 Tradycyjnie	
już,	 nabożeństwo	 zostało	 połączone	 z	 dzięk-
czynieniem	za	 tegoroczne	żniwa.	Na	 tę	okazję	
ołtarz	został	przystrojony	przyniesionymi	przez	
zborowników	 plonami,	 a	 całości	 wystroju	 do-
pełniły	piękne	bukiety	kwiatów.
	 Punktualnie	 o	 godz.	 10:00	 opiekun	 na-
szego	 filiału,	 ks.	 Tomasz	 Chudecki	 przywitał	
zaproszonego	na	 tę	uroczystość,	służącego	Sło-
wem	Bożym	ks.	Jana	Byrta	z	parafii	w	Szczyr-
ku-Salmopolu	 oraz	 wszystkich	 uczestników	
nabożeństwa.	Zanim	ks.	Byrt	wygłosił	kazanie	 
w	oparciu	o	hasło	tygodnia	z	2	Tm	1,10b	przyjął	
z	rąk	dzieci	szkółki	niedzielnej	Biblię	i	chleb.	Po	
budującym	nabożeństwie	 każdy	 z	 uczestników	
otrzymał	z	rąk	ks.	Byrta	książkę	Wernera	Gitta	
Niebo	–	miejsce	dla	Ciebie?	
	 Z	uwagi	na	trwającą	pandemię,	z	zacho-
waniem	obostrzeń	sanitarnych,	wszyscy	uczest-
nicy	nabożeństwa	zostali	zaproszeni	na	znacznie	
skromniejszy	(niż	jesteśmy	do	tego	przyzwycza-
jeni)	poczęstunek:	ciasta	i	kanapki.	
	 Dziękujemy:	Paniom,	które	upiekły	cia-
sta	 i	 przygotowały	pyszne	kanapki,	wszystkim	
którzy	 przynieśli	 plony	 oraz	 kwiaty,	 oraz	 tym	
którzy	przygotowali	kaplicę	 i	 zadbali	o	 jej	wy-
strój.

Tekst i zdjęcia: Adam Bisok
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Dziękczynne 

Święto Żniw 

	 W	niedzielę,	27	września,	odbyło	się	Ba-
żanowicach	 uroczyste	 nabożeństwo	 dziękczynne	
za	Żniwa.
	 Jak	co	roku,	nabożeństwo	rozpoczęło	się	
uroczystym	 wejściem	 do	 kościoła	 dzieci	 prowa-
dzonych	przez	księdza.	Zaśpiewał	chór	kościelny,	
swój	program	przedstawiły	dzieci	ze	szkółki	nie-
dzielnej.			
	 Po	 kazaniu	 wspominano	 śp.	 Zofię	 Szur-
man	w	czterdziestą	rocznicę	jej	śmierci.	Śp.	Zofia	
Szurman,	samotna	wdowa	z	Bażanowic,	w	latach	

Tekst: Janina Szalbot
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 Dziękczynne  Święto Żniw 

i podziękowanie...

siedemdziesiątych	 przekazała	 swoją	 ziemię	
parafii	cieszyńskiej.	Na	tej	ziemi	zbudowano	
kościół	 Świętej	 Trójcy.	 Zmarła	 19	 września	
1980	 roku,	 nie	 doczekawszy	poświęcenia	ko-
ścioła.	Jej	pogrzeb	odbył	się	kilka	dni	później	
i	był	 to	pierwszy	pogrzeb,	który	odprawiono	
w	murach	kościoła.	Spoczęła	na	miejscowym	
cmentarzu	obok	swojego	męża.
	 Dziękuję	 wszystkim	 za	 przekazane	
dary,	za	kwiaty	na	ołtarz	oraz	wszystkim,	któ-
rzy	zaangażowali	się	w	przygotowanie	kościo-
ła.	Serdeczne	podziękowania	kieruję	również	
w	stronę	rodziców,	którzy	przygotowali	pięk-
ne	stroje	cieszyńskie	dla	swoich	pociech.

Foto: Sabina Polok

	 27	września	w	Zamarskach	 odbyło	 się	wyjątkowe	
nabożeństwo.	Powód	uroczystości	był	podwójny:	 tradycyj-
ne,	 corocznie	 obchodzone	 dziękczynne	 Święto	 Żniw	 oraz	
pożegnanie	 naszego	 dotychczasowego	 opiekuna	 filiału	 
w	Zamarskach	-	księdza	Marcina	Podżorskiego,	który	obej-
mie	stanowisko	proboszcza	Parafii	w	Wiśle	Jaworniku.	
	 Mimo	niekorzystnej	 sytuacji	 związanej	 z	panującą	
epidemią,	w	zamarskim	kościele	udało	się	zorganizować	to	
nabożeństwo	 równie	 uroczyście	 jak	w	 poprzednich	 latach.	
Ołtarz	ustrojony	tegorocznymi	plonami	naszych	pól	i	dzieci,	
które	przyniosły	koszyki	z	darami,	pokazały	nam	jak	wiele	
zawdzięczamy	naszemu	Stwórcy.	To	dzięki	jego	łasce	mamy	

Tekst i zdjęcia: Iwona Wawrosz
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wszystko	 to,	 czego	 potrzebujemy.	Rozważanie	 Słowa	
Bożego	w	 tym	wyjątkowym	 czasie	 skłania	 nas	 do	 re-
fleksji	i	uświadomienia	sobie,	że	najlepsze	co	możemy	
zrobić	aby	podziękować	Bogu	za	jego	dary,	to	otworzyć	
się	na	drugiego	człowieka	i	podzielić	się	z	nim	tym	co	
mamy.	Bądźmy	więc	przykładem	dla	bliskich	 i	 znajo-
mych	i	pokazujmy,	że	warto	dzielić	się	
z	potrzebującymi.	
	 Tegoroczne	plony	podarowane	
przez	 parafian	 zostały	 przekazane	 do	
Domu	Opieki	w	Dzięgielowie.		
	 W	drugiej	części	nabożeństwa	
dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej	 swo-
im	 radosnym	 śpiewem	 podziękowa-
ły	 księdzu	 za	 jego	 kilkuletnią	 służbę	 
w	 Zamarskach.	 Słowa	 podziękowa-
nia	 i	 życzenia	 dalszej	 owocnej	 pracy	 
w	nowym	miejscu	 skierowali	 do	 księ-
dza	Marcina	 i	 jego	małżonki	 również	
przedstawiciele	rady	filiału.	
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Pożegnanie opiekuna 

filiału Hażlach 

	 Rankiem	 w	 niedzielę	 11	 pażdziernika	 br.	
odbyło	 się	 ostatnie	 nabożeństwo	 w	 filiale	 Hażlach	
z	 udziałem	 ks.	Marcina	 Podżorskiego,	 który	 był	 na-
szym	 opiekunem	 od	 prawie	 8	 lat.	 Decyzją	 Zgroma-
dzenia	Parafialnego	oraz	ks.	Marcina,	został	powołany	
na	proboszcza	samodzielnej	Parafii	w	Wiśle	Jaworni-
ku.	 	Mimo	 postępującej	 pandemii	 do	 kościoła	 przy-
było	 sporo	parafian	oraz	druhowie	 z	OSP	Hażlach	 i	
przedstawiciele	Urzędu	Gminy	w	Hażlachu	z	Wójtem	
Grzegorzem	Sikorskim	na	czele.	Nabożeństwo	popro-
wadził	 i	kazanie	wygłosił	osobiście	ks.	M.Podżorski	
na	 podstawie	 fragmentu	 ewangelii	 św.	 Jana	 	 zapisa-
nego	w	rozdz.	6	w.32-69.		Głównym	tematem	kazania	
był	fragment	słów	Jezusa:	„Ja	jestem	chlebem	żywota;	
kto	do	mnie	przychodzi,	nigdy	łaknąć	nie	będzie,	a	kto	
wierzy	we	mnie,	nigdy	pragnąć	nie	będzie.”	„Zapraw-
dę	 powiadam	wam,	 kto	wierzy	we	mnie,	ma	 żywot	
wieczny.	 Ja	 	 jestem	 chlebem	 żywota.”	 Kaznodzieja	
zwrócił	 szczególną	 uwagę	 na	 to,	 	 jak	w	 czasach	 Je-
zusa	i	teraz	również,	wiele	ludzi		uwierzyło	i	wierzy	
w	Boga,	 ale	 też	wielu	 odsunęło	 się	 i	 odeszło	 od	 Je-
zusa,	nawet	uczniowie,	których	nazywał	„dwunastu”.	
Łatwo	jest	odejść,	ale	co	pozostaje	po	tym…	pustka.	
Usłyszeliśmy	 również	 jak	 ważne	w	 życiu	 są:	 wiara,	
nadzieja	i	miłość,	z	których	najważniejsza	jest	miłość.	
Nabożeństwo	 uświetnił	 piękny	występ	miejscowego	
chóru	Hażlach-	Zamarski.	
	 Potem	 nastąpiła	 chwila	 wspomnień	 i	 poże-
gnań.	Najpierw	ks.	Podżorski	przywołał	historię	swo-
jego		powołania	do	pracy	w	parafii	cieszyńskiej	 i	że	
było	 to	dla	niego	czwarte	miejsce	 zamieszkania.	Po-
żegnanie	przedstawił,	jak	w	jego	zwyczaju,		w	trzech	
punktach:	 dziękuję,	 przepraszam	 i	 proszę;	 dziękując	
-		za	wszystko	czego	doznał	i	nauczył	się		przez	te	lata	
spędzone	 w	 Hażlachu,	 za	 każdą	 pomoc	 i	 wsparcie	 
w	prowadzeniu	 i	 budowaniu	 życia	 religijnego	 	 i	 du-
chowego	wśród	parafian	filiału	i	parafii;	przepraszając	
-		za	niedopatrzenia	i	niespełnienie	wszystkich	oczeki-
wań	oraz	prosząc,	aby	jego	następcę	nie	porównywać	
do	niego.		Potem	nastał	czas	na	podziękowania	i	upo-
minki	 ze	 strony	 parafian,	 chóru	 i	 przybyłych	 straża-
ków	i	Wójta.	Też	to	należało	zrobić	w	trzech	„magicz-
nych”	słowach.	Ks.	Marcinowi	i	jego	rodzinie,	która	 

w	 komplecie	 uczestniczyła	 w	 nabożeństwie,	 i	 niniej-
szym	jeszcze	raz:	dziękujemy	za	zaangażowanie	i	pro-
wadzenie	 filiału,	 za	 wiele	 nowych	 inicjatyw	 i	 organi-
zację	 różnych	 spotkań,	 wycieczek	 itp.,	 poświęcony	
czas	 dla	 każdej	 grupy	 pokoleniowej,	 czyli	 dla	 dzieci,	
młodzieży,	dorosłych	 i	seniorów.	Dziękujemy	za	nasz	
rozwój	duchowy,	za	rozmowy	i	dyskusje	oraz	błogosła-

Tekst: H. Kajzar
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wieństwa	i	modlitwy	za	nas	i	nasz	filiał.	Przeprasza-
my	za	niedociągnięcia	z	naszej	strony	oraz	prosimy	
zapamiętanie	nas	tylko	z	tej	dobrej	strony.		Nie	obyło	
się	bez	łez.
	 Po	nabożeństwie	wszyscy	zostali	zaproszeni	
na	spotkanie	i	poczęstunek	do	sali	zborowej.	Człon-
kom	Rady	 Filiału	 dziękujemy	 za	 organizację	 pysz-
nego	poczęstunku,	 a	ks.	Marcinowi,	 jego	żonie	Eli	 
i	dzieciom	życzymy	wiele	zdrowia,	tak	potrzebnego	
w	dzisiejszych	czasach	pandemii	Covid-19		i	błogo-
sławieństwa	Bożego	w	dalszym	życiu	i	pracy	w	no-
wej	parafii	w	Jaworniku.	
	 Dziękujemy	 Bogu	 za	 wspólnie	 spędzony	
czas	 z	 naszym,	 już	 byłym,	 opiekunem	 i	 mamy	 na-
dzieję,	 że	 będziemy	 mieć	 dalszy	 kontakt,	 ale	 już	 
w	innej	roli.

