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	 Cieszę	się,	że	mogę	zwrócić	się	do	Was	z	adwentowymi	i	świą-
tecznymi	pozdrowieniami	i	życzeniami.	Jak	nigdy	dotąd	towarzyszy	mi	
przy	tym	jednak	odczucie	niepewności.	Na	ostatnich	stronach	tego	nu-
meru	Wieści	Wyższobramskich	znajdziecie	przygotowany	przeze	mnie	
wspólnie	z	Radą	Parafialną	rozkład	adwentowych	i	świątecznych	nabo-
żeństw,	które	pragniemy	przeżywać	w	tym	okresie	w	całej	naszej	parafii.	
Czy	jednak	uda	się	ten	plan	zrealizować?	Czy	rozwój	epidemicznej	sy-
tuacji	w	kraju,	a	wraz	z	nim	nowe	obostrzenia	nie	sprawią,	że	będziemy	
zmuszeni	któreś	z	nabożeństw	odwołać,	albo	jak	w	okresie	tegorocznej	
Pasji	i	Wielkanocy	przeżywać	je	tylko	za	pośrednictwem	internetu.	Nie	
wiemy…	towarzyszy	nam	niepewność.
	 Ta	 sama	niepewność	 towarzyszyła	 Józefowi	 i	Marii	podążają-
cym	drogą	z	Nazaretu	do	Betlejem.	Czy	zdołamy	dotrzeć	do	celu?	A	co,	
jeśli	dziecko	urodzi	się	gdzieś	w	drodze?	A	jeśli	przy	porodzie	nastąpią	
jakieś	komplikacje?	Czy	damy	 radę?	–	w	końcu	 idziemy	w	nieznane.	
Betlejem	było	wprawdzie	miastem	przodków	Józefa,	wywodzącego	się	
z	królewskiego	rodu	Dawida,	ale	w	rzeczywistości	było	dla	niego	i	dla	
jego	młodej	małżonki	miejscem	obcym	i	nieznanym.	
	 Na	miejscu	niepewność	stała	się	jeszcze	większa,	gdy	drzwi	be-
tlejemskich	domów,	gospód	i	zajazdów	pozostały	zamknięte,	bo	pełno	
w	nich	było	innych	gości,	świętujących	przybyszów,	gwaru,	ucztowania.
Paradoksalnie,	Maria	 i	 Józef	muszą	 opuścić	miasteczko	Betlejem,	 by	
odnaleźć	to	właściwe	miejsce,	w	którym	przyjdzie	na	świat	Boży	Syn.	
Muszą	 porzucić	 swoje	wyobrażenie	 o	 cichym	 i	 spokojnym	 kącie,	 by	
przyjąć	z	Bożych	rąk	ciszę	i	ciepło	stajni.	
	 W	całej	 swojej	niepewności,	 lęku	 i	obawie,	Maria	 i	 Józef	do-
świadczyli	 tego,	 że	 Bóg	 wie,	 Bóg	 wskazuje,	 prowadzi,	 zabezpiecza	
miejsce	i	zna	dokładny	czas.	Bóg	daje	im	lekcję	wiary,	zaufania,	pokoju.	
Dopiero	mając	je	byli	gotowi	wziąć	w	swoje	ramiona	Syna	Najwyższe-
go.	
	 Być	może	tegoroczne	Boże	Narodzenie	będzie	w	jakiś	sposób	
inne,	niż	je	sobie	wyobrażamy.	Być	może	Bóg	każe	nam	jak	Marii	i	Jó-
zefowi	skonfrontować	nasze	wyobrażenia	o	betlejemskim	świętowaniu	
z	rzeczywistością	szopy	dla	owiec	i	bydła.	Być	może	Bóg	chce,	żeby-
śmy	 i	my	wyszli	 poza	granice	naszych	wyobrażeń,	dotychczasowych	
doświadczeń	 i	 oczekiwań.	Każe	 nam	 obejść	 Betlejem	 dookoła,	 zoba-
czyć,	że	świętującym	w	gospodach	tego	miasta	ludziom	jest	obojętne,	
gdzie	urodzi	się	Dziecko	Marii,	i	pójść	dalej.	A	potem	chce	właśnie	nam	
na	nowo	pokazać	nam	Noworodka	owiniętego	w	kawałek	białego	płót-
na	–	i	nic	więcej.	
	 W	całej	naszej	niepewności	jedno	jest	pewne:	właśnie	to	Dziec-
ko.	 Pewnym	 jest	 to,	 że	 Jezus	 Chrystus	 –	 Boży	 Syn,	 Zbawiciel	 przy-

szedł	 na	 świat.	W	naszym	pogubieniu,	
wśród	pytań	o	przyszłość	pewnym	jest	
to,	 że	On	pojednał	 grzesznych	 ludzi	 z	
Bogiem,	oddał	za	nas	swoje	życie	i	dla	
nas	 zmartwychwstał.	 On	 objawił	 nam	
Ojca	–	Boga,	który	obdarza	nas	swoją	
bezgraniczną	 miłością.	 To	 jest	 pewne	
i	niepodważalne.	Chyboczący	 się	 żłób	
naszej	niepewności	Bóg	chce	wypełnić	
obecnością	swojego	Syna	i	przez	to	za-
mienić	go	w	mocny	tron	wiary.
	 Niech	pewność	 i	 siła	 do	 życia	
płynąca	z	wiary	w	Bożego	Syna	będzie	
Waszym	 błogosławionym	 doświad-
czeniem	 w	 czasie	 Adwentu,	 Bożego	
Narodzenia	 i	 każdego	 dnia	 Nowego	
Roku.	Niech	Pan	obdarza	Was	pokojem,	
zdrowiem	 i	wszelkim	 swoim	błogosła-
wieństwem.	 Niech	 towarzyszy	 Wam	
prawdziwa	radość,	a	Boża	miłość	otula	
i	ochrania	każdego	dnia.	

ks. prob. Marcin Brzóska 
wraz z Duchownymi, 
Współpracownikami 

i Radą Parafialną 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Cieszynie 

   
 

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, 
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

Hbr 11,1

 Drogie Czytelniczki, 
Drodzy Czytelnicy, 
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	 Cóż	 za	 czasy!	 –	 u	Was	 w	 Cieszynie	 i	 u	 nas	 
w	Schwabach.	Adwentowa	 pieśń:	 Podnieścież	 się	wy	
wierzchy	 bram	 nabiera	w	 tym	 roku	 zupełnie	 nowego	
znaczenia,	 gdy	 przechodzimy	 przez	 bolesne	 doświad-
czenie	 zamkniętych	 drzwi	 i	 bram:	 zamknięte	 sklepy,	
restauracje,	odwołane	 imprezy,	koncerty,	uroczystości,	
jarmarki	adwentowe.	
	 W	tej	sytuacji	zauważamy,	jak	cenne	są	osobi-
ste	spotkania,	jak	wartościowe	są	wydarzenia	kultural-
ne,	jak	istotnym	jest	to,	że	możemy	swobodnie	podró-
żować	i	wzajemnie	się	odwiedzać.	Jak	cennym	jest	to,	
że	możemy	po	prostu	pójść	do	restauracji	albo	zwyczaj-
nie,	bez	żadnych	ograniczeń	świętować.	
	 Odczuwamy	niedosyt	 z	 faktu,	 że	w	 tym	 roku	
tak	 mało	 mieliśmy	 okazji,	 by	 się	 ze	 sobą	 spotykać	 
i	 pielęgnować	nasze	partnestwo.	Musieliśmy	odwołać	
zaplanowane	 na	 jesień	 wspólne	 weekendowe	 wędro-
wanie,	a	wszystkie	dalsze	plany	musieliśmy	odłożyć	na	
przyszłość.			
	 Jednak	 fakt,że	 tak	 wiele	 musieliśmy	 w	 tym	
roku	odwołać,	z	tak	wielu	rzeczy	zezygnować	sprawia,	
że	jeszcze	bardziej	wyraźną	staje	się	dla	nas	centralna	
myśl	zwiastowania	Bożego	Narodzenia:	Jezus	już	przy-
szedł,	zdrój	wiecznej	radości.	
	 W	 tym	 roku	 będziemy	 przeżywali	 wigilijne	
nabożenstwa	w	naszej	 parafii	 na	wolnym	powietrzu	 –	
na	przylegającym	do	kościoła	placu	Ks.	Macina	Lutra.	
Obawialiśmy	się,	że	będąc	zmuszonymi	zachować	wy-
znaczone	przez	władze	zasady	bezpieczeństwa	i	dystan-
su	społecznego,	nie	zmieścimy	się	wszyscy	w	kościele.	
Chcieliśmy	też	uniknąć	zapisów	na	nabożeństwa,	które	

obowiązują	u	naszych	sąsiadów	w	parafii	rzymskokato-
lickiej.	
	 Czyż	w	ten	sposób	słowa	Ewangeli	o	tym,	że:	
nie	 było	 dla	 nich	 miejsca	 w	 gospodzie	 nie	 nabierają	
nowego	znaczenia?	Oprócz	tego	planujemy	w	Wigilię	
pojechać	do	różnych	dzielnic	naszego	miasta	ze	„sceną	
na	kółkach“,	by	tam,	także	na	wolnym	powietrzu	świę-
tować	krótkie	nabożenstwa	rodzinne.			
	 Od	jubileuszowego	roku	2017	odprawiane	jest	
w	naszym	mieście	wspólne,	ekumeniczne	nabożeństwo	
noworoczne.	W	 tym	roku	będzie	ono	 tak	 samo	miało	
miejsce	na	wolnym	powietrzu	–	na	placu	ks.	Marcina	
Lutra.	
	 Niech	 Bóg	 błogosławi	 całą	 Waszą	 Parafię	 –	
wszystkich	jej	członków.		Niech	Bóg	daruje	nam	w	no-
wym,	2021	 roku	 jak	najwięcej	okazji	do	spotkań	mię-
dzy	naszymi	obiema	parafiami!
Wasz,

Ks. dr Paul-Hermann Zellfelder
Wraz z Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Luterańskiej  

w Schwabach
Z języka niemieckiego tłumaczył: ks. Marcin Brzóska

 Drogie Siostry i Bracia  
w wierze w Parafii  

Ewangelicko-Augsburskiej 
w Cieszynie

Drogie Siostry i Bracia w Panu Jezusie 
Chrystusie w Kościele Jezusowym 

i filiałach Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie!