Zdjęcia: Piotr Witoszek

	 Prawie	po	półrocznej	przerwie	spowodowanej	
pandemią	koronawirusa		Covid-19,	spotkałyśmy	się	21	
września	 2020	 r.	 na	 pierwszym	 powakacyjnym	 Kole	

Koło Pań w Brzezówce 

- Pożegnanie ks. Marcina Podżorskiego

Pań.	Dużo	rzeczy	się	w	tym	czasie	wydarzyło	i	cieszy-
liśmy	się	z	możliwości	ponownego	spotkania.	Tym	bar-
dziej,	że	miałyśmy	możliwość			pożegnać	naszegokolej-
nego	duchowego	opiekuna,		ks.	Marcina	Podżorskiego,	
który	30	sierpnia	2020	r.	został	wybrany	na	proboszcza	

 Krystyna Król



Wieœci Wy¿szobramskie

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

w	Wiśle	Jaworniku	i	11	października	2020	został	w	
ten	urząd	wprowadzony.	
 
	 Na	 spotkanie	 zaprosiliśmy	 całą	 rodzinę	 ks.	
Marcina	z	żoną	Elżbietą	i	dziećmi	Mateuszem,	Mar-
kiem	i	Anią	(była	dopiero	pierwszy	raz	-	urodziła	się	
w	 październiku	 ubiegłego	 roku	 i	 już	 sama	 chodzi).
Tradycyjnie	 przy	 słodkim	 poczęstunku	wspominali-
śmy	7-letni		razem	spędzony	czas	na	comiesięcznych	
spotkaniach.	 Ponieważ	 prowadzona	 jest	 dokumen-
tacja	 naszych	 spotkań,	 to	 przypomnieliśmy	 sobie	
pierwsze	 spotkanie	 Koła	 Pań	 z	 ks.	 Marcinem	 (17	
wrzesień	 2013	 r.),	 na	 które	wówczas	 przybył	 tylko	
z	żoną	Elą.	Z	ciekawostek		można	przypomnieć,	że	
początkowo	pojawił	się	problem	tytułowania	nasze-
go		nowego	opiekuna.	Był	to	jeszcze	czas	przed	jego	
ordynacją	 i	 przyjęto	 wtedy	 formułę	 „pan”.	
W	ciągu	prawie	7	lat	mogliśmy	się	wsłuchi-
wać	w	nauczające	tematyczne	rozważania	ks.	
Marcina	Podżorskiego	 omawiane	 przez	 nie-
go	w	kolejnych	„latach	szkolnych”,	np.	góry	
w	 Biblii,	 podobieństwa,	 czy	 owoce	 Ducha	 
z	Listu	do	Galacjan	5,	22-23.		 	
 
	 Dlatego	też	niektóre		uczestniczki	do	
określenia	naszych	spotkań	używały	terminu		
„religia”.	 Spotkania	 	 prowadzone	 przez	 ks.	
Marcina	Podżorskiego	były	dla	nas	nie	tylko	
bogatym	pokarmem	duchowym,	ale	też	oka-
zją	 do	 zadawania	 najróżniejszych	 pytań	 do-
tyczących	naszej	społeczności	ewangelickiej.	
 
	 Dziękując	 za	 wspólnie	 spędzony	
czas,	za	budowanie	w	wierze,	za	odwiedziny	
naszych	parafian	w	Brzezówce,	 życzyliśmy	
całej	rodzinie	Bożego	Błogosławieństwa	na	
nowym	miejscu	 służby	 dla	 Pana.	Wręczyli-
śmy	 też	 drobny	 „babski	 upominek”	 pasto-
rostwu	 Podżorskim,	 aby	 przypominał	 im	
wspólnie	przeżyty	z	nami	czas.	Panie	obieca-
ły,	że	kolejna	tradycyjna	wycieczka	zaplano-
wana		na	pewno	będzie	do	Wisły	Jawornika.
                                                                                                   

Pastorostwo Podżorscy 18.09.2013

Spotkanie Koła 16.09.2015

Spotkanie 21.09.2020
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Zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego Śląska 

Część XIX

poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

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

Tekst/foto: Marcin Gabryś

	 Kościół	 Jezusowy	 pięknieje	 z	
kwartału	 na	 kwartał,	 w	 ostatnim	 czasie	
zakończono	prace	tynkarskie	na	ścianach	
wschodnich	 za	 prezbiterium	 kościoła.	
Prace	 te	 były	 bardzo	 skomplikowane	 ze	
względu	na	technologię	kładzenia	tynków.	
Pierwsze	warstwy	specjalnego	tynku	kon-
serwatorskiego	kładzione	są	maszynowo,	
natomiast	 ostatnie	warstwy	 już	 ręcznie	 i	
od	 razu	 muszą	 być	 odpowiednio	 zacie-
rane	 przed	 ich	wyschnięciem	 i	 to	 na	 ca-
łej	 powierzchni	 ściany	 –	 tak	
aby	 całe	 fragmenty	 ściany	
były	jednolite	kolorystycznie.	
Obecnie	 prowadzone	 są	 pra-
ce	 tynkarskie	na	ścianach	od	
strony	skwerku	przy	kościele	
Jezusowym	(strona	północno-
-wchodnia).	 Jeżeli	 warunki	
pogodowe	 pozwolą,	 część	
tych	 ścian	 zostanie	 oddana	
jeszcze	 w	 tym	 roku.	 Ponad-
to	 zamontowano	 ostatnie	 już	
w	 tej	 części	 kościoła	 ramy	
okienne	 i	 częściowo	 zaszklo-
no.	 Równolegle	 prowadzone	
są	prace	związane	z	uporząd-
kowaniem,	 wyrównaniem	
terenu	 i	 przywróceniem	 pier-
wotnego	 stanu	 starego	 cmen-
tarza	przy	kościele	Jezuso- Montaż kotw chemicznych za ołtarzemNowe tynki

Nowa elewacja kościoła Jezusowego 
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wym.	Trwają	przygotowania	i	pomiary	związane	
z	montażem	cokołów	z	piaskowca	na	kościele	–	
pierwsze	elementy	montażu	planuje	się	założyć	
jeszcze	w	tym	roku.	
	 W	 dniach	 deszczowych,	 których	 nie	
brakowało	w	październiku,	musiano	zaprzestać	
prac	tynkarskich	na	elewacji,	a	prace	przeniosły	
się	 do	 wnętrza	 kościoła.	 Oczyszczono	 ściany	 
w	części	południowo-zachodniej,	kotłowni	(była	
kaplica	 przedpogrzebowa	 –	 po	 prawej	 stronie	
ołtarza),	za	ołtarzem	i	w	zakrystii.	Za	ołtarzem	 
i	w	zakrystii	założono	spinające	pęknięcia	kotwy	
chemiczne.	Ponadto	na	części	 tych	ścian	wyko-
nano	obróbkę	murarską	oraz	nałożono	nowe	tyn-
ki.	Kolejne	prace	wewnątrz	kościoła	planuje	się	
w	okresie	nie	sprzyjającym	pracom	na	zewnątrz.
	 Założenia	na	ten	rok	były	zupełnie	inne,	
pierwotnie	planowano	wykonać	tynki	na	całości	
kościoła	oprócz	ściany	frontowej.	Niestety	nikt	
nie	przewidywał	pandemii	koronawirusa,	która	
się	 jeszcze	 nie	 skończyła,	 a	 wręcz	 przeciwnie	
następuje	 tzw.	 druga	 jej	 fala.	 Covid-19	 odbija	
się	 niekorzystnie	 także	 na	 remoncie	 kościoła	
Jezusowego.	 Zamrożenie	 gospodarek	 i	 zmniej-
szenie	 w	 niektórych	 branżach	 produkcji	 wpły-
nęło	 na	 brak	 regularnych	 dostaw	 materiałów,	
szczególnie	 specjalistycznych	 tynków	 konser-
watorskich.	Nie	można	było	przewidzieć	 takiej	
sytuacji	by	zakupić	większą	partię	przed	pande-
mią	 –	 zresztą	 procedury	 przechowywania	 i	 ter-
min	wykorzystania	 tynków	 również	 ograniczał	
taką	możliwość.	Na	brak	regularności	
w	dostawach	nakładają	się	kwarantan-
ny	i	inne	obostrzenia,	które	powodują	
opóźnienia.	 Skutki	 pandemii	 wpływa-
ją	 również	 niekorzystnie	 na	 sytuację	
finansową	Parafii,	a	z	tym	zapewnienie	
wkładu	własnego	projektu.	Ta	sytuacja,	
której	nie	można	było	w	żaden	sposób	
przewidzieć	 jeszcze	początkiem	2020	
roku,	zmusiła	Parafię	do	zwrócenia	się	
do	Urzędu	Marszałkowskiego	z	prośbą	
o	wydłużenie	czasu	realizacji	projektu.	
Pierwotny	 harmonogram	 zakładał	 za-
kończenie	remontu	końcem	2021	roku,	
obecnie	przesunięty	jest	termin	zakoń-
czenia	na	sierpień	2022	roku.
	 Niestety	 niedługo	 też	 mogli-
śmy	 się	 cieszyć	 odnowioną	 elewacją	
kościoła	 od	 strony	 starego	 cmentarza.	
Stary drzewostan otaczający kościół 
Jezusowy, a także rosnący obecnie w 
parku miejskim przy kościele	(niegdyś	
część	 starego	 cmentarza	–	obecnie	 te-

Prace wewnątrz kościoła
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Z posiedzenia Rady Parafialnej

Sekretarz  Rady  Parafialnej
 Marcin Mrózek

ren	miasta)	 nie	 jest	w	 dobrym	 stanie	 fizycz-
nym	–	o	czym	na	przestrzeni	ostatnich	lat	już	
przynajmniej	 dwukrotnie	 się	 przekonaliśmy.	
Kasztan	rosnący	na	terenie	parku	miejskiego	
przewrócił	się	i	wyrządził	spore	straty.	Zosta-
ła	uszkodzona	część	nowej	ledwo	co	oddanej	
po	remoncie	elewacji,	miedzianego	parapetu	
i	gzymsu	oraz	część	dachu	kościoła.	Znaczą-
co	 uszkodzone	 zostały	 też	 stare	 pomniki	 na	
cmentarzu:	ks.	Andrzeja	Źlika	 i	Marii	Polak	
oraz	mniej,	pozostałe:	Adolfa	Smilowskiego	 
i	dr	Johanna	Odstrčila.	Na	szczęście	zdarzenie	
miało	miejsce	w	nocy	z	13	na	14	października	
i	nikt	nie	ucierpiał.	Obecnie	trwa	szacowanie	
szkód,	które	będzie	trzeba	naprawić.

 Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim za wszelkie do tej pory złożone 

darowizny – szczególnie w tak ciężkim 

czasie pandemii – na cel remontu ko-

ścioła Jezusowego. Darowizny na cel 

remontu kościoła można wpłacać na 

numer konta bankowego Parafii - 78 

8113 0007 2001 0074 4353 0001.

Nowe tynki

	 W	 październiku	 Rada	 Parafialna	 spotkała	 się	
trzykrotnie	 w	 odstępach	 tygodniowych.	 Obrady,	 któ-
rym	przewodniczył	proboszcz	ks.	Marcin	Brzóska,	 to-
czyły	 się	 zdalnie	 przy	wykorzystaniu	 platformy	 inter-
netowej	 Zoom.	 Przyczyną	 	 tak	 częstych	 zebrań	 była	 
i	jest	wzmożona	–	w	porównaniu	z	miesiącami	wiosen-
nymi	–	aktywność	chorobotwórczego	wirusa.	Niepokój	
budzą	 	 zgony,	 które	 w	 ostatnich	 dniach	 dotknęły	 nie	
tylko	 nasze	 środowisko.	Niefortunnie	 na	 drugą	 	 poło-
wę		października	zaplanowane	zostały	wybory	do		Rady	

Parafialnej,	Komisji	Rewizyjnej		i	 	rad		filiałów.	Rada	
Parafialna	 mając	 na	 uwadze	 bezpieczeństwo	 głosują-
cych	opowiedziała	się	za		przesunięciem	wyborów	do	
władz	parafialnych	do	 czasu,	 gdy	 	 niebezpieczeństwo	
zakażenia	będzie	znikome.	Prawo	kościelne	przewidu-
je	3-miesięczne	przesunięcie	z	możliwością	kolejnych	
przesunięć.	 Rada	 przesunięcie	 zatwierdziła	 jednogło-
śnie.	Możliwy,	najbliższy	termin	wyborów	to	niedziela	
24.	stycznia	przyszłego	roku.	Listy	kandydatów	do	gre-
miów	zachowują	ważność	do	dnia	głosowania.	
	 Kierując	się	zarządzeniami	władz	i	zaleceniami	
władz	kościelnych	Rada	Parafialna	postanowiła:
	 -	 zachować	 odprawianie	 nabożeństw	w	 dotychczaso-
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	 W	 naszej	 cieszyńskiej	 Parafii	mamy	 to	 szczę-
ście,	że	do	Rady	Parafialnej	wybieramy	aż	25	radnych.	
Dzięki	 temu	każdy	będzie	mógł	wnieść	 swoje	 talenty,	
stworzyć	zgraną	grupę	ludzi	zjednoczonych	we	wspól-
nym	celu.	Radny	powinien	być	dobrym	ambasadorem	
swojej	 parafii.	 Osobą	 o	 nieposzlakowanej	 opinii,	 któ-
rej	przede	wszystkim	na	sercu	 leży	służba	na	Chwałę	
Bożą	w	 Parafii	 i	 poza	 nią.	 Zakres	 obowiązków	Rady	
Parafialnej	precyzyjnie	opisują	paragrafy	33-35	Zasad-
niczego	 Prawa	Wewnętrznego	 Kościoła	 Ewangelicko-
-Augsburskiego	w	RP.		Do	obowiązków	radnego	należą	
przede	wszystkim	dwa	obszary	funkcjonowania:	obszar	
działalności	 religijnej	oraz	obszar	działalności	admini-
stracyjno	–	ekonomicznej.
	 W	zakresie	działalności	religijnej,	życzę	każde-
mu	radnemu,	aby	był	prawdziwym	wsparciem	dla	du-
chownych	 parafii.	 Podejmował	 inicjatywy	 i	 działania,	
które	ubogacą	życie	religijne	w	parafii.	Trwał	w	modli-
twie,	wiernie	wypełniał	Słowo	Boże,	dbał	o	wzrost	du-
chowy	zarówno	osobisty	 jak	 również	 innych	parafian.	
Był	 zawsze	 obecny	 w	 kościele	 na	 każdym	 nabożeń-
stwie,	 stanowił	 pomoc	dla	pytających,	 poszukujących	 
i	tych,	którzy	oczekują	wsparcia.	Zaangażowany	w	róż-
ne	 formy	 głoszenia	 ewangelii,	 dbający	 o	 przygotowa-
nie	nabożeństw	i	godne	ich	przeżywanie	oraz	aktywnie	
uczestniczący	 w	 cyklicznych	 spotkaniach	 na	 terenie	
parafii.	Radny	powinien	docierać	do	różnych	grup	wie-

Jaki powinien być radny?

kowych:	dzieci,	młodzieży,	dorosłych	i	osób	starszych.	
	 W	 obszarze	 działalności	 administracyjno	 –	
ekonomicznej	 trzeba	 sobie	 uświadomić,	 że	 parafia	 to	
duża	organizacja,	którą	trzeba	zarządzać.	Proboszcz	na	
mocy	prawa	kościelnego	administruje	parafią,	ale	odpo-
wiedzialność	za	gospodarowanie	parafią	dzieli	z	Radą	
Parafialną.	Dlatego	od	 radnego	wymaga	się	zdolności	
podejmowania	 rozsądnych	 i	 przemyślanych	 decyzji.	
Ponad	wszelką	wątpliwość	najbardziej	pożądaną	cechą	
radnego	jest	uczciwość.	Uważam,	że	tym	łatwiej	zarzą-
dzać,	im	większe	kompetencje	menadżerskie	posiadają	
radni.	Bycie	ekspertem	w	swojej	dziedzinie	czy	zawo-
dzie	może	być	wartością	dodaną	i	przynosić	wymierne	
korzyści	podczas	pracy	w	Radzie	Parafialnej.	Umiejęt-
ność	 skutecznej	 i	merytorycznej	 dyskusji	 pozwala	 na	
owocny	dialog.	
	 Angażując	 się	 do	 pełnienia	 tej	 funkcji,	 radny	
powinien	 być	 dyspozycyjny,	 poświęcić	 swój	 cenny	
czas	 i	 z	 zaangażowaniem	 wypełniać	 obowiązki.	 Być	
sprawnym	 łącznikiem	między	 zborownikami,	 czy	 też	
filiałem,	a	administracją	i	duchownymi.	Radnego	czeka	
dużo	pracy,	na	Chwałę	Boga	i	ku	wspólnemu	rozwojo-
wi	parafii.	Dlatego	uważam,	że	radni	mają	prawo	ocze-
kiwać	pomocy	i	wsparcia	od	pozostałych	zborowników,	
zarówno	w	działaniu	 jak	 i	w	modlitwie.	Niech	każdy	
z	 kandydatów	 wniesie	 małą	 cząstkę	 swoich	 talentów,	
a	po	pięciu	latach	będziemy	oglądać	dobre	owoce	ich	
pracy.

wym	 kształcie	 czasowym,	 ale	 będą	 	 to	 	 nabożeństwa	
słowa	zaś	chrzty	będą		miały	miejsce		po	nabożeństwie
	-	wstrzymać	pozostałe		spotkania	parafialne	–	szkółki	
niedzielne,	godziny	biblijne,	próby	chórów,	 spotkania	
kół	pań		itp.
	-	wstrzymać		udzielanie		powszechnej		komunii		świętej	
–	nie	dotyczy	to	komunii	indywidualnej
	 Postanowienia	 obowiązują	 	 do	 	 29.	 listopada	
2020roku	.	Rada	Parafialna		apeluje		o		przestrzeganie
obostrzeń		higieniczno	–	sanitarnych	.

	 Działalność	Parafii	to	nie	tylko	dbałość	o	życie	
duchowe.	To	także	gospodarka	i	administracja.	Wycho-
dząc	naprzeciw	pracownikom	kancelarii	parafialnej	po-
stanowiono	środę	uczynić	dniem	biurowym	tzn.	w	śro-
dy	nie	 będą	 załatwiane	 sprawy,	 które	można	 załatwić	
w		 inny,	powszedni	dzień	tygodnia.	Nie	znaczy	to,	że		
kancelaria	w	środy	będzie	zamknięta	dla	spraw	awaryj-
nych.
                                                                    
                                                            

Łukasz Pietroszek
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 1. Co skłoniło Państwa do podjęcia tak poważ-
nej, życiowej decyzji - opieki nad chorym dzieckiem?
	 Danielka	 znaliśmy	 od	 urodzenia.	 Jest	 dziec-
kiem	mojej	 siostry	 (Genek).	 Był	 dwukrotnie	 zabrany	
rodzicom	wraz	 z	 bratem	 (problemy	 rodzinne,	między	
innymi	 alkohol).	Nie	 było	widać	 poprawy	w	postępo-
waniu	 rodziców.	 Odwiedzaliśmy	 chłopców	 w	 pogo-
towiu	 opiekuńczym.	 Sąd	 postanowił	 odebrać	 prawa	
rodzicom	 i	 powstało	 pytanie	 co	 z	 chłopcami?	 Jako	
biologiczni	ciocia	 i	wujek	szukaliśmy	dla	nich	 rodzin	
zastępczych.	Wiele	osób	z	różnych	parafii	modliło	się	
o	 rozwiązanie	 sytuacji.	 Po	 latach	 dowiedzieliśmy	 się	 
o	 niektórych	 z	 nich.	Zdrowy	brat	 znalazł	 nową	 rodzi-
nę,	a	Daniel	miał	trafić	do	DPSu,	co	nie	byłoby	dobre	
dla	niego.	Pani	Kurator	widziała	w	nas	rodzinę	zastęp-
cza	dla	Danielka	(my	wówczas	nie,	chociaż	zrobiliśmy	
kurs	 rodzin	zastępczych,	ale	 to	całkiem	 inna	historia).	
Dała	 nam	 miesiąc	 na	 decyzję.	 Całą	 sytuację	 oddali-
śmy	w	MODLITWACH	Panu	Bogu,	prosząc	o	pomoc	 
w	podjęciu	właściwej	decyzji.	W		tych	modlitwach	nie	
byliśmy	sami!	PAN	PRZEMÓWIŁ	do	nas	przez	Swoje	
Słowo	5	Mż	31:	1-9	które	stało	się	dla	nas	4xP=	Pew-
nością,	Posileniem,	Potwierdzeniem,	Pomocą	w	decyzji	
na	„TAK”.	Tak	jak	Mojżesz	wzmacniał	naród	i	Jozuego	
mówiąc:	„Bóg	jest	z	wami	/tobą	nie	bój	się.	Zrób	krok	
wiary	przez	Jordan	do	ziemi	obiecanej”.	Tak	 i	my	od-
czuliśmy	i	wiedzieliśmy,	że	te	słowa	są	skierowane	do	
nas.	Słowa	te	dotarły	do	nas	podczas	godziny	biblijnej,	
na	którą	zaprosili	nas	nasi	przyjaciele.	W	drodze	ze	spo-
tkania	 już	mieliśmy	 podjętą	 decyzje.	To	 było	 dla	 nas	
jasne	jak	słońce.	