	 Dokładnie	dzisiaj,	22	listopada	2020	roku,	na	Słowacji	po	kilku	tygo-
dniach	mogliśmy	ponownie	przeżywać	wspólne	nabożeństwa.	Mimo	ograni-
czeń	wynikających	z	przepisów,	z	tym	większą	radością	mogliśmy	przeżywać	

Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. 
Flp 4,21a
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pamiątkę	założenia	naszego	kościoła.	Opierając	się	na	
słowach	proroka	Ezechiela	(Ez	47),	ponownie	uświado-
miliśmy	sobie	Boże	błogosławieństwo	i	łaskę,	które	jak	
strumień	 wody	 dają	 życie	 i	 uzdrawiają.	 Przypomnie-
liśmy	 sobie	 historię	 budowy	 kościoła	 ewangelickiego	
w	Dolnym	Kubinie	do	2018	oku,	kiedy	to	 	z	waszym	
udziałem	 konsekrowaliśmy	 kościół	 po	 przeprowadze-
niu	działań,	które	umocniły	statykę	kościoła	i	jego	reno-
wacji.	Przede	wszystkim	wzmocniliśmy	się	w	budowa-
niu	kościoła	jako	budowli	złożonej	z	żywych	kamieni.	
W	 modlitwie	 i	 wypowiadanych	 słowach	 pozdrowień	
bardzo	mocno	myśleliśmy	o	Was,	Drogie	Siostry	i	Bra-
cia	w	Panu.	Błogosławimy	Was	w	Waszych	wysiłkach	
związanych	z	 renowacją	Kościoła	Jezusowego.	Niech	
Duch	 Boży	 towarzyszy	wam	 przez	mądrość,	 wytrwa-
łość	i	pokój,	abyście	zostali	zaopatrzeni	w	wiele	mate-
rialnych	i	duchowych	darów.
	 W	 tym	 roku,	w	 czasie	 spotkań	w	Polsce	 i	 na	
Słowacji	 chcieliśmy	 wspólnie	 zachęcać	 się	 do	 żywej	
wiary	w	naszego	Zbawiciela.	Niestety,	ze	względu	na	
ograniczenia	wynikające	z	globalnej	pandemii	korona-
wirusa,	ze	smutkiem	w	sercu	odwołaliśmy	zaplanowa-
ne	wydarzenia.	Pozdrawiam	zatem	serdecznie	w	 imie-
niu	całej	Parafii	Ewangelicko-augsburskiej	w	Dolnym	
Kubinie.	Chociaż	jesteśmy	fizycznie	oddaleni	od	siebie,	
wierzę,	 że	 jesteśmy	 duchowo	 zjednoczeni	 w	 Jezusie	
Chrystusie.	 Apostoł	 Paweł	 został	 także	 „oddzielony”	
przebywając	w	więzieniu,	 z	którego	pisze	 list	do	Fili-
pian,	z	którego	pochodzi	zacytowany	na	początku	wer-
set.	Niemniej	 jednak,	Paweł	użył	w	nim	 słowa	„świę-
ty”,	 to	znaczy	przeznaczony	na	służbę	Panu	Jezusowi	
Chrystusowi	i	jednocześnie	przeznaczony	do	zbawienia	
w	Nim.	Dlatego	cieszę	się,	że	podobnie	jak	my	możecie	
służyć	używając	osiągnięć	najnowszej	techniki.	Nadal	
nie	możemy	spotykać	się	razem	na	szkółkach	niedziel-
nych,	nauce	konfirmacyjnej,	godzinach	biblijnych,	spo-
tkaniach	 młodzieży,	 dorosłych,	 grup	 parafialnych	 ani	
też	we	większej	wspólnocie	modlitewnej	 na	 nabożeń-
stwach.	W	tych	obszarach	korzystamy	z	możliwości	po-
łączeń	online,	 nagrań	 i	 kontaktów	 telefonicznych.	Na	
Orawie	 zachęca	 nas	 nieustanne	 duże	 zainteresowanie	
mężczyzn	spotkaniami	biblijnymi	i	wspólną	modlitwą	
online,	 w	 których	 biorą	 udział	 także	 bracia	 w	 nieraz	
starszym	wieku.	

	 Musieliśmy	bardzo	ograniczyć	nasze	działania	
remontowe.	W	 tym	 roku	 chcieliśmy	wyremontować	 i	
przebudować	kilka	pomieszczeń	w	naszym	domu	para-
fialnym	przy	Rynku.	Niestety	z	powodu	odejścia	kilku	
najemców	 i	 spadku	 przychodów	 z	 czynszów	musieli-
śmy	zawiesić	nasze	plany.

	 Utrudniona	 jest	 także	 nasza	 praca	 z	 pensjona-
riuszami	 domów	 pomocy	 społecznej	 i	 ośrodków	 dla	
osób	 starszych.	 Od	 wiosny	 nie	 mogliśmy	 prowadzić	
tam	nabożeństw.	By	złagodzić	wciąż	trwającą	izolację	
naszych	starszych	współwyznawców,	śpiewaliśmy	pie-
śni	kościelne	pod	oknami	ich	pokoi.	Latem	mogliśmy	
odprawiać	 nabożeństwa	 pod	 budynkiem	domu	opieki,	
tak,	 by	 z	 balkonów	 lub	 przez	 okna	 nasi	 odizolowani	
siostry	 i	bracia	mogli	włączyć	się	do	śpiewu	i	 liturgii.	
Niestety	 również	 ta	 możliwość	 została	 jesienią	 ogra-
niczona	 poza	 kilkoma	 wyjątkami	 nadal	 obowiązuje	
zakaz	organizowania	zgromadzeń	i	spotkań	dla	więcej	
niż	sześciu	osób.	Niemniej	jednak	pragniemy	podzielić	
się	z	Wami	słowem	z	Listu	do	Galacjan	6,9:	A	czynić	
dobrze	nie	ustawajmy,	albowiem	we	właściwym	czasie	
żąć	będziemy	bez	znużenia..	Na	początku	nowego	roku	
kościelnego	wiele	jest	pracy	na	roli	Pańskiej.	Módlmy	
się	razem	za	wszystkich	służących	w	Kościele,	aby	ich	
praca	przynosiła	rozwój.	W	tej	chwili	wszyscy	jeszcze	
bardziej	zaangażujmy	się	w	pracę	w	naszych	parafiach.	
Nadchodzący	czas	Adwentu	zaprasza	nas	do	aktywnego	
oczekiwania	na	powtórne	przyjście	Sędziego	Żywych	
i	 Umarłych.	Wyznajemy,	 że	 jesteśmy	 zbawieni	 tylko	
dzięki	łasce	w	Jezusie	Chrystusie,	więc	śmiało	głoście	
to	 radosne	przesłanie.	Nie	słabnijcie	w	świadectwie	o	
Ewangelii	i	wydawajcie	dobre	owoce	wiary.	W	nadcho-
dzące	Święta	znów	usłyszymy	imię	Immanuel	-	Bóg	z	
nami!	Nie	lękajmy	się,	mamy	dar	zbawienia	–	błogosła-
wieństwo	dla	naszego	życia	doczesnego	i	wiecznego!

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa,

Ks. dr Rastislav Stanček
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Dolnym Kubinie na Słowacji
Z języka słowackiego tłumaczył: ks. Marcin Brzóska

... Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. 
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, 

prawo o sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, 

oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego: On jest święty...
Psalm 99
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 Forma czy treść?

Boże przesłanie

Podzielisz twój chleb z głodnym 
i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, 

gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, 
a od swojego współbrata się nie odwrócisz

Iz 58:7
  

	 Czas	upływa	niezwykle	szyb-
ko.	Grudzień	 to	ostatni	miesiąc	roku	
kalendarzowego.	 Miesiąc	 szczegól-
ny,	 który	 kojarzy	 się	 z	 niezwykłą	
rodzinną	 atmosferą,	 przystrojony-
mi	miastami,	 zapachem	 choinki,	 ale	
przede	 wszystkim	 z	 chrześcijańskiej	
perspektywy	 z	Bożym	Narodzeniem.	
Tak	naprawdę	na	każdym	etapie	pod-
kreślamy	 ‘inność’	 tego	 co	 dzieje	 się	
w	 tym	 roku,	 od	wydarzeń	mających	
miejsce	w	latach	ubiegłych.	Tak	samo	
oczywiście	 jest	 ze	 świętami	 Boże-
go	Narodzenia.	Niewątpliwie	 o	 nich	
myślimy,	 niewątpliwie	 pojawiają	 się	
w	 naszych	 głowach	 obrazy	 pełnych	
kościołów,	brzmiących	kolęd	i		 Czas	
upływa	 niezwykle	 szybko.	Grudzień	
to	ostatni	miesiąc	roku	kalendarzowe-
go.	Miesiąc	szczególny,	który	kojarzy	
się	 z	 niezwykłą	 rodzinną	 atmosferą,	
przystrojonymi	 miastami,	 zapachem	
choinki,	 ale	 przede	 wszystkim	 z	
chrześcijańskiej	 perspektywy	 z	 Bo-
żym	Narodzeniem.	Tak	naprawdę	na	
każdym	 etapie	 podkreślamy	 ‘inność’	

tego	co	dzieje	się	w	tym	roku,	od	wydarzeń	mających	miejsce	w	latach	
ubiegłych.	Tak	samo	oczywiście	 jest	ze	świętami	Bożego	Narodzenia.	
Niewątpliwie	 o	 nich	myślimy,	 niewątpliwie	 pojawiają	 się	 w	 naszych	
głowach	obrazy	pełnych	kościołów,	 brzmiących	kolęd	 i	 podniosłej	 at-
mosfery	oraz	tej	całej	świątecznej	otoczki.	Oczywiście,	że	w	tym	roku	
będzie	nieco	inaczej.	Ale…	czy	to	oznacza,	że	w	tym	roku	nie	będzie	
‘prawdziwych’	świąt?	Z	jednej	strony	ktoś	może	powiedzieć,	że	w	prak-
tyce	tak,	dlatego	że	sytuacja	pandemiczna	właśnie	to	oznacza.	I	jak	naj-
bardziej	będzie	to	szczere,	być	może	przesiąknięte	pewną	nutą	goryczy,	
że	 ten	najbardziej	wyjątkowy	czas	w	roku	 jest	nam	w	pewien	sposób	
zabierany.	Jednak	czy	fakt,	że	zmieniamy	nieco	formę	obchodzenia	tych	
świąt,	powinien	wpływać	na	ich	treść	oraz	sedno?
	 Księga	Izajasza	to	księga,	która	powstawała	w	niełatwych	cza-
sach.	Często	prorok	patrząc	na	świat	wokół	siebie	mógłby	dojść	do	prze-
konania,	 że	 po	 prostu	 brakuje	 nadziei.	Zważywszy	 na	 to,	 że	 Izraelici	
doznawali	porażek	wojennych,	niewoli	ze	strony	Babilończyków	oraz	
po	prostu	momentów,	kiedy	gasła	nadzieja;	w	takich	chwilach	Izajasz	
często	 jest	 tym,	który	wlewa	nadzieję	w	 ich	serca	mając	świadomość,	
że	pomimo	iż	w	danym	momencie	nie	jest	idealnie,	to	jednak	ostatnie	
słowo	należy	zawsze	do	Boga.
	 Izajasz	pokazuje	 Izraelitom,	że	bardzo	często	zwracają	uwagę	
na	to,	co	widoczne	dla	innych	ludzi,	 jednak	wcale	nie	kontrolują	swo-
ich	własnych	motywacji.	Nasz	dzisiejszy	werset	jest	wyjęty	z	dłuższego	
fragmentu,	który	jest	poświęcony	przede	wszystkim	tematyce	postu.	Pro-
rok	stwierdza	jednoznacznie,	że	samo	religijne	działanie	nic	nie	znaczy.	
Można	pościć,	ale	to	nic	nie	daje,	jeśli	jest	to	celem	samym	w	sobie,	w	któ-
rym	chodzi	jedynie	o	zewnętrzną	formę.	Post	jest	ważny,	jednak	powinny	
wypływać	z	tego	konkretne	zachowania	związane	z	dobrem,	dzieleniem	
się	miłością	oraz	duchowym	wzrostem.	Osoba,	która	z	jednej	strony	jest	
religijna,	ale	nie	widać	u	niej	żadnych	owoców	wiary,	powinna	się	za-
stanowić,	na	ile	ta	religijność	jest	czymś	prawdziwym,	a	na	ile	jedynie	

mgr teol. Mateusz Mendroch
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kulturowym	 zabiegiem.	 Izajasz	 stwierdza,	 że	 jednym	 
z	elementów	wypływających	z	prawdziwego	postu	jest	
postawa	 serdeczności,	 w	 której	 dzielimy	 się	 tym	 co	
mamy	 z	 innymi.	 Postawa	 otwartego	 serca	 względem	
drugiego	człowieka,	który	mógł	znaleźć	się	w	trudnej	
sytuacji	w	życiu.	
	 Pomimo	 faktu,	 że	 żyjemy	w	 zupełnie	 innych	
czasach	 niż	 prorok	 Izajasz,	myślę,	 że	 jego	 przesłanie	
jest	jak	najbardziej	aktualne	dla	nas	dzisiaj	i	także	nie-
zwykle	 istotne	 na	 ten	 grudniowy	 miesiąc,	 obfitujący	 
w	 niezwykłe	 religijne	 doświadczenia.	 W	 pierwszej	
księdze	Samuela	16,7	jest	napisane:	Bóg	nie	patrzy	na	
to,	 na	 co	 patrzy	 człowiek.	Człowiek	 patrzy	 na	 to,	 co	
jest	przed	oczyma,	ale	Pan	patrzy	na	serce.	Jest	to	jeden	
z	moich	ulubionych	wersetów	biblijnych,	jest	to	także	
pewne	 przesłanie,	 które	 było	 bliskie	 dla	 Izajasza.	On	
chciał,	 aby	 religijność	 ludzi	była	odzwierciedleniem	 i	
wyrazem	ich	serca.	
Kiedy	myślimy	o	Bożym	Narodzeniu,	to	tak	naprawdę	
nie	chodzi	w	nim	o	całą	tę	ramkę	zewnętrznej	religijno-
ści.	Chodzi	właśnie	o	nasze	serce	i	naszą	postawę.	Sam	