 2. Od kiedy Danielek jest u Państwa?
	 Od	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 2011.	 Daniel	
miał	wtedy	5	lat	i	10	miesięcy,	a	wyglądał	na	2-3	latka	
(nosił	 rozmiar	98	 cm,	nie	mówił,	miał	 pampersa,	 pro-
blemy	z	jedzeniem	i	inne),	to	tak	dla	wyobrażenia	jego	
stanu,	gdy	do	nas	trafił.

 3. A starsze córki, jak zareagowały na Państwa 
decyzję?

Cudowni rodzice...

wywiad
 Wspaniali ludzie, cudowni rodzice... Niejedna osoba mogłaby w ten sposób ocenić małżeństwo 
Państwa Zwias mieszkających w Goleszowie, udzielających się w wielu parafiach, opiekujących się dwo-
ma dorosłymi córkami i przysposobionym chłopcem chorym na Zespół Downa.
 Chciałam Państwu zadać kilka pytań:

	 Starsza	córka	była	na	„tak”,	mówiąc	że	to	nasza	
decyzja.	Młodsza	miała	obawy,	że	zabraknie	nam	czasu	
dla	niej.	Rozmawialiśmy	z	córkami	i	zapewnialiśmy	że	
tak	nie	będzie.	Pan	Bóg	nam	pomoże.	Dziś	to	cudowne	
SIOSTRY	–	studentki,	za	którymi	Daniel	trochę	tęskni.	
A	gdy	wracają	ze	studiów,	to	cieszy	się	ich	obecnością	
w	domu.

             4. Czy takie dziecko wymaga dużo uwagi, opieki?
	 Daniel	był	zaniedbanym	dzieckiem.	To	co	nie	
zostało	zrobione	w	pierwszych	latach	(dla	dzieci	z	Ze-
społem	to	pierwsze	dwa	lata	są	najważniejsze	przy	tej	
dysfunkcji)	tego	już	nie	nadrobimy.	Daniel	potrzebuje	
stałej	 opieki	 i	 nadzoru	 z	 naszej	 strony,	 jak	 i	medycz-
nej.	Nie	można	go	zostawić	samemu	sobie.	Ma	problem	 
z	 komunikowaniem	 się.	 Osoby	 z	 zewnątrz	 nie	 zrozu-
mieją	co	mówi.		

 5. Z pewnością dotychczasowe życie uległo 
zmianie, w jaki sposób?

Konfirmacja Justyny, rok 2014
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Danielek	zmienił	nasze	życie	BARDZO.	Nie	żałujemy	
tego.	Musimy	być	dyspozycyjni	dla	niego.	Daniel	jest	
specyficznym	 dzieckiem,	 nie	 widzi	 ograniczeń.	 Dla		
niektórych	 z	 rodziny	 czy	 znajomych	 	 było	 to	 proble-
mem.	 Dlatego	 jednych	 „straciliśmy”,	 a	 poznaliśmy	
nowych	 ludzi,	 za	 co	 jesteśmy	 Panu	 Bogu	 wdzięczni.	
Pracowałam	na	zmiany		ale	po	czasie	musiałam	zrezy-
gnować,	bo	Daniel	bardzo	źle	znosił	że	mnie	nie	było	 
w	domu	(dzieci	z	Zespołem	potrzebują	regularności/sta-
bilizacji).	Znalezienie	pracy,	którą	dopasuję	do	Daniela,	
w	dzisiejszych	czasach	to	problem.	Ale	ufamy.	Nie	je-
steśmy	sami.	Jest	z	nami	Pan	Bóg,	który	jest	WIERNY.	
Trzymamy	się	Jego	obietnicy.	
 
 6. Jak wygląda codzienność - praca, szkoła, 
może wykonywanie jakiejś pasji?
	 Nasz	 dzień	 rozpoczyna	 się	 o	 6:30.	 7;15	 pod	
dom	zajeżdża	bus,	którym	Daniel	jedzie	do	szkoły	czyli	
do	 Ośrodka	 Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychwaw-
czego	w	Ustroniu	-	 to	cudowne	miejsce	-	nauczyciele	
oraz	 opiekunowie	 gdzie	 	 uwielbia	 przebywać.	 Po	 po-
łudniu	 ok.	 14:30	 Daniel	 wraca	 i	 wówczas	 spędzamy	
razem	czas:	na	wolnym	powietrzu,	uwielbia	pomagać	 
w	 ogrodzie,kocha	 prace	 z	 drzewem	 -	 obcina	 gałązki	
wcześniej	przygotowane,	CUDEM	jest,	co	wg	psycho-
logów	było	niemożliwe	-	 jeździ	wokoło	domu	na	nor-
malnym	rowerze.	Dzięki	pandemii	nauczył	się	jeździć	
na	 rolkach.	 Pomaga	 w	 bardzo	 prostych	 zajęciach	 do-
mowych,	chociaż	nie	zawsze	mu	się	chce.	Lubi	spędzać	
też	sam	czas	w	swoim	pokoju	-	klocki,	swój	keyboard	
na	którym	puszcza	wgrane	melodyjki.	Dziś	Daniel	 to	
chłopak	prawie	150	cm	wzrostu	-	nastolatek	ze	swoim	
ciekawym	charakterkiem.

 7. Od lat gra Pani na skrzypcach także córki, 
czy Danielek również przejawia jakieś zainteresowania 
muzyką?

	 Daniel	 uwiel-
bia	 muzykę	
(wybraną)	 on	
mówi	 -	 „muza”,	
lubi	 tańczyć	
Just	dance.
Gdy	 Danielek	
do	nas	 trafił	nie	
potrafił	 NIC	
mówić,	 nie	 ar-
tykułował	 -	 tzn.	
podczas	 zaba-
wy	 nie	 wyda-
wał	 dźwięków	
np.	 brum-brum	
czy	 fu-fu	 czy	
inne	 odgłosy	

naśladujące	zwierzęta.	Obecnie	Daniel	 rozumie	wiele,	
ale	nie	potrafi	wszystkiego	powiedzieć.	Ciągle	robi	po-
stępy.	Cieszymy	się	z	każdej	kolejnej	sylaby	czy	liter-
ki,	którą	powtórzy.	 Jego	mowa	 to	pojedyncze	wyrazy,	
gesty.	 Tutaj	 trzeba	 powiedzieć,	 jak	 ważna	 jest	 praca	
logopedy,	 psychologa	 czy	 nauczyciela	 obok	 działań	 
w	 domu.	 Daniel	 potrafi	 pomodlić	 się,	 powie	 razem	
w	 kościele	 wyznanie	 wiary,	 gdy	 był	 przy	 konfirma-
cji	 (2019)	 to	 także	nauczył	 się	modlitwy	 spowiedniej.	 
W	naszym	 kościele	w	Dzięgielowe	 uwielbia	 śpiewać,	
(kiedyś	 gdy	 był	 malutki	 to	 tańczył),	 dyrygować	 gdy	
śpiewa	 chór	 parafialny,	 zna	 dokładnie	 liturgię,	 bierze	
udział	w	spowiedzi	i	komunii	świętej	-	myślimy	że	to	
rozumie.	I	jeszcze	jedno,	gdy	słyszy	hymn	państwowy	
to	staje	na	baczność	i	śpiewa,	po	swojemu,	chociaż	nie-
które	wyrazy	można	zrozumieć.	

 8. Na pewno macie jakieś hobby jeżeli tak, to 
jakie, czy Danielek również jakieś po was pozyskał?
	 W	naszym	domu	gości	śpiew,	muzyka	 i	sport.	
Mąż	 śpiewa	 w	 grupie	 śpiewaczej	 w	 Wiśle	 Jaworni-
ku,	skąd	pochodzi	i	żyje	sportem,	grając	w	siatkówkę.	 
W	ogrodzie	mamy	rozłożoną	siatkę	do	gry	prawie	cały	
rok.	 Dziewczyny	 grają	 z	 tatą,	 a	 Daniel	 kibicuje.	 Ja	
gram	z	Danielem	w	badmintona	-	uczymy	się.	Daniel	
również	 lubi	 słuchać	muzyki	 podczas	 koncertów	 gdy	
gra	orkiestra	„Artis”,	której	 jestem	członkiem.	Kiedyś	
śpiewała	z	nami	starsza	córka,	to	była	jeszcze	większa	
atrakcja.	A	młodsza	 córka	 lekkoatletka	 –	 biegaczka	 –	
Daniel	uwielbia	z	nią	trenować	gdy	jest	w	domu,	albo	
jedziemy	na	zawody	to	jego	doping	słychać	bardzo	do-
brze.	Tak	jak	każdy	chłopak	lubi	samochody	–	poznaje	
ich	marki.	 Jego	 największe	 zainteresowanie	 od	wielu	
lat	 to	Zygzak	McQueen	 i	film	„Autka”	-	wszystko	co	 
z	tym	związane	uwielbia.	A	jego	kolejne	zainteresowa-
nie	to	traktory	i	maszyny	rolnicze.	Gdy	widzi,	że	mąż	
tnie	 drzewo,	 on	 udaje,	 że	 też	 to	 robi	 swoją	 piłą	 –	 za-
bawką.	

 9. Czy warto poświęcić się dzieciom, w szcze-
gólności chorym? Czy możecie Państwo przekazać oso-
bom, które jeszcze tego nie uczyniły, a mają taki zamiar, 
że WARTO dać takim dzieciom szczęście i miłość!?
	 TAK,	 warto,	 ale	 nie	 mówimy	 że	 jest	 łatwe,	
szczególnie	 dzieciom	 chorym.	 	 Potrzeba	 wiele	 cier-
pliwości,	 samodyscypliny,	 wytrwałości,	 konsekwen-
cji,	 a	 co	 najważniejsze	 BOŻEJ	 mądrości	 i	 JEGO	 po-
mocy.	 Taka	 decyzja	 winna	 być	 uzgodniona	 z	 Panem	
Bogiem	 –	 PRZEMODLONA,	 PAN	 NA	 PEWNO	
DA	 ODPOWIEDŹ.	 Trzeba	 tylko	 szukać	 odpowiedzi	 
w	Jego	Słowie	-	Biblii.	Taka	decyzja	musi	być	wspól-
na	w	małżeństwie.	Oboje	muszą	 być	 do	 tego	 przeko-
nani	 i	 jednomyślni.	 Pan	 Bóg	 potrafi	 w	 zadziwiający	
sposób	zmieniać	 i	kształtować	nas	 tzn.,	 to	co	wczoraj	
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zdawało	się	być	niemożliwe,	dziś	staje	się	faktem	
i	jest	osiągalne	czy	realne.	Słowa	naszego	Daniela:	
„kocham	Cię	mama”	„kocham	Cię	tata”	są	naszym	
szczęściem.	To,	że	oglądamy	pozytywny	 rozwój	 i	
zmiany	w	życiu	Daniela	–	mowa,	rozwój	fizyczny,	
emocjonalny,	intelektualny	czy	duchowy,	to	chyba	
NAJWIĘKSZA	 NAGRODA.	 Ale	 w	 tym	 wszyst-
kim	wiemy	jedno,	że	tylko	z	pomocą	Naszego	Pana	
Boga	 dajemy	 radę	 przeżywać	 każdy	 dzień	 i	 oglą-
dać	JEGO	CUDA.	Także	nasi	przyjaciele	i	znajomi,	
którzy	się	o	nas	modlą,	to	dla	nas	wielkie	wsparcie	
!	MIŁOŚĆ	może	wszystko!	5	Mj	31:8:	„SAM	PAN	
PÓJDZIE	PRZED	TOBĄ.	NIE	ZAWIEDZIE	I	NIE	
OPUŚCI	CIĘ;	NIE	BÓJ	SIĘ	WIĘC	I	NIE	TRWÓŻ	
SIĘ”.
	 Dzisiaj	 nie	 mamy	 czasu	 wchodzić	 
w	szczegóły	Bożego	działania	 i	konkretnych	przy-
kładów,	ale	to	może	okazja	do	kolejnej	rozmowy	o	 Rozmawiała: Beata Macura

Śpiew i muzyka

40-lecie 
chóru

	 W	 listopadzie	 bieżącego	 roku	
mija	 czterdzieści	 lat	 od	 założenia	 chó-
ru	w	Bażanowicach.	Na	ostatni	weekend	
października	 zaplanowano	 uroczysty,	 ju-
bileuszowy	koncert.	Niestety,	w	związku	 
z	 pandemią	 koronawirusa	 musieliśmy	
zmienić	wszystkie	nasze	plany.	W	marcu	
próby	 chóru	 zostały	 zawieszone.	 Chó-
rzyści	pozostali	w	domach	aż	do	połowy	
czerwca.	Dzięki	luzowaniu	obostrzeń	uda-
ło	się	spotkać	w	lipcu	i	sierpniu	żeby	przy-
gotować	program	na	założenie	oraz	nabo-
żeństwo	żniwowe.	Jednocześnie	chórzyści	
podjęli	decyzję	o	odłożeniu	jubileuszu	na	
rok	2021.
	 Nadszedł	 październik,	 a	 wraz	 
z	nim	druga	 fala	zakażeń.	Niestety,	koro-
nawirusem	 doświadczeni	 zostali	 również	
nasi	chórzyści	oraz	ich	bliscy.	Próby	chó-
ru	 ponownie	 zostały	 zawieszone.	 Jednak	

5-lecie chóru

35-lecie Chóru

Opracowała: Janina Szalbot

Bożych	Cudach	.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Bożej opieki.

Konfirmacja Danielka, 2019 rok
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mimo	 tych	 trudnych	 chwil	 chcemy	 się	 po-
dzielić	 z	 czytelnikami	Wieści	krótką	histo-
rią	naszego	chóru.
	 Chór	powstał	z	inicjatywy	ks.	Jana	
Melcera,	 a	 swoją	 działalność	 rozpoczął	 
w	1980	roku.	Pierwsza	próba	odbyła	się	19	
listopada,	 a	 miesiąc	 później,	 w	 niewykoń-
czonym	 jeszcze	 kościele,	 w	 dniu	 Bożego	
Narodzenia,	chór	wystąpił	po	raz	pierwszy.	
Pierwszy	repertuar	stanowiły	kolędy.
	 Dyrygentką	 chóru	 została	 pani	
Halina	Pinkas,	a	duszpasterską	opiekę	nad	
chórem	objął	proboszcz	parafii	cieszyńskiej	
ks.	Jan	Melcer.	Kronika	nie	podaje	dokład-
nej	 liczby	 śpiewaków,	 którzy	 zasilali	 chór	
w	pierwszym	 roku	 istnienia.	Zostaje	odno-
towane,	że	była	to	„spora	gromadka”.
Już	na	drugiej	próbie	kształtuje	 się	 zarząd	
chóru.	 Ustalono	 także,	 że	 każdy	 chórzy-
sta	 będzie	wpłacał	miesięczną	 składkę	 do	
wspólnej	kasy.	Składka	ta	wynosiła	30	zło-
tych	 i	była	przeznaczona	na	cele	chórowe.	
Próby	wyznaczono	na	piątek.
	 Najważniejszym	 celem,	 w	 pierw-
szym	 roku	 istnienia	 chóru	 stało	 się	 nabo-
żeństwo	poświęcenia	kościoła	Świętej	Trój-
cy.	Istotnym	faktem	jest	to,	że	chór	powstał	
rok	 przed	 poświęceniem	kościoła.	Wszyst-
kie	 próby,	w	 pierwszym	 roku	 działalności	
skoncentrowały	 się	 na	 przygotowaniu	 pro-
gramu	tego	uroczystego	nabożeństwa.
	 W	 roku	 1982	 opiekunem	 filiału	 
w	Bażanowicach	 został	 ks.	 Janusz	 Sikora,	
on	też	objął	duszpasterską	opiekę	nad	chó-
rem.	W	tym	roku	chór	wyjeżdżał	na	pierw-
sze	występy	poza	granice	diecezji.	W	kroni-
ce	odnotowane	zostają	występy	w	Świdnicy,	
Karpaczu,	Kłodzku,	Warszawie	oraz	Pozna-
niu.	Utrwalają	się	też	pewne	tradycje,	które	
są	 kontynuowane	 po	 dzień	 dzisiejszy.	 To	
między	 innymi	 coroczne	 smażenie	 jajecz-
nicy,	 chórowa	 gwiazdka	 i	 comiesięczne	
słodkie	piątki	przygotowywane	przez	 sole-
nizantów.
	 W	 roku	 1983	 zmieniła	 się	 dyry-
gentka	chóru.	Panią	Halinę	Pinkas	zastąpi-
ła	pastorowa	Joanna	Sikora.	Joanna	Sikora	
dyrygowała	 chórem	 już	 wcześniej,	 w	 za-
stępstwie,	jednak	pierwszy	występ,	na	który	
przygotowała	chór	odbył	się	30	październi-
ka,	a	było	to	dziękczynne	święto	żniw.
W	roku	1983	wprowadzony	został	dziennik	
obecności.	 Można	 w	 nim	 znaleźć	 infor-
mację,	że	w	roku	1983	w	chórze	śpiewało	

Salmopol   

Pamiętna wycieczka do Salmopola zakończona wypadkiem   1    wrzesień 1999 rok

Pierwszy występ po wypadku który miał miejsce w Salmopolu   widoczne skutki wypadku
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40	osób.	Na	przestrzeni	 lat	 ilość	chórzystów	
się	 zmieniała.	W	 latach	 dziewięćdziesiątych	 
w	 chórze	 śpiewało	 ponad	 60	 osób.	Niestety	 
z	czasem	ta	liczba	zaczęła	maleć.
	 Od	 samego	 początku	 chór	 aktyw-
nie	bierze	udział	we	wszystkim	co	dzieje	się	 
w	parafii.	Występował	 również	poza	parafią.	
W	 ciągu	 czterdziestu	 lat	 śpiewał	 niemalże	 
w	każdym	 zakątku	Polski.	Wielokrotnie	wy-
stępował	 również	 za	 granicą:	w	Niemczech,	
Holandii,	Czechach	i	na	Słowacji.
	 W	 latach	 dziewięćdziesiątych	 chór	
nawiązał	 współpracę	 z	 orkiestrą	 kameralną	
profesora	 Hilarego	 Drozda.	 Zaowocowało	
to	 wieloma	 wspólnymi	 koncertami,	 w	 tym	
zagranicznym.	Odbyły	 się	 również	wspólne	
koncerty	w	 teatrze.	Podczas	wspólnych	kon-
certów	posłuchać	można	było	nie	tylko	pieśni	
religijnych,	ale	i	ludowych.	Chórzyści	często	
występowali	w	 strojach	 śląskich,	 a	 chórowa	
młodzież	prezentowała	tańce	ludowe.
	 W	roku	1999	podczas	występu	w	Sal-
mopolu	 pod	 chórem	 załamał	 się	 drewniany	
podest.	W	wyniku	wypadku	do	szpitala	prze-
wieziono	 dziewięć	 pań,	 w	 tym	 dyrygentkę.		
Wypadek	wyglądał	 groźnie,	 na	 szczęście	po	
opatrzeniu	 wszyscy	 ranni	 zostali	 zwolnieni	
do	domu,	 jednak	konsekwencje	 tego	wypad-
ku	odczuwane	były	jeszcze	długo.	W	związku	
z	wypadkiem	chór	nie	wystąpił	na	Jesiennym	
Zjeździe	Chórów	i	był	to	jedyny	raz	kiedy	na	
jesiennym	koncercie	 zabrakło	 chóru	 z	Baża-
nowic.
	 W	roku	2009	chór	nagrał	dwie	pieśni	
na	 płytę	wydaną	 z	 okazji	 jubileuszu	 trzystu	
lecia	 kościoła	 Jezusowego	 oraz	 aktywnie	
włączył	się	w	przygotowanie	jubileuszu.
	 W	roku	2017	chór	został	odznaczony	
najwyższą,	złotą,	odznaką	za	zasługi	dla	wo-
jewództwa	śląskiego.
	 Chór	w	ciągu	czterdziestu	 lat	wystę-
pował	 nie	 tylko	w	kościołach.	Wielokrotnie	
występował	 na	 deskach	 teatru,	 występował	
też	w	salach	koncertowych,	w	remizie,	w	am-
fiteatrach,	Domu	Narodowym	czy	Książnicy	
Cieszyńskiej.	Na	swoim	koncie	ma	występy	
podczas	 nabożeństw	 nagrywanych	 do	 radia	
oraz	liczne	koncerty	ekumeniczne.
	 Rok	 2020	 przyniósł	 nam	wiele	 trud-
nych	doświadczeń,	którym	musieliśmy	stawić	
czoła.	 Odwołane	 próby,	 koncerty.	 Pokrzyżo-
wane	plany.	Długie	miesiące	podczas	których	
jedynym	źródłem	kontaktu	były	rozmowy	za	
pośrednictwem	 portali	 społecznościowych	

Jeden z wielu wyjazdów do Niemiec     koncert w kościele w Petershagen

Chórzysci w Szczecinie  wrzesień 1990 rok

Rejs po Sprewie

Wyjazd do niemiec
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Młodzież i dzieci

Dziękujemy...

Krzysztof Londzin

oraz	 WhatsAppa.	 	 Potem	 wiel-
ka	radość,	kiedy	można	było	już	
wrócić	 na	 próby.	 Pierwsze	 ogni-
sko	po	długiej	przerwie	i	wielka	
radość	–	w	nasze	szeregi	wstąpi-
ła	 czwórka	 nowych	 chórzystów!	
Mamy	 nadzieję,	 że	 pandemia	
w	 końcu	 minie,	 a	 my	 będziemy	
mogli	znowu	spotykać	się	na	pró-
bach,	bo	w	końcu	mamy	zaległy	
jubileusz!