fakt,	że	święta	w	tym	roku	będą	nieco	inne	absolutnie	
nie	oznacza,	że	zmieni	się	ich	sedno.	Bo	ono	dalej	po-
zostanie	takie	samo.	Dalej	będziemy	mówić	o	tym,	że	 
w	 Betlejem	 dawno	 temu	 narodził	 się	 Jezus	 Chrystus,	
ten	który	dał	ludziom	nadzieję	i	poniósł	śmierć,	dając	
nam	życie.	Przesłanie	nie	ulega	zmianie.	Zmianie	jest	
podległy	 jedynie	 sposób	świętowania,	 a	więc	coś	dru-
gorzędnego,	dlatego	że	treść	jest	ważniejsza	od	formy.
	 W	ten	szczególny	czas	w	roku	dajmy	sobie	ta-
kie	 chwile	 zatrzymania.	Chwile,	w	 których	 będziemy	
mogli	wejrzeć	w	głąb	 naszego	 serca	 i	 zastanowić	 się,	
co	tak	naprawdę	jest	dla	nas	ważne.	Dajmy	najbliższym	
ludziom	wokół	 nas	 uśmiech,	 pomocną	 dłoń.	 Bądźmy	
gotowi	do	pomocy	 innym.	Postawa	naszego	 serca	po-
winna	mieć	odzwierciedlenie	w	naszym	działaniu.	Pa-
miętajmy	 także,	że	 jest	 się	z	czego	cieszyć.	Bo	Jezus	
dający	nam	nadzieję	chce	przychodzić	także	dzisiaj	do	
naszych	 serc	 i	 dokonywać	w	nas	 codziennej	 przemia-
ny	na	lepsze.	Życzę	wszystkim	błogosławionego	czasu	
świąt	Bożego	Narodzenia.
	 Amen.

W starym zamczysku pośród gór

Melodia cudna rozbrzmiewa;

 Płynie dźwięk harfy aż do chmur,

A echem milknie w leśnych drzewach. 

Często wędrowiec zachwycony 

Wsłuchuje się w tej harfy tony.

Aż raz zacharczał harfy ton 

I jej melodia się popsuła;

Jako pęknięty, drżący dzwon

Schyłek cichego dnia zatruła...

Naprawić nie mógł specjalista,

Nikt więc z niej odtąd nie korzystał.

I upłynęło wiele lat...

Lecz w zimę raz, gdy dzień ulatał, 

Starzec, co zwiedził cały świat,

Do wrót zamczyska zakołatał. 

I wypytywał zadziwiony, 

Czemu umilkły  harfy tony?

A starzec ów, - tak, to był on,

Który tę harfę kiedyś stworzył...

Wnet sprawił coś i czysty ton 

Na nowo w starej harfie ożył

I dzięki twórcy w świat przenika,

Jak dawniej, cudna jej muzyka.

Ludzkości wiecznie grzeszny stan, 

Do owej harfy jest podobny...

Chce ją naprawić Stwórca - Pan, 

Posłał jej przeto w czas sposobny

Syna - Lekarza na tę ziemię,

Co się narodził w Betlejemie.

BOŻE NARODZENIE

Ks. E. Romański
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Mimo wszystko - Radośnie!!!

	 Każdego	 ranka,	 kiedy	 budzimy	 się	 ze	 snu	
,pierwszą	naszą	myślą	 jest,	 jaki	 też	będzie	 ten	kolejny	
dzień.	 Jeśli	 nie	 dostrzegamy	 za	 oknem	blasku	 słońca,	
zaraz	na	wstępie	pogarsza	się	nam	humor.	Pochmurne	
niebo	nastraja	nas	na	melancholię	i	zniechęcenie.	Umysł	
staje	się	bardziej	przytępiony	co	powoduje,	iż	brak	nam	
energii,	 nawet	po	dobrze	przespanej	nocy.	Próbujemy	
przypomnieć	sobie	na	czym	to	zakończyliśmy	wczoraj-
szy	dzień,	jakie	to	plany	mieliśmy	przygotowane	na	dzi-
siaj.	Uruchomiamy	swoisty	mikser	myślowy.	I	co	nam	
wychodzi?	Wiemy,	że	niewiele		wiemy.	Ubrać	się,	zjeść	
śniadanie	i	w	drogę	do	pracy.	Choć	mamy	wiele	oczeki-
wań,	to	jednak	ich	spełnienie	w	dużej	mierze	spoczywa	
poza	naszymi,	osobistymi	możliwościami.	Stajemy	się	
małymi	trybikami	w	kolejnej,	uruchomionej	„maszynie"	
czasu.
	 Kolejny	 dzień	 zweryfikuje	 nasze	 zdolności	 
i	 w	 niejednym	momencie	 zrozumiemy,	 że	 nie	 tak	 to	
miało	być,	 jak	żeśmy	sobie	zaplanowali.	Wreszcie	od-
zywa	się	świadomość,	iż	sami	nie	jesteśmy	w	stanie	nic	
zrobić,	jeżeli	nie	zostało	to	ujęte	w	Bożym	planie.
	 Niezależnie	 od	Bożego	podziału	 czasu,	 jakim	
jest	 rok	 astronomiczny,	 człowiek	 ułożył	 sobie	własne	
kalendarze,	 aby	 unormować	 sobie	 własne	 funkcjono-
wanie	w	tejże	przestrzeni.	Podstawowym	takim	kalen-
darzem	jest	ten,	który	wytycza	nam	każdy	kolejny	rok	
od	 stycznia	 do	 grudnia.	 Pod	 koniec	 każdego	 takiego	
roku	 zaczynamy	 już	 snuć	plany	na	kolejny,	 który	ma	
znowu	nadejść.	Bez	wątpienia	każdy	z	nas	umieszcza	 
w	nich	wszystko	to,	co	najbardziej	jest	miłe	i	pożytecz-
ne	dla	dalszego	życia.	Mało	który	z	nas	wpisuje	jednak	 
w	 ten	 kalendarz	 taką	możliwość,	 jaką	 jest	 Boże	 dzia-
łanie.	O	tym	przypominamy	sobie	dopiero	wtedy,	gdy	
nasze	plany	 legną	w	gruzach	 i	 zadajemy	sobie	 ciągle	
pytanie	-	dlaczego?	Wtedy	zdajemy	sobie	sprawę,	 jak	
niewiele	 od	 nas	 samych	 zależy.	 Bardzo	 dobitnie	 za-
świadcza	 nam	 o	 tym	 obecny,	 mijający	 rok.	 Jego	 sce-
nariusza	nikt	z	nas	nie	napisał,	bo	brak	nam	było	Bożej	
mądrości.
	 Niemniej	 jednak	 w	 naszym	 życiu	 duchowym	
obecny	jest	kalendarz	kościelny,	który	chociaż	też	przez	
ludzi	ułożony,	ma	 jednak	całkiem	 inny	wymiar.	O	 ile	
pierwszy	 dzień	 roku	 kalendarzowego	wprowadza	 nas	
w	kolejny,	 naszpikowany	przyziemskimi	oczekiwania-
mi,	to	pierwsza	niedziela	adwentu	przenosi	nas	w	sferę	
wyższych,	bo	duchowych	potrzeb,	o	których	tak	często	
zapominamy.	Przypomina	nam	w	pewnym	sensie	sym-
bolicznie	czas	oczekiwania	na	powtórne	przyjście	Jezu-

sa	Chrystusa	na	ziemię,	o	którym	powinniśmy	pamiętać	
każdego	 dnia.	 Ostatnie	 miesiące	 w	 znaczący	 sposób	
przypomniały	nam	słowa	Jezusa	„Nie znacie dnia, ani 
godziny, …".
	 Z	 powodu	 panoszącego	 się	 wirusa	 życie	 na-
sze	 wskutek	 obostrzeń	 i	 konieczności	 zachowywania	
ostrożności	 stało	 się	 bardziej	 uciążliwe.	 Ograniczona	
została	 możliwość	 uczestniczenia	 w	 nabożeństwach	 
w	kościołach.	Nie	musi	to	nas	jednak	napawać	strachem	
i	goryczą.	Mamy	internet	i	telewizję,	a	w	nich	nabożeń-
stwa	z	wielu	kościołów.
Choć	na	odległość,	ale	przeżywajmy	taką	społeczność	
jak	osobisty	w	nich	udział.	Jest	to	możliwe	i	warto	ko-
rzystać.	Prawdopodobnie	nie	 będzie	możliwości	 świę-
towania	 w	 większym	 gronie,	 nawet	 rodzinnym.	 Czy	
musi	to	być	powodem,	aby	radość	nasza	była	mniejsza?	
Może	wreszcie	będzie	okazja,	aby	te	święta	przeżyć	bar-
dziej	godnie,	bez	całej	 tej,	niepotrzebnej	otoczki,	 jaką	
są	 nadmierne	 zakupy	 i	 huczne	ucztowanie.	Zastanów-
my	się	czy	w	tym	wszystkim	nie	ma	obecności	Bożego	
działania,	abyśmy	zrozumieli	czyje	to	są	tak	naprawdę	
urodziny,	nasze,	czy	Jego	Syna?
	 Gdy	w	gronie	najbliższej	rodziny	zasiądziemy	
do	świątecznego	stołu,	nie	zapomnijmy	o	słowach	mo-
dlitwy:	„Przyjdź Panie Jezu, bądź Gościem naszym 
i pobłogosław te dary, które z ręki Twojej spożywać 
mamy".
	 Niejeden	 z	 nas	 pamięta	 jeszcze	 czasy,	 kiedy	
stoły	nasze	nie	były	tak	wykwintnie	zastawione,	jak	to	
czynione	jest	w	obecnych	czasach.	Największą	radością	
zawsze	była	najbliższa	rodzina	w	komplecie	przy	stole	 
i	leśny	zapach	zielonej	choinki.
	 Czas	 adwentu	 i	 zbliżające	 się	 święta	 Bożego	
Narodzenia	 nastrajają	 nas	 zawsze	 bardziej	 radośnie	
do	życia.	Myślę,	że	mimo	wszystko	nie	będzie	inaczej	 
i	w	tym	roku.