Diecezjalny zjazd chórów 
w Białej w 1990 roku

Zdjęcia z kroniki chóru

	 W	 piątek	 9	 października	 podczas	 spotkania	
młodzieżowego	swoim	słowem	po	raz	ostatni	podzielił	
się	 ksiądz	Marcin	 Podżorski.	 Dotychczasowy	 duszpa-
sterz	młodzieży	do	cieszyńskiej	parafii	dołączył	w	2012	
roku.	Przez	ostatnich	7	lat	nadzorował	funkcjonowanie	
młodzieżówki	 i	 był	 to	 niewątpliwie	 czas	 owocnych	
zmian.	Grupa	od	kilku	 lat	 stopniowo	powiększała	 się,	
aż	w	 roku	 szkolnym	2017/2018	 średnia	 liczba	uczest-
ników	spotkań	sięgnęła	40	osób.	Przez	ostatnie	2	 lata	
frekwencja	 ta	 ulegała	 drobnym	korektom,	 ale	 patrząc	 
z	perspektywy	obecnego	cyklu	spotkań	możemy	powie-
dzieć,	że	sytuacja	jest	identyczna	jak	przed	trzema	laty.	

Nic	więc	dziwnego,	że	uczestnicy	ze	smutkiem	żegnali	
swojego	duszpasterza,	który	podziękował	za	wspólnie	
spędzony	 czas,	 choć	 jednocześnie	przyznał,	 że	 cieszy	
się,	że	będzie	mógł	rozpocząć	służbę	w	nowym	miejscu,	
bo	chce	nabierać	nowych	doświadczeń	i	stawiać	sobie	
nowe	wyzwania.

	 Młodzież	 nie	 mogła	 pożegnać	 księdza	Marci-
na	z	pustymi	rękami.	Dwa	tygodnie	wcześniej	podczas	
spotkania	młodzieżówka	wykonała	sobie	piękne	grupo-
we	zdjęcie,	które	następnie	zostało	przekazane	do	firmy	
tworzącej	na	zamówienie	puzzle	z	otrzymanej	fotogra-
fii.	Drugą	część	upominku	stanowiła		księga	pamiątko-
wa	złożona	z	życzeń,	 refleksji	 i	wspomnień	członków	
grupy.	Prezent	udało	się	skomponować	w	odpowiednim	
czasie	i	w	trakcie	pożegnania	wręczyć	duszpasterzowi.	
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Dodajmy,	 że	 niespodzianka	w	 formie	 puzzli	 nie	 była	
pomysłem	przypadkowym,	ponieważ	nie	 od	dziś	wia-
domo,	że	ksiądz	Marcin	uwielbia	układać	puzzle,	czego	
dowodem	 jest	 układanka	 składająca	 się	 z	 32	 000	 ele-
mentów,	którą	można	oglądać	na	ścianie	w	klubie	mło-
dzieżowym.	

	 Marcinowi	Podżorskiemu	życzymy	owocnego	
głoszenia	Ewangelii	w	parafii	w	Wiśle	Jaworniku,	gdzie	
ksiądz	został	wybrany	nowym	proboszczem.

	 „Ale	 wy	 jesteście	 rodem	 wybranym,	 królewskim	 kapłaństwem,	

narodem	 świętym,	 ludem	nabytym,	 abyście	 rozgłaszali	 cnoty	 tego,	

który	was	powołał	z	ciemności	do	cudownej	swojej	światłości.”	

I List Piotra 2;9
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LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Do	16	października	 szkoły	 ponadpodstawowe	uczyły	 się	 stacjo-
narnie	 zachowując	 reżim	 sanitarny.	 Choć	 maseczki	 ,	 przyłbice,	 ciągłe	
wietrzenie	klas	i	korytarzy,	dozowniki	z	płynem	dezynfekcyjnym	mocno	
utrudniały	 normalne	 funkcjonowanie	 szkoły,	 to	 jednak	 działaliśmy,	 za-
chowując	pozory	normalności.	Wszyscy	zdajemy	sobie	 sprawę,	że	wza-
jemne	bezpośrednie	kontakty,	nawiązywanie	relacji,	integracja	zespołów	
klasowych	jest	obok	nauki,	nieodłącznym	elementem	działalności	szkoły.		
Stąd	podejmowaliśmy	różne	działania.	Klasa	1b	wraz	z	wychowawczynią	 
p.	Wiolettą	Wędrowczyk-Zamarską	i	przewodnikiem	p.	Michałem	Żaga-
nem	wędrowali	ulicami	Cieszyna	poznając	historię	naszego	miasta.	
	 1	 października	 w	 Cieszynie	 na	 stadionie	 „Pod	Wałką”	 odbyły	
się	Sztafetowe	Biegi	Przełajowe	szkół	ponadpodstawowych	na	szczeblu	
powiatowym.	Tak	 samo	 jak	w	 zeszłym	 roku	 nasze	
reprezentacje	 zajęły	 czołowe	 miejsca.	 Drużyna	
dziewcząt	 zajęła	 1.	 miejsce,	 chłopców	 3.	 Obydwa	
zespoły	 awansowały	 do	 szczebla	 rejonowego.	 Na	
zawodach	 rejonowych	 sytuacja	 uległa	 odwróceniu,	
tym	razem	chłopcy	z	dużą	przewagą	nad	pozostały-
mi	zespołami	przybiegli	do	mety	jako	pierwsi,	a	ze-
spół	dziewcząt	zajął	trzecie	miejsce.	12	października	 
w	 Konopiskach	 pod	 Częstochową	 drużyna	 chłop-
ców	stanęła	do	rywalizacji	z	najlepszymi	drużynami	 
w	województwie	śląskim.	Po	zaciętej	walce	drużyna	
w	 składzie:	 Dawid	 Mielke,	 Szymon	 Masarski,	 Mi-
chał	Lipka,		Krzysztof	Biedrawa,	Filip	Siekierka	oraz	
Hubert	Legierski	zdobyła	brązowy	medal,	co	jest	nie	
lada		osiągnięciem!
	 Każda	 okazja	 jest	 dobra	 żeby	 świętować!	
Taką	 zasadę	 wyznają	 Hiszpanie.	 Jak	 wiadomo	 języka	 obcego	 uczy	 się	
również	w	kontekście	kultury	i	obyczajów,	stąd	12	października	z	okazji	
obchodzonego	w	świecie	Día	de	la	Hispanidad	uczniowie	uczący	się	hisz-
pańskiego	w	LOTE	zorganizowali	dla	siebie	małą	fiestę.	Dokładniej	rzecz	
ujmując	stanęli	w	szranki	kulinarne	i	rywalizowali	pomiędzy	sobą	o	naj-
smakowitsze	przygotowane	przez	siebie	tapas.	Hiszpańskie	Tapas	to	nie-
wielkie	przekąski	podawane	zazwyczaj	do	napojów	w	barach	Hiszpanii.	

Uczestnicy hiszpańskiego konkursu kulinarnego

Zwyciężczynie z najlepszym tapas

Mogą	być	podawane	na	 ciepło	 lub	
na	zimno	i	przyjmować	różne	formy	
–	od	prostych	przekąsek	po	bardziej	
skomplikowane	 dania.	 Przyrządza	
się	 je	 z	 rozmaitych	 składników.	 
W	 Hiszpanii	 w	 wielu	 regionach	
odbywają	 się	 coroczne	 konkursy	

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Drużyny dziewcząt i chłopców na zawodach biegów przełajowych

Spacer integracyjny klasy 1b

Wioletta Wędrowczyk-Zamarska odbiera Nagrodę Śląskiego 
Kuratora Oświaty

Zwycięska drużyna chłopców

tapas,	 co	 było	 inspiracją	 p.	 Dagmary	 Jaguc-
kiej	 –	Milke	 i	 zachęciła	 uczniów	do	 takiego	
właśnie	 konkursu.	 W	 poniedziałkowy	 ranek	
12	października	utalentowani	kucharze	z	klas	
drugich	 LOTE,	 na	 szkolnej	 auli	 zaprezento-
wali:	tortilla	española,	patatas	bravas,	gambas	
,	kilka	rodzajów	salsa,	wariacje	na	temat	paella,	
a	także	chorizo	i	queso	manchego	z	dodatkiem	
oliwek.	Było	radośnie	i	smakowicie.	Jury	mia-
ło	 trudne	 zadanie,	 gdyż	wszystko	wyglądało	
i	 smakowało	 bardzo	 pysznie.	Uczniowie	 nie	
tylko	 przygotowali	 swoje	 potrawy,	 ale	 barw-
nie	 o	 nich	 opowiadali,	 a	 także	 zadbali	 o	 ich	
odpowiednie	zaprezentowanie.	Należy	dodać,	
że	jedną	z	jurorek	była	uczennica	klasy	ósmej	
Ana	 da	 Costa,	 która	 do	 niedawna	mieszkała	 
w	Madrycie	 i	 hiszpańskie	 tapas	 zna	 od	 pod-
szewki.	 Zwyciężczynie	 konkursu	 to:	Kamila	
Gilman	 oraz	 Nina	Makula	 z	 klasy	 2c	 –	 ser-
deczne	gratulacje!
	 14	 października	 to	 tradycyjny	Dzień	
Edukacji	Narodowej.	Z	tej	okazji	p.	Wioletta	
Wędrowczyk-	 Zamarska	 otrzymała	 Nagrodę	
Śląskiego	Kuratora	Oświaty	wręczoną	w	Biel-
sku	–	Białej	przez	Dyrektora	Delegatury	p.	To-
masza	Kowalika.	 Natomiast	 nagrodę	 organu	
prowadzącego		-	Zarządu	Towarzystwa	Ewan-
gelickiego	z	rąk	prezesa	ks.	Marcina	Brzóski	
otrzymała	Małgorzata	Hauptmann.
	 W	 tym	miejscu	 pragnę	 podziękować	
WSZYSTKIM	 nauczycielom	 za	 ich	 ogrom-
ne	zaangażowanie	w	pracę	na	rzecz	uczniów	
LOTE,	 budowanie	 atmosfery	 wspólnoty	
oraz	 budowanie	 naszej	wspólnej	marki,	 jaką	
jest	 Liceum	 Ogólnokształcące	 Towarzystwa	
Ewangelickiego.



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl54 Odwiedź naszą stronę:

	 W	 SPTE	 kolejny	 miesiąc	 nauki	 za	
nami,	 lekcje	 odbywają	 się	 stacjonarnie	 (choć	
nie	 wiemy	 tak	 naprawdę,	 do	 kiedy	 uda	 się	
utrzymać	 model	 nauki	 stacjonarnej).	 Organi-
zacja	pracy	w	naszej	szkole	uległa	zmianie,	bo	
jest	 to	trudny	rok	ze	względu	na	sytuację	epi-
demiologiczną.	 Rezygnujemy	 z	 uroczystości	
czy	 imprez	 dla	 naszej	 szkolnej	 społeczności.		 
Z	naszego	szkolnego	kalendarza	wybieramy	takie	wydarzenia,	które	może-
my	realizować,	zachowując	zasady	bezpieczeństwa.	W	październiku	udało	
się	zorganizować	„Światowy	dzień	tabliczki	mnożenia”,	podczas	którego	
poszczególne	klasy	mogły	 	sprawdzić	swoją	pamięć	matematyczną	 i	bie-
głość	w	posługiwaniu	się	tabliczką	mnożenia,	rozwiązując	zadania	przygo-
towane	przez		p.	J.	Hrapkowicz	i	p.	A.	Czudek.

	 W	ramach	urozmaicenia	szkolnych	przerw	uczniowie	wpadli	 	na	
pomysł	zorganizowania	„dnia	kapcia”.	W	wyznaczonym	przez	samorząd	
uczniowski	dniu,	założyli	swoje	bambosze	i	kapcie.	Sprawiło	to	wiele	ra-
dości		zwłaszcza	naszym	najmłodszym	uczniom.																																																																																																																				
	 Z	 kolei	 nasza	 muzyczka	 p.	 G.	 Mrowiec	 wraz	 z	 uczniami	 przy-
gotowała	 „dzień	 muzyki”.	 Oprócz	 słuchania	 muzyki	 podczas	 przerw,	
uczniowie	 mogli	 poznać	 także	 pojęcia	 związane	 z	 muzyką,	 a	 także	 do-
wiedzieć	 się	 jak	 dużą	 rolę	 może	 odgrywać	 na	 co	 dzień.	 Uczniowie	
przygotowali	 piosenki,	 utwory	 muzyczne,	 plakaty,	 sentencje	 o	 muzy-
ce.																																																																																																																																																																								

	 Obchodziliśmy	 także	 Dzień	 Edukacji	 Narodowej.	 W	 tym	 roku	
SPTE	 obchodzi	 jubileusz	 15-lecia	 ,ale	 nie	 obchodziliśmy	 jubileuszu	 
z	uwagi	na	wspomnianą	 już	wcześniej	 sytuację.	Było	 skromnie	 -	ograni-
czyliśmy	się	do	krótkiego	programu,	który	przygotowała	p.	J.	Franek	wraz		 
z	uczniami	kółka	teatralnego.	Nasi	młodzi	aktorzy	zaprezentowali		w	for-
mie	satyrycznej	obrazek	ze	szkolnej	rzeczywistości,	który	obnażył	prawdę	
o	systemie	edukacji	w	naszym	kraju.																																																																																									

	 Mamy	 także	 osiągnięcia	 sportowe.	 W	 biegach	 przełajo-
wych	 nasi	 chłopcy	 zajęli	 II	 miejsce	 wśród	 cieszyńskich	 szkół.	 Na-
tomiast	 w	 kolejnym	 etapie	 (powiatowym)	 uplasowali	 się	 poza	 po-
dium	 na	 miejscu	 IV.	 Niewiele	 zabrakło	 	 do	 trzeciego	 miejsca,	 ale	 my	
cieszymy	 się	 z	 osiągnięć	 naszej	 „przełajowej	 drużyny”	 i	 gratuluje-
my.																																																																																																																																																									

Szkoła Podstawowa TE

	 Pogratulować	 możemy	
także	 naszej	 szachowej	 druży-
nie	 w	 składzie:	 Filip	 Tyrna,	 Staś	
Tyrna,	 Daria	 Słobodzian,	 Miko-
łaj	 Słobodzian,	 która	 odniosła	
dwukrotne	 zwycięstwo	 najpierw	
w	 „Igrzyskach	 szachowych	 dzie-
ci	 i	 	młodzieży	miasta	Cieszyna”,	
a	 później	 w	 etapie	 powiatowym,	
zajmując	również		I	miejsce.	

                                                                                                                                                      
                                                                               

Joanna Gibiec
Dyrektor SPTE       
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Kochane Dzieci,

Kącik dla dzieci

	 Słyszeliście	 już	kiedyś	śpiew	naszych	Poznań-
skich	Słowików?	Sądzę,	że	tak.	Nie	o	nich	jednak	chcę	
wam	 mówić,	 lecz	 o	 chłopcu,	 który	 śpiewem	 zdobył	
sobie	serce	pewnej	kobiety	i	dzięki	temu	znalazł	drugi	
dom.
	 Było	to	kilkaset	łat	temu,	gdy	chłopcy	śpiewem	
zarabiali	sobie	na	utrzymanie,	gdyż	byli	za	ubodzy,	aby	
sobie	pozwolić	na	naukę.
—	Katarzyno,	są	chłopcy!	Idź	prędko	do	kuchni	i	przy-
gotuj	kilka	kanapek,	Ale	nie	smaruj	chleba	tak	cienko.	
Przynieś	też	kilka	jabłek	z	piwnicy.
	 Stara	 Katarzyna	 niezadowolona	 zamamrotała:		
Cóż	ta	pani	znowu	wymyśla.	Teraz	chce	dla	tych	chłop-
ców,	którzy	przyszli	nie	wiadomo	skąd,	nawet	jedzenie	
przygotować.	Przecież	oni	po	prostu	żebrzą.
	 Pani	Kotta	podeszła	do	zakratowanego	okienka.	
Popatrzyła	na	ulicę	 i	słuchała.	Cicho	otworzyła	drzwi,	
Słychać	 było	 szybkie	 kroki	 i	 już	 hall	 starego	 domu	
wypełnił	 się	 chłopcami.	Stoją	 teraz	w	swoich	długich	
płaszczach	 szkolnych	 i	 śpiewają	 łacińską	 pieśń.	 Pani	
Kotta	słucha.	Żal	jej	chłopców,	którzy	śpiewają	nie	tyl-
ko	z	ochoty	do	śpiewu.	Są	biedni.	Nie	mają	pieniędzy	
na	 zakupienie	 żywności.	 Są	 to	 uczniowie	 łacińskiej	
szkoły	w	Eisenach,	 którzy	 śpiewają	pod	drzwiami	 za-
możnych	ludzi,	aby	coś	otrzymać.	Niektórzy	odpędzają	

w miesiącu październiku obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw, które uczy nas dziękować za to co 

Pan Bóg nam daje i czym nas obdarza. Na przełomie października i listopada dwie ważne Pamiątki: 

31 października święto z najważniejszych świąt z historii Kościoła – Pamiątkę Reformacji, a począt-

kiem listopada obchodzimy Pamiątkę Umarłych, którzy są i zawsze pozostaną w naszej pamięci – „Nie 

umiera ten, kto trwa w naszej pamięci”.

Drugi dom Marcina

ich	z	wyzwiskami.	Pani	Kotta	wie	o	tym.	Patrzy	na	nich	
macierzyńskim	wzrokiem.	Jeden	z	nich	podoba	jej	się	
szczególnie.	Wygląda	tak	uczciwie,	a	przy	tym	jest	tak	
nieśmiały,
	 Pieśń	 się	 skończyła,	 stara	 Katarzyna	 rozdzie-
la	chleb	i	jabłka.	Pani	Kotta	pomagając	przy	dzieleniu,	
skinęła	na	chłopczyka,	który	zwrócił	jej	uwagę.	Został	
trochę	w	tyle	i	pani	zapytała	go:	—	Czy	jesteś	bardzo	
głodny?
Chłopak	 przytaknął,	 -	 Chodź	 ze	mną	 do	 kuchni	 -	 po-
wiedziała.	 Tam	 poczęstowała	 go	 szczególnie	 dobrym	
posiłkiem.	Wypytała	przy	tym	o	rodziców	i	rodzeństwo.
-	Jak	się	nazywasz?
-	Marcin	Luter.
-	Czy	jesteś	tutejszy?	Chłopak,		którym		się		nikt
nigdy	nie	 interesował,	ucieszył	 się.	Czuł,	 że	pani	 jest	
dla	 niego	 życzliwa.	 Nabrał	 do	 niej	 zaufania	 i	 zaczął	
opowiadać.	Najpierw	z	lekkim	wahaniem,	a	potem	co-
raz	śmielej.	Pani	pytała,	a	on	szczerze	odpowiadał.
Rodzice	 jego	mieszkają	w	Mansfeld,	 -	 Jestem	 synem	
chłopa.	Ojciec	i	przodkowie	byli	chłopami.	Teraz	ojciec	
jest	górnikiem.
	 Pochodzili	 z	Eisleben,	 gdzie	 się	 dnia	 10	 listo-
pada	1483	roku	urodził	mały	Marcin.	Po	roku	przepro-
wadzili	się	do	Mansfeld.	Ojciec	chciał	tam	jako	górnik	

Bożena Harwot-Podżorska
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więcej	zarobić.	Nie	szczędził	trudu,	aby	dzieci	dobrze	
wychować.	Zresztą	 i	matka	 dzielnie	 się	 do	 tego	 przy-
czyniła.	Aby	zimą	opalić	mieszkanie,	zbierała	w	lesie	
drzewo	i	przynosiła	do	domu.
Ojciec	posłał	małego	Marcina	wcześnie	do	szkoły,	aby	
wyrósł	na	porządnego	człowieka	tak	wcześnie,	że	czę-
sto	musiano	małego	chłopca	zanosić	do	szkoły,
-	Dlaczego	przyszedłeś	do	Eisenach	i	jak	ci	się	tutaj	po-
doba?	-	zapytała	pani	Kotta.
-	Mój	ojciec	chce,	abym	się	dużo	uczył,	dlatego	mnie	
posłał	najpierw	do	szkoły	do	Magdeburga,	a	teraz	tutaj	
do	Eisenach.
Talerz	był	pusty.	Chłopak	grzecznie	podziękował.
-	Jutro	wieczorem	przyjdź	znowu,	dobrze?
Wieczorem	tego	dnia	pani	Kotta	 jeszcze	długo	 rozma-
wiała	ze	swym	mężem	o	ubogim
chłopcu.	 -	 Pomyśl,	 gdyby	 nasze	 dziecko	 miało	 takie	
ciężkie	życie	wśród	obcych	ludzi
-	mówiła.	-	Mamy	przecież	pusty	pokoik,	gdzie	mógłby	
się	uczyć	 i	 spać.	Przecież	Pan	 Jezus	powiedział:	 „Co-
kolwiek	 uczyniliście	 jednemu	 z	 tych	 najmniejszych	
moich	braci,	mnie	uczyniliście",

-	Zgoda	-	powiedział	mąż	pani	Kotta.	-	Nie	chodzi	prze-
cież	o	wydatki	z	tym	związane.	Dzięki	Bogu	pieniędzy	
mamy	dosyć.
	 Kiedy	 następnego	 dnia	 wieczorem	 małego	
Marcina	zaprowadzono	do	pokoju,	spodobał	się	gospo-
darzowi.	 Uśmiechnął	 się	 więc	 przytakująco	 do	 żony.	
Wtedy	 pani	 Kotta	 powiedziała	 do	 Marcina,	 ku	 jego	
wielkiemu	 zdziwieniu:	 -	 Jutro	 przynieś	 swoje	 rzeczy	 
i	książki.	Zamieszkasz	u	nas			i			będziemy		cię	trakto-
wać	jak	własne	dziecko.	Chcesz?
	 O,	 i	 jeszcze	 jak	chciał!	Nie	 trzeba	było	pytać.	
Już	nie	będzie	głodował	 i	cierpiał	zimna.	Będzie	miał	
własny,	przyjemny	pokoik,	drugi	dom.
	 Od	tego	dnia	nastały	inne	czasy.	Nauka	bez	gło-
du	j	troski.	Teraz	Marcin	pracował	z	radością,	a	szkoła,	
do	której	uczęszczał,	była	inna	aniżeli	w	Mansfeld.
Rzeczywiście	wśród	uczniów	siedział	jeden,	który	staje	
się		kimś	czymś	szczególnym	-	odnowicielem,	reforma-
torem	Kościoła.
	 Pani	Kotta	nie	przypuszczała,	że	pomogła	wiel-
kiemu	 duchowi	 do	 rozwoju	 i	 że	 jeszcze	 przez	 długie	
lata	później	będzie	wdzięcznie	wspominana.