 

Bronisław Sztuchlik
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Mieć ręce wzniesione

Zawsze  trzeba się modlić 
i nie  ustawać

(Łk 18,1)

	 Człowiek	 potrzebuje	Boga.	 Potrze-
buje	 jak	 słońca,	 powietrza,	wody	 i	 chleba.	
Potrzebuje	 Go,	 bo	 jest	 człowiekiem.	 Ale	
i	 Bóg	 potrzebuje	 człowieka.	 Potrzebując,	
stwarza	go.	Powołuje	do	istnienia.	Tę	Bożą	
potrzebę	 człowieka	 teksty	 Starego	 Testa-
mentu	wyrażają	w	takich	słowach,	jak:	„za-
zdrość":	 „Ja	 jestem	 Bogiem	 zazdrosnym"	
(Wj	 20,5),	 „oblubieniec-oblubienica":	
„Umiłowałem	 cię	wieczną	miłością..."	 (Jer	
31,	 3)	 i	 inne.	 Bóg	 do	 tego	 stopnia	 potrze-
buje	człowieka,	że	staje	się	nim.	Bóg	staje	
się	 człowiekiem.	Potrzebuje	do	 tego	 stopnia,	 że	prosi	
ludzi:	„Czuwajcie	ze	Mną".	A	gdy	nie	czuwają,	mówi	 
z	wyrzutem:	„Tak,	jednej	godziny	nie	mogliście	czuwać	
ze	Mną"	(Mt	26,	38-40).
	 Bóg	 potrzebuje	 człowieka.	 Potrzebuje	 mnie.	
Mnie	 osobiście.	Mnie	 indywidualnie,	w	 sposób	nieza-
stąpiony.	Potrzebuje	mojego	trwania	przy	Nim.	Potrze-
buje	 mojej	 wierności.	 Potrzebuje	 mojego	 trwania	 na	
modlitwie.	Mówi:	„Zawsze	trzeba	się	modlić	i	nie	usta-
wać"	 (Łk	18,	1).	Przecież	Bóg	wie	wszystko.	Zna	po-
trzeby	człowieka.	Zna	moje	potrzeby	i	pragnienia.	Zna	
je	 lepiej	niż	 ja,	ponieważ	 ja	nie	 zawsze	wiem,	co	dla	
mnie	najlepsze.	A	jednak	potrzebuje	ludzkiego	trwania	
w	 postawie	 modlitewnej.	 I	 to	 trwania	 wiernego,	 wy-
trwałego.	Wołania	„dniem	i	nocą".	Mojego	wołania.
	 Potrzebuje	mojej	wiary	w	Niego.	Mojego	moc-
nego	i	nieustannego	wierzenia.	Zwykłej	ludzkiej	wiary.	
Dlatego	 z	 niepokojem	 zadaje,	 niemal	 retoryczne,	 py-
tanie:	„Czy	jednak	Syn	Człowieczy	znajdzie	wiarę	na	
ziemi,	gdy	przyjdzie?"	(Łk	18,	8).	Trudne,	tajemnicze	
pytanie.
	 Potrzebuje	 trwania	 w	 Jego	 nauce:	 „Trwaj	 
w	tym	-	zachęca	Apostoł	-	czego	się	nauczyłeś	i	co	ci	
zawierzono..."	(2	Tm	3,	14).	Trwania	w	tej	nauce,	któ-
ra	objawiona	została	spisana	pod	natchnieniem	Ducha	
Świętego	w	 Piśmie	 Świętym,	 „pożyteczna	 do	 naucza-
nia,	do	poprawiania,	do	kształcenia	w	sprawiedliwości,	
aby	człowiek	Boży	był	doskonały,	przysposobiony	do	

każdego	dobrego	czynu"	(2	Tm	3,	16-17).	Bóg	potrze-
buje	mojego	obcowania	z	Nim	w	wierze	w	to	wszystko,	
co	objawił,	czym	się	z	człowiekiem	podzielił.	A	podzie-
lił	 się	 Samym	 Sobą.	 Obecny	 rzeczywiście	 w	 Swoim	
Słowie	Bóg	czeka	na	mnie.	Czeka	na	spotkanie	ze	mną.	
Jak	 biblijny	 Oblubieniec	 na	 Oblubienicę.	 Potrzebuje	
człowieka	do	głoszenia	 Jego	nauki:	 „Głoś	naukę	 -	 za-
chęca	św.	Paweł	w	imieniu	Boga	-	nastawaj	w	porę,	nie	
w	porę,	a	w	razie	potrzeby	wykaż	błąd,	poucz,	podnieś	
na	duchu	z	całą	cierpliwością"	(2	Tm	4,2).	Potrzebuje	
mnie,	bym	głosił	Jego	Dobrą	Nowinę.	Beze	mnie	jest	
jakby	bezradny.	Nie	może	sobie	beze	mnie	poradzić.	Je-
stem	niezastąpiony.
	 Bóg	 potrzebuje	 człowieka.	 Potrzebuje	 wznie-
sionych	 nieustannie	 rąk	 ku	 Niemu	 jak	 rąk	 Mojżesza	
(Wj	 17,	 8-13).	 Wzniesionych	 ku	 Niemu	 moich	 rąk.	 
I	moich	oczu:	„Wznoszę	swe	oczy	ku	górom"	(Ps	121,	
1).	Potrzebuje	mnie,	by	się	mną	opiekować.	By	udzie-
lać	mi	pomocy:	„Pomoc	moja	od	Pana,	który	stworzył	
niebo	i	ziemię"	(Ps	131,2).	By	mnie	strzec:	„Pan	ciebie	
strzeże,	 jest	cieniem	nad	 tobą,	stoi	po	 twojej	prawicy"	
(Ps	121,	5).	By	mnie	„uchronić	od	zła	wszelkiego"	(Ps	
121,7).	 By	 czuwać	 nad	moim	 „wyjściem	 i	 powrotem,	
teraz	i	po	wszystkie	czasy"	(Ps	121,	8).
	 Bóg	potrzebuje	mnie.
	 Wielkie	Misterium...

Roman E. Rogowski
„Ewangelia na co dzień”

1984 rok
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Adwent

Joanna Grys-Nowakowska:

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

	 Adwent,	adwent.	To	słowo	często	niezro-
zumiałe	dla	wielu	mimo,	 iż	wiedzą,	że	zaczyna	
się	 specjalny	 czas.	 Zaczynamy	 czuć	 taką	 pod-
skórną	 radość.	 Zaczynamy	 oczekiwanie	 czego?	
Spotkania	z	Rodziną	przy	uginającym	się	od	tra-
dycyjnych	 potraw	 stole,	 zapalenia	 światełek	 na	
choince,	wymarzonych	prezentów.
	 Adwentowa	gwiazda	pochodzi	od	chrześcijan,	
Braci	Czeskich,	Niemców	i	Polaków,	zamieszkujących	
na	 styku	 trzech	państw.	Miejscowość	 ta	 zwana	Herrn-
hut,	 gdzie	 dzięki	 gościnności	 Hrabiego	 Zinzendorfa	 
w	1722	roku	mogli	zamieszkać	wszyscy	Polacy,	Niemcy	
i	Czesi.	Dziś	trudno	o	taki	wspaniały	przykład	współist-
nienia	różnych	nacji.	To	tu	w	1821	roku	(dopiero	!)	po	
raz	pierwszy	zabłysła	„gwiazda	adwentowa”	znana	dziś	
na	całym	świecie.	Jest	to	symbol	Gwiazdy	Jakubowej	
i	 gwiazdy	 prowadzącej	 trzech	 Mędrców	 ze	 wschodu	
do	 Jezusa	 Chrystusa.	 Dziwne,	 że	 już	wtedy	wyruszy-
li.	Wiemy,	 że	Maryja	 z	 Józefem	 z	Nazaretu	 udali	 się	
do	Betlejem	na	zarządzony	spis	ludności.	Zawsze	było	
wiadomo	(dziś	również),	że	ciąża	kobiety	trwa	10	mie-
sięcy	księżycowych,	 czyli	 1	miesiąc	 –	 28	dni.	 Potem	
zaczęliśmy	liczyć	ciążę	na	9	miesięcy	roku,	a	 jeszcze	
precyzyjniej	40	tygodni	trwania	ciąży.
Można	powiedzieć,	że	zaczynając	Adwent	od	niedzieli		
4	 tygodnie	 do	 czasu	 Bożego	Narodzenia,	Mędrcy	 do-
brze	wyruszyli.	W	dzisiejszych	takich	„nowoczesnych”	
czasach	 poród	w	 podróży	 postrzega	 się	 jako	 „niebez-
pieczny”	może	bez	udziału	osoby	znającej	się	na	 tym	
wydarzeniu,	 czyli	mamy	 uczucie,	 że	 narażamy	 siebie	 
i	dziecko	na	brak	fachowej	opieki.	W	tamtych	czasach	
i	wiele	tysięcy	lat	i	później	zawsze	w	zasięgu	ręki	znaj-
dowały	 się	 akuszerki	 z	 doskonałym	 doświadczeniem	
i	 wiedzą,	 aby	 pomóc	 rodzącej.	 Dlatego	 wyruszanie	 
z	Nazaretu	do	Betlejem	(150	km)	nie	było	czymś	lek-

komyślnym.	Trudno	znaleźć	odpowiednie	przekazy,	ale	
nawet	dla	mężczyzn	nie	była	to	sytuacja	nadzwyczajna.	
Jak	daleko	jesteśmy	dziś	od	naturalnego	biegu	rzeczy...	
Poród	 poza	 szpitalem	 lub	 specjalnie	 przygotowanym	
mieszkaniem	jest	sensacją	ogłaszaną	w	mediach	!	Miej-
sce	urodzenia	Jezusa	Chrystusa	 to	zespół	dużych	grot	
skalnych.	Tam	 trzeba	 pojechać	 i	 zobaczyć	 na	własne	
oczy!	Oczywiście,	zwierzęta	też	miały	tam	swoje	miej-
sce	 i	 z	 pewnością	 było	 zgromadzone	w	 tym	miejscu	
dużo	siana	dla	ich	wykarmienia.	Współcześnie	patrząc	
choćby	na	pandemię,	tak	jak	2020	lat	temu,	miejsca	dla	
przybyłych	były	głównie	w	naturalnych	grotach,	gdzie	
było	 ciepło,	 bezpiecznie,	 w	 otoczeniu	 innych	 życzli-
wych	ludzi,	 również	z	pewnością	osób,	kobiet	umieją-
cych	pomóc	ciężarnej	Maryi.

	 Ale	wróćmy	do	naszych	czasów	i	wieków	cał-
kowicie	 nieodległych.	 Adwent,	 który	 zaczynamy	 za-
paloną	świecą,	 symbolizującą	gwiazdę	 jest	z	nami	od	
niedawna	 (XIX	wiek).	Pali	 się	nią	od	1	Niedzieli	Ad-
wentu	do	6	stycznia	–	Święta	Epifanii	(dla	katolików	–	
święta	Trzech	Króli).	Drugim	elementem	Adwentu	jest	
'wieniec	adwentowy'	z	4	świecami.	Twórcą	tego	wieńca	
jest	ks.	 Johann	Wichern,	który	ofiarował	go	dzieciom	 
w	sierocińcu	w	1839	roku.	Dziś	prawie	żaden	dom,	czy	
to	ewangelicki,	czy	katolicki,	ma	 taki	wieniec	 i	co	 ty-
dzień	 zapala	 się	 na	 nim	 kolejną	 świeczkę,	 odliczając	
czas	do	Bożego	Narodzenia.	Świece	najlepiej	aby	były	
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czerwone,	bo	to	oznaka	radości,	wstążki	mogą	
być	fioletowe	lub	różowe.
	 Wieszanie	 wieńcy	 na	 drzwiach	 do-
mostw	 to	 zwyczaj	 anglosaski.	Kolejnym	przy-
gotowaniem	 do	 świąt	 Bożego	 Narodzenia	 to	
budowanie	 szopki	 betlejemskiej.	 Są	 bardzo	
poważne	konkursy	 artystów,	którzy	konkurują	
swoimi	dziełami.	W	dzisiejszych	trudnych	cza-
sach,	 kiedy	 „siedzimy	 w	 domach”,	 usiądźmy	
całą	 rodziną	 przy	 stole	 i	 zbudujmy	 taką	 szop-
kę	wspólnie.	Tu	nie	chodzi	o	„konkurs	piękno-
ści”,	 ale	 o	 radość	wspólnego	 tworzenia,	 pracę	
wszystkich	 domowników.	 Również	 ozdoby	
świąteczne	może	tym	razem	(zamiast	chińszczy-
zny)	zrobimy	sami.	Trochę	kolorowego	papieru,	
słomek,	 pomalowanych	 orzechów,	 „gwiazdek”	
ze	sreberka	z	rolki.	Może	duża	gwiazda	obsypana	lub	
pomalowana	brokatem	do	makijażu?	Bombki	zrobione	
szydełkiem	lub	kokardy	upięte	na	wzór	gwiazdy	betle-
jemskiej...

 Człowiek zawsze marzył i poszukiwał szczę-
ścia,szczęśliwych chwil.	To	jest	 ten	czas,	który	może-
my	sobie	dać,	gdy	i	tak	pandemia	zamknęła	nas	w	do-
mach.	Może	 to	przygotowanie	bardziej	nas	zbliża	niż	
„walka	o	pilota”	i	odcinek	serialu...?	Może	odkryjemy	
w	naszych	dzieciach	 talenty,	a	będą	się	one	do	końca	
życia	 zawsze	 kojarzyły	 im	 się	 z	 pięknym	 adwentem	 
i	oczekiwaniem	na	Boże	Narodzenie.	Wiadomo	też,	że	
różne	rejony	Polski,	Europy	czy	świata	mają	na	te	dni	
Bożego	 Narodzenia	 nieodłączne	 potrawy.	 Mogą	 być	 
w	tym	trudnym	roku	skromne,	ale	 jeśli	zrobimy	je	ra-
zem	z	całą	rodziną,	na	pewno	będą	miały	niepowtarzal-
ny	smak.	Ci,	co	twierdzą,	że	nie	umieją	nic,	niech	zmy-
wają	i	sprzątają	!

 ADVENTUS – oznacza dosłownie  
'Przyjście'.	Adwent	 jest	 oczekiwaniem	 na	 po-
wtórne	 przyjście	 Jezusa	Chrystusa	 i	 oczekiwa-
niem	 na	 wspomnienie	 Jego	 pierwszego	 przyj-
ścia	 na	 ziemię.	 To	 coroczne	 oczekiwanie	 ma	
niepowtarzalny	klimat	i	zróbmy	wszystko,	aby	
go	podtrzymywać.
	 Wiemy	również,	że	Święta	Bożego	Na-
rodzenia,	 gdzie	 jest	 „obowiązek”	 wspólnego	
bycia	przy	stole	jest	dla	niektórych	bardzo	trud-
ny,	wręcz	bolesny.	Co	roku	spodziewają	się	cze-
goś	lepszego,	przebaczenia,	braku	swarów	przy	
stole	wigilijnym	 i	 co	 roku	 spotyka	 ich	 zawód.	
Może	pomyślmy,	komu	moglibyśmy	w	ten	wy-
jątkowy	wieczór,	po	 latach	powiedzieć	po	pro-

stu	 „przepraszam”,	 nie	 warunkując	 tego	 niczym.	 Bo	
nasz	niemiły,	wrogi	w	rodzinie	człowiek	też	ma,	może	
nie	dla	nas,	swoją	rację.	Są	takie	smutne	statystyki,	że	
w	Święta	Bożego	Narodzenia	 jest	 najwięcej	 zawałów	 
w	roku.	Może	to	 tym	razem	dotyczyć	nas,	a	może	na-
szego	„niegodziwego”	brata,	siostrę...?

	 Mamy	 tak	 straszny	 czas,	 kiedy	 odchodzą	 nie-
spodziewanie	ludzie	na	COVID.	Spróbujmy	to	przemy-
śleć.	Życie	Bóg	dał	nam	jedno.	Przeżyjmy	je	bez	żalu	
–	o,	mogło	być	inaczej...
	 Czekajmy	z	 radością,	przygotujmy	się,	ale	pa-
miętajmy	że	„Najbogatsza impreza bez Jubilata jest do 
bani. Nie zapomnijmy, aby Jezus usiadł między nami”.

Zdrowia życzę wszystkim Rodzinom 
i dużo Radości!
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Święto 11 listopada

 Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Je-
rozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdar-
li, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął.  
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pe-
wien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok nie-
go. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył 
mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, 
zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech okazał 
się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? 
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: 
Idź, i ty czyń podobnie! 

Łk 10, 30-37

	 Znowu	nadszedł	ten	dzień,	który	kieruje	nasze	myśli	ku	Ojczyź-
nie!	Święto	Niepodległości!	Dzień	dziękczynienia	Bogu	za	dar	wolno-
ści!
	 Staje	dziś	przed	naszymi	oczyma		tamta	data:	11	listopad	1918	
roku.	Po	stu	dwudziestu	latach	niewoli	Polska	znów	powstała,	by	żyć.	
Przypomnijmy	dziś	w	największym	skrócie	stacje	polskiej	historii:	

- I wojna światowa, która wreszcie przed światem postawiła sprawę pol-
ską, 

- epopeja legionów polskich , 
- 1918: powstanie niepodległego państwa, 
- potem wojna 1920 roku o polskie być albo nie być, 
- różne lata drugiej Rzeczypospolitej, 
- II wojna światowa, 
- nieustępliwa walka na wielu frontach,  
- układ Jałtański, który zmienił obraz powojennej Europy, 
- trudne powojenne lata, stalinizm, komunizm…
- potem zryw Solidarności, 
- stan wojenny,
- okrągły stół, pierwsze wolne wybory w czerwcu 1989 r., 
-  i WOLNOŚĆ, która wreszcie przyszła do naszej Ojczyzny.
	 10	 listopada	 tegoż	 samego	 roku	 1989	 upada	 mur	 berliński,	 
a	12	listopada	1989	w	Krzyżowej	na	Dolnym	Śląsku	odprawione	zosta-
ło	historyczne	nabożeństwo.	Udział	w	niej	wziął	premier	pierwszego	
niekomunistycznego	 rządu	w	 Polsce	Tadeusz	Mazowiecki	 oraz	 kanc-
lerz	Niemiec	Helmut	Kohl.
	 Po	koszmarze	 II	wojny	światowej	następuje	 ten	gest	pojedna-
nia	w	Krzyżowej.	Krzyżowa	jest	symbolem	tych	Niemców,	którzy	wal-
czyli	 z	 hitleryzmem.	 Podczas	 II	wojny	 światowej	 działała	 tam	 jedna	 

z	grup	ruchu	oporu	w	III	Rzeszy	-	Krąg	
z	 Krzyżowej.	 Jej	 członkowie	 zostali	
zamordowani	 przez	 nazistów	 po	 nie-
udanym	zamachu	na	Hitlera.	
Tam	 to	właśnie	 odbyło	 się	 owo	 histo-
ryczne	 nabożeństwo	 i	 spotkanie.	 Wy-
darzenie	 to	 stało	 się	 przełomowym	
momentem	 w	 stosunkach	 polsko-nie-
mieckich.	 Na	 ołtarzu	 wzniesionym	 
u	stóp	pałacu,	należącego	przed	wojną	
do	rodziny	Helmuta	von	Moltke,	który	
stracił	 życie	 za	 swoje	 antyfaszystow-
skie	 przekonania,	 umieszczone	 było	
zdanie	 z	 ewangelii	Mateusza:	 „błogo-
sławieni	pokój	czyniący”.
	 Myślą	przewodnią	kazania	wy-
głoszonego	 przez	 ówczesnego	 rzym-
sko-katolickiego	 biskupa	 opolskiego	
Alfonsa	 Nossola	 były	 słowa:	 „Iść	 ra-
zem	–	pojednani	w	prawdzie	i	miłości".	
Biskup	Nosoll	 podkreślił,	 że	 dar	wza-
jemnego	przebaczenia	jest	heroizmem,	
który	należy	podjąć,	aby	móc	budować	
nowy	rozdział	w	koegzystencji	dwóch	
doświadczonych	 przez	 historię	 naro-
dów.
	 Za	 symboliczny	 początek	 no-
wego	etapu	we	wzajemnych	relacjach	
obu	 krajów	 uznano	 moment,	 kiedy	 

  ks. Marek Twardzik
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w	trakcie	nabożeństwa	szefowie	obu	rządów	objęli	się	
na	znak	przekazania	sobie	znaku	pokoju.	Premier	Tade-
usz	Mazowiecki	podkreślił	wówczas,	że	„nabożeństwo	
Pojednania	wzmocni	poczucie	braterstwa	między	naro-
dem	polskim	i	niemieckim”.
	 Kanclerz	Helmut	Kohl	powiedział:	„Cieszę	się,	
że	mogłem	to	przeżyć	i	myślę,	że	poczynając	od	tego	
miejsca,	 przy	 którym	powstało	 tak	wiele	 z	 najlepszej	
duchowej	 tradycji	 Niemiec,	 dzieło	 przyjaźni	 wyjdzie	
ku	nowej	wolnej	Europie”.
	 Od	 tego	 momentu	 właśnie	 Niemcy	 stają	 się	
polskim	sojusznikiem	i	adwokatem	w	Europie.	Stają	się	
dla	nas	pomostem	do	Europy.	I	w	końcu	2004	rok	-	zo-
stajemy	członkami	Unii	Europejskiej.	Nieco	wcześniej,	
bo	w	1999	r.,	stajemy	się	członkami	NATO,	a	w	2007	
podpisujemy	traktat	z	Schengen	znoszący	kontrole	na	
granicach	wewnętrznych	Unii.	
	 Wydawało	się,	że	znaleźliśmy	w	końcu	swoje	
miejsce	pod	słońcem.	W	rodzinie	europejskiej.	Wśród	
przyjaciół.	Mamy	dobre	stosunki	z	wszystkimi	sąsiada-
mi.	Mamy	 niepodległość,	 jesteśmy	 bezpieczni,	 może-
my	wyjeżdżać,	gdzie	chcemy,	możemy	pracować,	gdzie	
chcemy,	możemy	studiować,	gdzie	chcemy,	mieszkać,	
gdzie	 chcemy.	 Mamy	 tak	 bardzo	 upragnioną	 WOL-
NOŚĆ.	
	 Przez	 kilkanaście	 lat	 żyjemy	 w	 tej	 wolności	
politycznej	 i	 gospodarczej.	Gonimy	Europę,	 jesteśmy,	
jak	to	się	określało,	tygrysem	w	wykorzystywaniu	fun-
duszy	europejskich.	Nasza	ojczyzna	zmienia	się	nie	do	
poznania,	powstają	drogi,	autostrady,	rozwija	się	nowo-
czesne	 rolnictwo,	 budowane	 są	 stadiony,	 baseny,	 pra-
wie	w	 każdym	miejscu	widzimy	 tabliczki:	wykonane	
z	dotacji	UE.	Oczywiście,	że	mamy	wiele	problemów:	
bezrobocie,	 różne	 afery,	 niezadowolenie	 społeczne.	
Wszystkiego	od	razu	się	nie	zmieni	i	nie	zreformuje.	Po-
woli	jednak	stajemy	się	coraz	zasobniejszym	państwem.	
Wydaje	się,	że	może	nie	my,	ale	nasze	dzieci	będą	żyć,	
podobnie	jak	się	żyje	we	Francji,	Anglii	czy	Niemczech,	
Norwegii,	Danii.	Niestety,	coś	sprawia,	że	nie	radzimy	
sobie	z	 tą	wolnością.	Powoli	dzieje	się	wielki	dramat,	
zaczynamy	walczyć	 sami	 z	 sobą,	 Polacy	 z	 Polakami.	
Dla	 jednych	niepohamowana	chęć	władzy,	dla	 innych	
niepohamowana	chęć	bogacenia	się,	dla	jeszcze	innych	
inne	niepohamowane	rządze	i	kompleksy	sprawiają,	że	
zaczynamy	we	własnym	kraju	walczyć	sami	z	sobą.
Dziś,	 po	 ledwie	 30	 latach,	w	 prawdziwie	wolnej	 Pol-
sce	 jako	 naród	 jesteśmy	 skłóceni	 ze	 wszystkimi.	We-
wnętrznie	i	zewnętrznie.	A	wojna	polsko-polska	trwa	w	
najlepsze.	
	 Co	 stało	 się	 z	 naszym	 społeczeństwem?	 Co	
stało	się,	że	wolimy	kłótnie	niż	zgodę,	co	stało	się,	że	
wolimy	wojnę	niż	pokój,	skąd	tyle	w	nas	zawiści	i		nie-
nawiści	człowieka	do	człowieka?	
	 Drodzy!	Można	się	spierać,	można	się	nie	zga-