 Dnia 31 października 1517 r. na 

drzwiach kościoła zamkowego  w  Wit-

temberdze ks. dr Marcin Luter przybił 

95 tez, czyli krótkich zdań na temat 

odpustów. Dało to początek reformacji 

Kościoła.

 Dlatego co roku w tym dniu 

ewangelicy obchodzą Święto Reforma-

cji. Zapraszamy wszystkich na nabo-

żeństwo, terminy są podane w rozpisce.
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Poszczególne elementy „Róży Lutra" przedstawiają następujące treści

 Czarny krzyż, który znajduje się 
w środku ma nam przypominać, że wia-
ra w ukrzyżowanego Pana Jezusa daje 
nam zbawienie. Ukrzyżowany Pan Je-
zus ma być treścią naszego tycia, czyli 
najważniejszą osobą w naszym życiu.

 Czerwone serduszko, w którym 
umieszczony jest krzyż ma nam przypo-
minać, że Pan Bóg okazał nam swoją mi-
łość posyłając na świat, specjalnie dla nas 
Pana Jezusa. W ten sposób dal nam dowód 
na to jak bardzo nas kocha. 

 Biała róża, w której środku 
znajduje się serce oznacza wiarę, 
która przynosi nam radość i pokój, 
zaś kolor biały jest kolorem anio-
łów. 
 Błękitne tło, które otacza 
różę mówi nam o przyszłej radości 
jaka czeka nas w niebie. 
 Żółty pierścień, który ota-
cza całość, a który nie ma począt-
ku ani końca, ma nam przypomi-
nać o sprawiedliwości, która czeka 
nas w niebie, a jest ona cenniejsza 
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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:                                           

06.09.2020
06.09.2020
09.09.2020
20.09.2020
20.09.2020
20.09.2020
27.09.2020

Zuzanna	Broda
Kamil	Kożdoń
Michał	Hubert	Żukrowski
Cezary	Barabosz
Maria	Małgorzata	Zomerlik
Mateusz	Gryżboń
Maja	Liliana	Kasparek

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

04.09.2020

11.09.2020

12.09.2020

19.09.2020

24.09.2020

Sylwester	Daniel	Michałek
Angelika	Maria	Polak
Andrzej	Artur	Kaczmarczyk
Marta	Cienciała
Bartosz	Cębrzyna
Marcelina	Kaleta
Zbigniew	Motyka
Natalia	Dominika	Smoter
Łukasz	Grzegorz	Smolik
Ewelina	Anna	Zachurzok

Hażlach

Hażlach

Cieszyn

Puńców

Cieszyn

03.09.2020
03.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
12.09.2020
19.09.2020
21.09.2020
23.09.2020
25.09.2020

śp.	Bronisław	Augustyn	Nohel
śp.	Helena	Pilch	zd.	Pastucha
śp.	Janina	Anna	Koniaczna	
śp.	Natalia	Lodko	zd.	Balcarek
śp.	Józef	Grzegorzek
śp.	Władysław	Cienciała
śp.	Jerzy	Bronisław	Herzyk
śp.	Krzysztof	Cielepa
śp.	Anna	Hanus	zd.	Szurmon

lat	88
lat	80
lat	82
lat	91
lat	84
lat	82
lat	56
lat	53
lat	89

Cieszyn
Zamarski
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Pruchna
Ogrodzona
Cieszyn
Puńców
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Księgarnia WARTO poleca:

Pierwszy ogrodnik	-	34,90	zł

	 Kiedy	po	dziesięciu	 latach	starań	Pierwsza	Dama	stanu	Tennessee,	Mac-
kenzee	London,	i	jej	mąż	zostają	rodzicami	–	ich	życie	rozkwita.	Jednak	kilka	lat	
później	tracą	ukochaną	córeczkę	a	w	sercu	Mackenzie	zakorzenia	się	rozpacz.
	 W	tym	trudnym	czasie	może	liczyć	na	wsparcie	starego	ogrodnika,	który	
dba	o	piękny	ogród	otaczający	 rezydencję	gubernatora.	 Jeremiasz,	przesiąknięty	
ludową	religijnością,	swoimi	dłońmi	pielęgnuje	kwiaty	a	słowami	–	ludzkie	serca.
	 Kolorowym	ptakiem	 tej	powieści	 jest	Eugenia,	która	pomaga	swojej	po-
grążonej	w	żałobie	córce.	Żywiołowa	starsza	pani	i	jej	równie	żywiołowe	koleżan-
ki,	 ich	zuchwała	radość	życia,	kąśliwe	poczucie	humoru	a	nawet	apetyt	na	flirty	
–	nadają	książce	lekkości	i	optymistycznych	barw.
	 Ta	współczesna	powieść	dla	kobiet	napawa	pokojem	a	fragmenty	wzrusza-
jące	i	zabawne	przeplatają		się	ze	sobą	w	sposób	harmonijny.

Boskie świętowanie	-	39,90	zł

Zatrzymaj się, jedz i błogosław!
	 Czytając	Biblię,	pewnie	wyobrażałeś	sobie,	jak	pachną	jęczmienne	chle-
by	rozmnożone	nad	brzegiem	Jeziora	Galilejskiego	lub	podpłomyki,	którymi	po-
silał	się	Eliasz.	Śniłeś	o	mannie	i	zastanawiałeś	się	nad	smakiem	potrawy,	którą	
Abraham	przywitał	Aniołów.	A	może	ciekła	ci	ślinka	na	samą	myśl	o	plackach	
z	rodzynkami	z	Pieśni	nad	pieśniami?	Biblia	jest	bardzo	zmysłową	opowieścią.	
Teraz	możesz	jej	skosztować	–	dosłownie.
Czy jesteś gotowy na najpiękniejsze spotkania przy wspólnym stole?
	 W	 książce	 znajdziesz	 27	 przepisów	 inspirowanych	 Biblią,	 m.in.	 na:	
Potrawkę,	którą	Abraham	ugościł	Aniołów,	Podpłomyki	proroka	Eliasza,	Man-
nę,	Placki	z	 rodzynkami,	Ryby	Apostołów,	Garnek	błogosławieństw	Tobiasza	 
i	Chlebki	jęczmienne	Jezusa.

Czy umiesz gwizdać, Joanno? -	27,90	zł

	 Bertil	bardzo	chciałby	mieć	dziadka.	Ulf	zna	miejsce,	gdzie	dziad-
ków	jest	pełno.	Zabiera	Bertila	do	domu	starców.
	 Wchodzą	do	pokoju,	w	którym	siedzi	samotnie	staruszek	w	szel-
kach	i	z	plastrem	na	brodzie.	Bertil	wręcza	mu	kwiatek.
–	Proszę	bardzo,	dziadku,	to	dla	ciebie!
–	Jak	to?	Czyżbym	był	twoim	dziadkiem?
–	Tak.	I	nareszcie	przyszedłem.	Wcześniej	się	jakoś	nie	udało.
	 Od	razu	widać,	że	są	rodziną,	bo	Bertil	też	ma	na	brodzie	plaster.	
Dziadek	Bertila	nie	 jada	co	prawda	nóżek	w	galarecie	ani	nie	 łowi	ryb,	
jak	dziadek	Ulfa,	ale	za	to	potrafi	zrobić	piękny	latawiec	i	wdrapać	się	na	
drzewo.	Ale	przede	wszystkim	potrafi	gwizdać!
	 Piękna	opowieść	o	przyjaźni,	radości	bycia	razem	i	o	pożegnaniu.	
O	starości,	o	życiu	i	śmierci.	O	rzeczach	ważnych	i	poważnych	–	bez	cie-
nia	nadęcia	i	patosu,	za	to	z	subtelnie	wplecionym	humorem.
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Informacje, ogłoszenia, reklamy

	 Samotny,	bez	nałogów,	180	wysoki,	wiek	40	lat,	pragnie	poznać	miłą,	inteligentną	panią	
w	stosownym	wieku,	poważnie	myślącą	o	życiu	i	założeniu	rodziny,	ze	Śląska	Cieszyńskiego	i	
okolic.	
	 Zainteresowania:	 ukończona	 Szkoła	 Biblijna,	 hobby:	 narty,	 góry	 rower,	 dobra	 znajo-
mość	języka	niemieckiego,	angielskiego,	złota	rączka,	zainteresowania	–	techniką.	
	 Kontakt	pod	numerem	telefonu	-	0049	157	816	069	63,	SMS-y	mile	widziane.

Mimo pandemii Biblioteka Parafialna 

nie chce zawieszać swojej działalności. 

Muszą być jednak ograniczenia.

Biblioteka będzie czynna dwa razy w miesiącu. 

W drugą niedzielę m-ca po nabozeństwie porannym 

oraz w czwartą niedzielę po nabozenstwie głównym. 

Wszelkie informacje mozna uzyskać 

pod nr 513654662 lub 33/4796366 Z. Wojtas. 

Pozdrawiam, zapraszam!

Biblioteka parafialna - ZAPRASZA!

Ogłoszenie!
	 W	najbliższym	czasie	obchodzona	będzie	uroczystość 100. lecia 

istnienia jednego z największych cieszyńskich przedsiębiorstw – Za-

kładów Ekektromaszynowych „CELMA”.	Planowane	są	okolicznościowe	

wystawy,	publikacje	itp.	Prosimy	zatem	naszych	współwyznawców,	którzy	

w	jakikolwiek	sposób	związani	byli	z	„CELMĄ”	o	podzielenie	się	swoimi	

wspomnieniami,	pamiątkami	czy	zdjęciami	z	okresu	celmowskiego.	

	 Bliższe	informacje	udziela	przedstawiciel	komitetu	organizacyjnego	

obchodów	Bogusław Szmidt  tel. 607 345 338.  
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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 odwołuje spotkania 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

do końca listopada ze względu 
na wprowadzone obostrzenia 

związane z ciagle utrzymującym się 
zakażeniem na Covid 19.

Bardzo ubolewamy nad tym faktem, 
ale ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich 

musimy dostosowac się do wytycznych.

Nas
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na 
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 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 
otrzymywania ich przez doręczenie gazety przez kogoś z rodziny czy 
sąsiada, albo przez przesyłkę pocztową, którą mozna zgłosić do redakcji 
WIEŚCI oraz będą dostępne w kościołach po nabożeństwie. 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Zarząd PTEw.
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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

kontakt	
telefoniczny:
609	169	305
33	85	226	76

Kapelan 
Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl64 Odwiedź naszą stronę:

Listopad	2020	rok

1.11 
N

iedziela
8
.11 

N
iedziela

11.11
Środa

15.11
N

iedziela
22.11

N
iedziela

29
.11

N
iedziela

Cieszyn

8
00

10
00

8
00

10
00

10
00

N
abożeństw

o 
E

kum
eniczne

8
00

10
00

8
00

10
00

8
00

10
00

B
ażanow

ice
8

30
8

30
8

30
8

30
8

30

G
um

na
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00

H
ażlach

8
30

8
30

8
30

10
00

10
00

K
rasna

8
30

10
00

M
arklow

ice
8

30
8

30
8

30
8

30
8

30

O
grodzona

8
30

8
30

8
30

8
30

8
30

P
uńców

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

Zam
arski

10
00

10
00

10
00

8
30

8
30

- Spow
iedź	i	K

om
unia	Św

ięta

Skoczów