dzać,	mieć	różne	poglądy,	należeć	do	innych	partii	po-
litycznych,	 ale	 nie	 można	 przekroczyć	 granicy,	 poza	
którą	jest	już	tylko		złość,	kłamstwo	i	nienawiść.		
Nie	 można	 dzielić	 ludzi	 na	 tych	 lepszych	 i	 tych	 gor-
szych.	Nie	można	nastawiać	jednych	przeciwko	drugim.	
Trzeba,	na	ile	się	da,	łączyć,	a	nie	dzielić.		
	 Dlatego	 Pan	 Jezus	 opowiedział	 przypowieść	
o	 miłosiernym	 samarytaninie,	 aby	 nas,	 ludzi,	 czegoś	
nauczyć.	Żydzi	 i	 samarytanie,	mimo	że	 spokrewnieni,	
byli	 od	 lat	 mocno	 skłóconymi	 narodami.	Ale	 miłość	 
z	serca	płynąca	kazała	samarytaninowi	pochylić	się	nad	
potrzebującym	 Żydem.	 Miłość	 sprawiła,	 że	 człowiek	
pomógł	 człowiekowi.	 Pomyślmy	 drodzy,	 co	 z	 nami,	
ludźmi,	 robi	strach,	obawa,	perfidnie	podsycane	 fobie	
przed	tym	co	nieznane,	obce?
	 Czy	mamy	w	sobie	tyle	moralnej	siły,	siły	wia-
ry	 i	miłości,	by	 jak	miłosierny	Samarytanin	otworzyć	
swe	serce	dla	drugiego	człowieka?	To	co,	że	trochę	in-
nego,	może	obcokrajowca,	może	innej	rasy,	innej	orien-
tacji,	może	uchodźcy,	może	wyznawcy	innej	religii,	ale	
zawsze	 człowieka,	 takiego	 jak	 ja	 czy	 ty.	 	 Czy	mamy	 
w	sobie	tyle	odwagi,	by	przezwyciężyć	wszystkie	oba-
wy	i	stać	się	bohaterem,	czyli	po	prostu	Człowiekiem?	
Drodzy!	 Koniec	 końców	 Jezus	 mówi:	 Idź,	 i	 ty	 czyń	
podobnie!	I	znów	są	to	słowa	skierowane	do	każdego	
z	nas.	 Jezus	mówi	do	nas:	Bądź	miłosiernym	samary-
taninem,	 świat	 potrzebuje	 twojego	 miłosierdzia,	 twej	
odwagi,	 twojego	 bohaterstwa,	 twojego	 człowieczeń-
stwa,	gdyż	dookoła	zbyt	wiele	jest	grzechu,	zła,	zawiści	
i	nienawiści.	Nie	bój	 się,	Bóg	ci	pomoże!	Zło	można	
przezwyciężyć	 jedynie	miłością.	 Świat	 potrzebuje	 na-
szej	miłości,	bez	niej	życie	stanie	się	obłędem	nienawi-
ści.	Samarytańskiej	odwagi	i	miłosierdzia	oczekuje	od	
nas	Bóg.	
	 Ale	 ta	miłość	szerokim	strumieniem	musi	wy-
pływać	z	naszego	serca,	nie	może	być	tylko	wypisana	
na	sztandarach	czy	na	naszych	ustach,	musimy	nią	żyć	
i	to	nie	od	święta,	ale	na	co	dzień,	każdego	dnia.	
	 To	właśnie	miłość	do	drugiego	człowieka	może	
nas	 otworzyć	 na	 inny	 patriotyzm,	 nie	 ten	 nacjonali-
styczny,	 zamknięty	w	 hasłach	 typu:	 „Polska	 dla	 Pola-
ków”,	 ale	 nowy,	 otwarty,	 tolerancyjny,	 nie	 budujący	
granic	i	murów	w	naszych	sercach,	ale	nakierowany	na	
każdego	człowieka.			
	 Pozwólcie,	że	na	koniec	zacytuję	współczesne-
go	muzyka,	poetę,	ale	też	felietonistę	Tomasza	Żółtko,	
który	kiedyś	napisał:	 „Życzę	nam	wszystkim	patrioty-
zmu	 bezinteresownej	 życzliwości,	 patriotyzmu	 uczci-
wego	 płacenia	 podatków,	 patriotyzmu	 przestrzegania	
przepisów	 drogowych	 ze	 szczególnym	 uwzględnie-
niem	 niesiadania	 za	 kierownicę	 po	 pijaku,	 patrioty-
zmu	 solidnej	pracy,	 patriotyzmu	 segregowania	 śmieci	 
i	 niewyrzucania	 ich	 do	 lasów,	 patriotyzmu	niepalenia	 
w	 piecach	 „czym	 się	 da",	 patriotyzmu	 obrzydzenia	
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Kiedy słowo staje się czynem...

względem	łapówkarstwa,	i	wielu,	wielu	innych	małych	
rzeczy,	z	których	powstaje	wielkie	dzieło.”
	 Dziś	w	dniu	Święta	Niepodległości	 dołączam	
się	do	 tych	życzeń,	a	od	siebie	życzę	nam	wszystkim		
budowania	naszego	domu,	naszej	ojczyzny,	na	miłości,	
dobroci	 i	 uczciwości.	 Życzę	 nam	budowania	 patrioty-
zmu	opartego	na	szacunku	dla	drugiego,	na	życzliwości	

i	szczerości,	pojednaniu	i	przebaczeniu.
	 To	 jest	 jedyna	 droga,	 aby	 wywalczonej	 wol-
ności	do	końca	nie	zmarnować,	ale	w	niej	trwać	i	żyć	 
w	miłości	i	z	Bożym	błogosławieństwem.																																										
	 Amen
                                                          

	 W	 perspektywie	 radosnych	 świąt	 Bożego	 Na-
rodzenia,	gdy	będziemy	rozważać	po	raz	kolejny	słowa	
z	Ewangelii	w	przekazie	 św.	 Jana:	„Słowo ciałem się 
stało”	(J	1,14)	wydaje	się,	że	naturalną	rzeczą		jest	re-
fleksja	nad	słowem	w	naszym	życiu.	Trzeba	mieć	w	pa-
mięci	perspektywę	tego	zbawczego	wydarzenia	sprzed	
2	 tysięcy	 lat,	 ale	 i	 trzeba	 mieć	 ogląd	 rzeczywistości,	
czasu,	 który	 zamieszkujemy	 tu	 i	 teraz.	My,	 luteranie,	
dla	 których	 Słowo	 jest	 istotą	 naszej	 tożsamości,	 win-
niśmy	 sobie	 i	 innym	 przypominać	 o	 sprawczej	mocy	
Słowa.	Można	pójść	dalej	i	w	myśl	kazania	św.	Augu-
styna	 o	 Janie	Chrzcicielu,	„być głosem, Chrystus zaś 
jest słowem.  Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. 
Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do 
twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim ser-
cu.”.	W	tym	kontekście	warto	wsłuchać	się	w	rozważa-
nia		profesora	Marcina	Króla,	filozofa	i	historyka,	pod	
znaczącym	tytułem	„Sprawcza moc słów”:
 „Jean-Paul Marat nigdy nic nie zrobił, tylko 
pisał w swojej gazecie, a jednak doprowadził do strasz-
liwej masakry w paryskich więzieniach 10 września 
1792 r.  „Mein Kampf” to także były tylko słowa, w 
dodatku nieczytane, bo książka fatalnie się sprzedawa-
ła, ale gdyby ją czytano, to wszystkiego na temat za-

Paweł Łukasz Nowakowski:

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

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

„Przez swoje Słowo Bóg ustanawia 

                         rzeczywistość”   
                        

(Hans-Martin Barth)

miarów Hitlera można było się dowiedzieć. Republika 
Weimarska była jednak słabą demokracją i nie umiała 
walczyć ze sprawczą mocą słów, co wielu jej wytyka-
ło. Gdyby tchórzliwy premier Chamberlain zgodził się 
na proponowane przez prezydenta Roosevelta wspólne 
wystąpienie, bardzo spokojne w tonie, ale wyjaśniające 
Niemcom, że Anglosasi nigdy nie zgodzą się na agresję 
Niemiec wobec innych państw (przełom 1937 i 1938 r.), 
może historia potoczyłaby się inaczej, bo Hitler nie był 
jeszcze pewien swoich sił. Konserwatyści w XIX w., któ-
rzy zdawali sobie sprawę ze sprawczej mocy słów i plot-
ki, chcieli cenzuralnych zakazów. W demokracji jednak 
słowo jest wolne. Sprawcza moc plotki jest wszakże 
równie potężna jak wtedy, kiedy nie było mass mediów 
w żadnej formie, lub wtedy, kiedy dopiero się pojawiły, 
jak w czasie rewolucji francuskiej. Plotka stanowi nie-
bywale potężną siłę, a jej podstawą jest słowo. A czymże 

– między innymi – jest internet, jak nie gigantycznym 
zbiorem plotek, czyli słów. 
 Przeglądam przez 20 minut internet. Znajduję 
bardzo szybko wpis, że wszystkich polskich polityków 
należałoby razem z Żydami posłać do Oświęcimia oraz 
że tylko rewolucja może zmienić sytuację w Europie. 
Paskudna i idiotyczna gadanina. Rozrywka dla głupich, 
zgorzkniałych i nieodpowiedzialnych. Oczywiście. Gdy-
by te wpisy traktować poważnie, to policja i inne siły 
tajne nie miałyby nic innego do roboty, tylko musiały 
oskarżać ich autorów. A jednak słowa mają sprawczą 
moc, a moc ta zwielokrotniła się w czasach demokracji 
i liberalizmu. /.../ Czy jednak możemy przystać na to, że 
słowa są niewinne?” 

Tygodnik Wprost, 25.11.2012.
 
	 Konkludując	 słowa	 Profesora,	 można	 zauwa-
żyć,	że	sytuacja	w	przestrzeni	słowa	jest	analogiczna	do	
sytuacji	w	przestrzeni	wolności.	Tak	 jak	wolność	 jest	
usytuowaną	w	horyzoncie	wartości	i	realizuje	się	w	od-
powiedzialności,	 tak	 i	przestrzeń	słowa,	mowy,	komu-
nikacji,	nie	jest	zawieszona	w	aksjologicznej	próżni,	ale	
podlega	ocenie	etycznej.	Tu	są	ogromne	możliwości	by	
realizować	wartość	odpowiedzialności.	Filozofia	podej-

Kazanie wygłoszone na Ekumenicznym Nabożeń-
stwie w Kościele Jezusowym 11 listopada br.
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muje	 refleksję	 nad:	mową,	milczeniem,	 słowem,	 języ-
kiem,	komunikacją,	interpretacją	w	ujęciu	filozofii	języ-
ka	czy	hermeneutyki.	W	kontekście	naszych	rozważań	
nie	czas	i	miejsce	dla	tak	szczegółowych	analiz.	Chodzi	
o	to,	co	każdy	z	nas,	realnie	w	swoim	życiu	może	zro-
bić,	by	rozjaśnić	swoje	i	innych	życie,	by	rzeczywistość	
negacji	zamienić	w	afirmację,	wierząc	w	to,	że	kiedyś	
realnie,	w	czasie	 i	miejscu,	Odwieczny	Logos,	Słowo	
stało	 się	 ciałem	 (niektórzy	 tłumacze	Biblii	 proponują	
„Słowo	stało	się	człowiekiem	śmiertelnym”).
	 Słowa	są	w	pewnym	sensie	ziarnem,	z	którego	
wyrastają	czyny.	Ale	nie	tylko	–	one	same	są	czynami.	
Dlatego nie jest wszystko jedno, co się mówi, jak się 
mówi, kiedy się mówi, po co i jakie będą tego skutki.	
To	 echo	 filozoficznej	 kategorii	 bytu,	 także	 rozróżnie-
nia	na	przedmiot	materialny	i	formalny	(„co	się	mówi”	 
i	„jak	się	mówi”),	rozróżnienia,	które	ma	zastosowanie	
we	wszystkich	dziedzinach	życia.
 „Co się mówi” -	słowem		można	„zrealizować”	
strategię	spalonej	ziemi	i	spalonych	mostów,	co	w	efek-
cie	przynosi	dotkliwą	samotność	zniszczenia	wokół	nas	
samych,	 ale	 i	we	wnętrzu	 człowieka.	 Znamy	 niestety	
sytuacje	i	zdarzenia,	które	w	efekcie	uderzania	w	kogoś	
słowem,	 niekiedy	 systematycznie	 natarczywym	 i	 upo-
rczywym,	doprowadziły	do	tragedii	i	do	śmierci	–	nie	
tylko	cywilnej.	Jest	też	i	jaśniejsze	oblicze	słów	-	czy-
nów,	gdy	dobre	słowa,	pozytywne	nastawienie,	afirma-
cja,	a	nie	negacja,	pozwoliły	niejednej	osobie	powstać	
z	 życiowych	dramatów,	 	 a	 nawet	 twórczo	działać	 dla	
dobra	wspólnego.	Niczym	echo	słów	biblijnych	z	listu	
do	 Efezjan:	 	 „Niech	 żadne	 nieprzyzwoite	 słowo	 nie	
wychodzi	 z	ust	waszych,	 ale	 tylko	dobre,	które	może	
budować,	gdy	zajdzie	potrzeba,	 aby	przyniosło	błogo-
sławieństwo	tym,	którzy	go	słuchają”.	(Ef	4,28).
 „Jak się mówi” -	 dbałość	 o	 jakość	wypowie-
dzi,	o	kulturę	języka	jest	odbiciem	kultury	osoby	i	ca-
łych	 społeczeństw.	 Wydaje	 się,	 że	 Stwórca	 obdarzył	
ludzkość	 niebywałą	 zdolnością	 i	 obfitością	 języków	 
i	 ich	zasobów.	To	jest	–	jak	i	wolność	–	dar	i	zadanie.	
Gdy	zapominamy	o	realnym	istnieniu	słowa,	jego	mocy,	
pojawia	 się	 pokusa	 „pójścia	 na	 skróty”	 i	 rodzą	 się	
przekleństwa,	wulgaryzmy,	 złorzeczenia.	Może	warto	
wczytać	się	w	Księgę	Psalmów,	w	„której	 jest	wszyst-
ko”	(Anna	Kamieńska),	gdzie	zraniony	i	skrzywdzony	
człowiek	w	bólu	i	rozpaczy	złorzeczy	ludziom	i	Bogu.	
Nie	ma	tam	słowa,	które	ociera	się	o	wulgaryzm,	a	ko-
loryt	 uczuć	 potrafi	 dotknąć	 czytelnika	 bardzo	mocno.	
Przerażająca	 „obfitość”	 przekleństw	 jest	 też	 odbiciem	
stanu	ducha	i	psychiki	osoby,	która	„uwalnia	z	siebie”	
takie	 ciemności.	Często	 jest	 to	wołanie	 o	 pomoc,	wo-
bec	którego	nie	powinniśmy	przechodzić	obojętnie.	Jest	
jeszcze	 inny	 tego	wymiar	 –	 przekleństwa	 są	 uwolnie-
niem	pewnych	emocji	w	człowieku,	a	 istnieje	coś,	co	
nazwano	'zarażaniem	afektywnym',	stąd	porównanie	do	

choroby	zakaźnej	jest	jak	najbardziej	na	miejscu.
 „Kiedy i po co się mówi”	 -	 całe	nasze	życie	
uwarunkowane	jest	czasem	i	przestrzenią.	Jesteśmy	za-
nurzeni	w	czasie,	jednak	możemy	go	kształtować,	nada-
wać	mu	sens.	Język	został	nam	podarowany	jako	narzę-
dzie	wyrażania	siebie,	ale	i	komunikacji.	Dana	chwila,	
moment,	 ma	 swój	 koloryt,	 swój	 odcień	 emocjonalny,	
a	 człowiek	 jako	 istota	myśląca,	może	 go	 kształtować.	
Jest	rzeczą	znaną,	że	mówienie	jest	zawsze	mówieniem	
do	kogoś,	przez	kogoś,	a	człowiek	doświadcza	różnych	
choćby	 stanów	 emocjonalnych,	 które	 predysponują	
go	 do	 otwartości,	 bądź	 nie,	 na	 odbiór	 słowa.	 Jeśli	 bę-
dziemy	mieli	na	uwadze	nie	tylko	Dobro,	ale	i	Prawdę,	 
a	 przede	 wszystkim	 Miłość	 do	 drugiego,	 wtedy	 wia-
domo,	kiedy	obdarzyć	słowem	i	w	jakim	celu.	Jest	 to	
swego	rodzaju	sprawność,	mieć	to	odczucie	chwili	oraz	
trwałe	nastawienie	do	czynienia	dobra.
 „Jakie będą skutki”	-	każdy	ludzki	czyn	pod-
lega	ocenie,	każde	ludzkie	słowo	nie	istnieje	w	próżni.	
Człowiek	 z	 natury	obdarzony	 świadomością	 refleksyj-
ną,	winien	z	niej	korzystać.	I	jak	planując	życiowe	dzia-
łania,	wybory,	staramy	się	przewidywać	ich	skutki,	tak	 
i	 korzystanie	 z	 refleksyjności	 w	 obliczu	 wypowiada-
nych	słów	jest	oznaką	wewnętrznej	dojrzałości	i	odpo-
wiedzialności.
	 I	wreszcie	–	 last	but	not	 least	–	ważny	drogo-
wskaz	 stanowią	 słowa	 dr	 Marcina	 Lutra:	 „Jesteśmy 
odpowiedzialni nie tylko za to, co mówimy, lecz tak-
że za to, czego nie mówimy”.	Tu	otwiera	się	ogromna	
przestrzeń	 dla	 odpowiedzialności.	 	 Dojrzałość	 przeja-
wia	się	nie	tylko	w	słowie,	ale	w	milczeniu.	Milcząca	
zgoda	na	zło,	milczący	w	nim	udział,	prowadzi	do	tra-
gedii.	Ale	i	milczenie	może	być	odważnym	protestem,	
okupionym	nawet	życiem.	Dobrze	oddaje	to	stwierdze-
nie	„tu	jeszcze	nie	ma	słów,	tu	już	nie	potrzeba	słów”.	
Francuski	filozof	Louis	Lavelle	pisał:	„Istnieje milcze-
nie zamknięcia, milczenie zastrzeżenia, milczenie dys-
cypliny, milczenie groźby, milczenie urazy. Lecz istnieje 
także milczenie akceptacji, milczenie obietnicy, milcze-
nie daru, milczenie posiadania”.	Co	można	jeszcze	do-
dać	do	Lavella...?
	 Warto	w	czas	Świąt	 i	początku	nowego	Roku	
zadać	 sobie	 trud	 refleksji	 nad	 słowem	 i	 żyć	 mądrze	 
i	odpowiedzialnie,	wsłuchując	się	w	myśl	Ryszarda	Ka-
puścińskiego:

 „Znaleźć słowo trafne, które jest w pełni 
sił, jest spokojne, nie histeryzuje, nie ma gorączki, 
nie przeżywa depresji, można mu ufać. Znaleźć sło-
wo czyste, które nie spotwarzyło, nie doniosło, nie 
wzięło udziału w nagonce, nie mówiło, że czarne to 
białe”.
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	 Kiedy	się	urodziliśmy,	nie	dostaliśmy	w	pakiecie,	na	starcie	
,instrukcji	„jak	żyć”.	W	pewnym	sensie	całe	życie	szukamy	swojej	
drogi,	sensu	i	celu.	Czasem,	gdy	już	jesteśmy	czegoś	pewni,	to	ży-
cie	obraca	kota	ogonem	i	znów	okazuje	się,	że	jesteśmy	w	punkcie	
wyjścia.	Ale	jest	coś,	co	trzyma	nas	w	pionie.	To	postanowienia,	to	
marzenia,	 to	coś,	dzięki	czemu	chce	nam	się	żyć.	To	coś,	o	czym	
jesteśmy	przekonani,	a	kiedy	jesteśmy	o	czymś	przekonani,	naszym	
obowiązkiem	jest	dążyć	do	tego	nawet	wbrew	instynktownym	stra-
chom	i	lękom.	Strach.	Uczucie,	którego	doświadczamy	codziennie,	
kilka	 razy	 dziennie.	 Powinniśmy	 zdawać	 sobie	 sprawę,	 że	 nasz	
strach	jest	odbiciem	w	zwierciadle,	iluzją,	a	tylko	od	nas	zależy	czy	
przyjmiemy	iluzję	za	prawdę,	czy	prawdę	za	iluzję.	Aby	pozbyć	się	
strachu,	trzeba	wypuścić	siebie	i	bojąc,	śmiertelnie	się	bojąc,	iść	na	
spotkanie	ze	swoim	strachem.	Czy	rozumiesz,	co	to	znaczy?	Odwaga,	
to	strach	wypuszczony	na	wolność.	Kiedy	Ty	wyjdziesz	naprzeciw	
swojemu	lękowi,	 to	przejdziesz	przez	zwierciadło	 i	 tam,	z	drugiej	
strony	Twój	strach	rozsypie	się	z	kryształowym	brzękiem	w	drobne	
kawałki	i	przestanie	istnieć,	także	pełen	obaw	idź	przez	zwierciadło	
i	 nie	bój	 się…	 .	Nie	bój	 się	 tego,	 co	nowe.	Tylko	 tak	możesz	 się	
rozwijać	i	żyć	prawdziwie.	Nie	bój	się,	że	coś	stracisz.	Patrz	na	to,	
co	zyskasz.	Nie	martw	się	tym,	co	powiedzą	inni.	Oni	zawsze	będą	
hamować	twoje	działania,	bo	sami	boją	się	zmiany	i	może	nigdy	nie	
będą	na	nią	gotowi.	Nie	bój	się	nietrafionych	wyborów.	Podążaj	za	
sercem,	a	wszystko	będzie	tak,	jak	ma	być,	najlepiej	dla	Ciebie.	Nie	
myśl,	że	sobie	nie	poradzisz.	Przetrwałeś	już	tyle,	przetrwasz	więc	
wszystko.	Nie	martw	się	o	brak	pieniędzy.	Zarobisz.	Masz	wiedzę	 
i	umiejętności,	które	na	pewno	docenią	inni.	Poszukaj	tylko	sposobu.	
Nie	bój	się	utraty	przyjaciół.	Ci	prawdziwi	zostaną,	ci	którzy	odejdą	-	
nigdy	nimi	nie	byli.	Czemu	przejmujesz	się	tym,	co	powiesz	innym?	
Nikomu	nie	musisz	się	tłumaczyć.	Nie	myśl	o	samotności.	Doceniaj	
ją	i	ucz	się	jej.	Kiedy	ją	zaakceptujesz	-	znajdziesz	miłość	swojego	
życia.	Prawdziwą.	Nie	bój	się	krytyki.	Podziękuj	innym,	że	jesteś	w	
centrum	zainteresowania.	To	miłe,	 że	 rozmawiają	właśnie	o	 tobie.	
Nie	martw	się	tym,	co	będzie	jutro.	Jutro	może	być	tylko	lepsze	niż	
dzisiaj,	jeśli	będziesz	miał	odwagę.	Nie	bój	się	bólu,	trudnych	mo-
mentów	czy	smutku.	Musisz	się	z	nimi	zmierzyć	w	walce	o	samego	
siebie.	 Szukać	 rozwiązań,	 pytaj,	 proś	 o	 pomoc.	 Z	 każdej	 sytuacji	

Pasja, czy przeznaczenie... 
„Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, 

który wie, dokąd zmierza” 

Steve Jobs

jest	jakieś	wyjście	i	ludzie,	którzy	zawsze	
pomogą.	Nie	bój	się	 lęku.	Tak,	 lęku.	Po-
zwól	 mu	 być.	 Odwaga	 to	 nie	 działanie	
bez	 lęku.	 Zaakceptuj,	 że	 jest	 i	 przejmij	
nad	nim	kontrolę.	Lęk	nie	jest	Tobą.	Mo-
żesz	z	nim	zrobić	co	tylko	chcesz.	Nie	bój	
się…	Teraz	 jest	 czas	na	 zmiany.	Odważ	
się	i	podejmij	decyzję.	Nigdy	nie	będzie	
lepszej	okazji.	Nigdy.

	 To	 naturalne,	 że	 mamy	 wobec	
życia	 oczekiwania.	 Właściwie	 to	 ciągle	
czegoś	 chcemy.	 Trzeba	 jednak	 być	 bar-
dzo	 świadomą	 istotą,	 żeby	 czuć	 czy	 na-
sze	 oczekiwania	 pochodzą	 z	 serca,	 czy	 
z	ego.	Spełniają	się	tylko	te	pierwsze.	Jak	
je	rozpoznać?	Jeśli	czegoś	pragnie	serce,	
w	brzuchu	czujesz,	jakby	tańczyły	ci	mo-

Monika Macura
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tyle,	przepełnia	cię	czysta	 radość.	Jednocześnie	nie	
racjonalizujesz,	 nie	 wymyślasz	 tysiąca	 scenariuszy,	
umysł	 jest	 cichy	 i	 spokojny.	 Wiecie,	 wewnętrzny	
spokój	 nie	 oznacza,	 że	 mamy	 przyjmować	 stoicką	
postawę	 mistrza	 zen	 w	 każdej	 możliwej	 sytuacji.	
Życie	 potrafi	przecież	 sypać	piaskiem	w	oczy	 i	 do-
starcza	nam	wielu	stresujących	sytuacji.	Chodzi	jed-
nak	o	to,	żeby	zatrzymać	wszystkie	te	niepokoje	na	
pewnym	poziomie	 i	nie	wpuszczać	 ich	do	swojego	
“centrum	dowodzenia”.	Tam	należy	wracać	po	spokój	
i	przekonanie,	że	wszystko	jest	w	porządku.	Albo	bę-
dzie.	To	tylko	droga	do	celu,	jaką	trzeba	pokonać,	by	
osiągnąć	sukces.	Każdy	z	Nas	idąc	przez	życie	musi	
patrzeć	w	cztery	kierunki	świata.	Przed	siebie	-	aby	
wiedzieć	dokąd	idzie.	Za	siebie	-	aby	wiedzieć	skąd	
pochodzi.	Pod	nogi	-	aby	nikogo	nie	podeptać.	Rozglą-
dać	się	wokół	siebie	-	aby	zobaczyć,	kto	idzie	obok	nas	
w	 trudnych	chwilach	naszego	życia.	Niektórzy	 ludzie	
nie	wiedzą,	 jak	ważne	 jest	 to,	 że	 istnieją,	 nie	wiedzą,	
jak	wiele	znaczy	sam	ich	widok.	Nie	zdają	sobie	sprawy	 
z	tego,	ile	radości	sprawia	ich	przyjazny	uśmiech	i	jakim	
dobrem	jest	ich	bliskość.	Niektórzy	ludzie	nie	wiedzą,	
o	 ile	bylibyśmy	biedniejsi	bez	nich,	nie	wiedzą,	że	są	
darem	niebios.	Mogliby	wiedzieć,	gdybyśmy	to	powie-
dzieli.	To	takie	proste	…	Dziś	proszę	Cię,	byś	dostrzec	
raczył,	 że	 spojrzeć	 nie	 znaczy	 zobaczyć.	 Że	 choćbyś	
miał	żelazne	dłonie,	 to	unieść	nie	znaczy	donieść.	Że	
choć	pogrążasz	się	w	zadumie,	to	wiedzieć	nie	znaczy	
zrozumieć.	Że	właśnie	o	tym	milczą	groby,	że	dotknąć	
nie	 znaczy	 zdobyć.	 Że	możesz	 ciągle	 za	 czymś	 biec,	 
a	nigdy	tego	nie	złapać.	Ale	jeśli	naprawdę	coś	jest	dla	
ciebie	ważne,	to	nigdy	się	nie	poddasz.	Jest	w	nas	taka	
cząstka,	która	wie,	co	robi.	Wyposażono	ją	w	mądrość	
większą,	niż	jesteśmy	w	stanie	pojąć.	Ma	ona	cel	i	ma	
już	nakreśloną	drogę.	Ona	nie	boi	 się	bólu	czy	 śmier-
ci,	bo	wie,	że	będzie	kiedyś	znów	żywa	i	zagojona.	Ta	
cząstka	w	nas	działa	na	naszą	korzyść,	nawet	jeśli	wy-
daje	nam	się,	że	jest	odwrotnie.	Ona	chce	czuć	szczęście,	
a	znajduje	je	i	we	łzach,	i	w	śmiechu.	Bo	dla	niej	nic	nie	
jest	złe	czy	dobre,	czarne	czy	białe.	Dla	niej	wszystko	
jest	potrzebne.	Pogodzenie	się	z	wyborami	 tej	cząstki	
może	sprawić,	że	łatwiej	będzie	nam	dostać	to,	czego	
chcemy.	 Tylko	 trzeba	 pozwolić	 jej	 działać.	Wiesz	 co	
to	za	cząstka?	To	intuicja	kierowana	sercem.	To	Twoje	
„ja”.	To	Twoja	gonitwa	ku	wolności.	Pamiętaj,	że	Twoje	
myśli	dziś,	są	Twoim	jutrem.	Twoje	jutro	zależy	tylko	
od	Ciebie.	Nie	szukaj	wymówek,	szukaj	szans.	Pamię-
taj,	masz	 to,	na	co	się	odważysz	 i	na	co	sobie	pozwo-
lisz.	Jeśli	czujesz	przygnębienie,	to	dlatego,	że	żyjesz	w	
przeszłości.	Jeśli	czujesz	niepokój,	to	dlatego,	że	żyjesz	

w	przyszłości.	Jeśli	czujesz	spokój,	to	dlatego,	że	żyjesz	
w	 teraźniejszości.	Myślisz,	 że	 tylko	 to,	 czym	karmisz	
swoje	ciało	fizyczne	jest	tym,	co	trzyma	cię	przy	życiu?	
Że	wystarczy	się	najeść	i	już	po	robocie?	Cholernie	się	
mylisz.	Gdzieś	przeczytałam	słowa:	„Twój	pokarm	to	
nie	tylko	to,	co	zjesz”.	Słowa	genialne	w	swej	prostocie.	
Zgadzam	się	z	nimi	od	początku	do	końca.	Mówią:	Je-
steś	tym,	co	jesz.	Ja	dodam	jeszcze,	że	jesteś	tym	w	co	
wierzysz,	jesteś	tym,	co	słyszysz.	Jesteś	tym	co	sprawia,	
że	chcesz	więcej.	Jesteś	tym,	co	kochasz.	Bo	właśnie	to,	
czym	się	zachwycasz,	co	budzi	twój	smutek,	co	wzbu-
dza	refleksję,	buduje	Twoje	życie.	To	jest	równie	ważne	
co	strawa	na	talerzu.	Tam	karmisz	ciało,	a	tu	duszę.	Czy	
zastanawiasz	się	na	co	dzień,	czym	karmisz	swoje	my-
śli?	Jakie	słowa,	obrazy	czy	rytmy	są	tymi	ważnymi	dla	
Ciebie?	Jakich	ludzi	słuchasz?	Komu	dajesz	wiarę?	Ja-
kie	emocje	rządzą	Twoim	życiem?	Myślę,	że	nie...	Ktoś	
mi	kiedyś	powiedział:	„Bydź	co	zjysz,	bydź	co	godosz”.	
Krótko	 i	 na	 temat.	 Zatem	 nie	 jedz	 byle	 czego	 i	 byle	
czego	nie	mów.	Przystań,	usiądź,	zbierz	myśli.	Znajdź	
odpowiedź	na	wyżej	postawione	pytania.	Gdy	sobie	na	
nie	odpowiesz,	poznasz	odpowiedź	na	pytanie:	Kim	je-
stem	jako	człowiek?	Gra	warta	świeczki	moim	zdaniem.	
Warto	mieć	świadomość	czym	karmimy	nasze	ego,	bo	
to	stworzy	za	parę	lat	nasze	życie.	Szukamy	wciąż	me-
tody	by	poznać	nasze	losy.	A	ja	powiem	prosto:	Chcesz	
poznać	swoją	przyszłość,	przypatrz	się	swoim	myślom.	
To	my	tworzymy	wszystko,	czego	doświadczamy	po	to,	
by	skierować	uwagę	na	emocje,	z	 jakimi	powinniśmy	
się	 zmierzyć	 tu	 na	Ziemi.	A	 teraz	 stań	 przed	 lustrem.	
Co	widzisz?	 Piękno,	wspaniałość,	mądrość?	 Jeśli	 nie,	
to	 znaczy,	 że	musisz	oczyścić	 emocje.	Tą	uzdrawiają-
cą	 moc	 mają	 doświadczenia	 życiowe.	 Z	 im	 trudniej-
szymi	przyjdzie	Ci	 się	 zmierzyć,	 tym	głębsze	nastąpi	
uzdrowienie.	Dlatego	gdy	znów	będziesz	mieć	deja	vu	
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,zastanów	się	nad	tym,	co	(lub	kto)	musiało	wrócić	do	
Twojego	 życia,	 żebyś	 mógł	 to	 przepracować	 jeszcze	
raz.	Jak	mawiał	Anthony	de	Mello:	„Do	rozwoju	wiodą	
bolesne	doświadczenia”.	W	życiu	doświadczamy	serii	
wzlotów	 i	 upadków,	 aż	w	 końcu	 przychodzi	moment,	
w	którym	upadamy	tak	głęboko,	że	jedyny	wybór	jaki	
mamy	to	albo	umrzeć	za	życia	nic	nie	zmieniając,	albo	
narodzić	 się	 ponownie.	 I	wtedy	następuje	 nasze	 odro-
dzenie.	 Odkrywamy	 w	 sobie	 olbrzyma	 i	 wewnętrzną	
siłę.	 Z	 perspektywy	 czasu	 trudne	 doświadczenia	 oka-
zują	się	bezcenne.	Nic	nie	dzieje	się	przecież	bez	przy-
czyny.	A	poza	tym	…”Trzeba	najpierw	się	zgubić,	żeby	
się	 odnaleźć”...	To,	 co	 nas	 spotyka,	 to	 nic	 innego	 jak	
nowe	doświadczenia.	Gdy	powtarzają	nam	się	w	życiu	
pewne	rzeczy,	to	mają	za	zadanie	nas	sprawdzić	czy	po-
wtórzymy	ten	sam	błąd.	Czy	rzeczywiście	tamta	lekcja	
nas	czegoś	nauczyła,	czy	nie.	Jeśli	się	nie	uczymy,	nie	
wyciągamy	wniosków,	niestety	się	powtarzają.	Niekie-
dy	powtarzają	się	ze	zwiększoną	siłą	i	kosztuje	nas	to	
coraz	więcej	siły,	życiowej	energii,	nerwów	i	cierpienia.	
A	jedyne	co	powinniśmy	zrobić	to	przejść	przez	kolejne	
doświadczenia	 i	 się	 z	nich	uczyć,	wyciągnąć	wnioski,	
więcej	ich	nie	powtarzać	i	iść	dalej.	Gdy	nie	wiesz,	co	
robić	 -	przeczekaj.	Przetrzymaj.	Żyj	 tak,	 jak	samo	się	
żyje.	Zluzuj.	Przyjdzie	moment,	gdy	otrzymasz	znak	-	
prędzej	 czy	 później.	 Najważniejsze,	 to	 wiedzieć,	 że	
oczekujesz	 i	być	gotowym	na	 spotkanie	z	 tym,	na	co	
czekasz.	Musisz	wiedzieć	jedno,	nie	warto	wkraczać	na	
drogę,	która	„nie	ma	serca”.	Na	 takiej	drodze	powsta-
je	pełny	rozdźwięk	między	duszą,	a	rozumem.	Odczu-
wasz	 wewnętrzny	 dyskomfort,	 niepewność,	 przygnę-
bienie.	Z	jednej	strony	wydaje	się,	że	wszystko	zostało	
zrobione	właściwie,	a	z	drugiej	podświadomość	mówi,	
że	wcale	tak	nie	jest.	Jeśli	zaś	droga	„ma	serce”,	to	po-
czujesz	to	w	głębi	duszy.	Kiedy	poruszasz	się	po	swojej	
ścieżce,	 pojawia	 się	 u	Ciebie	 uczucie,	 którego	 nie	 da	
się	z	niczym	porównać:	wszystko	będzie	tak	jak	zechcę,	
taka	spokojna	pewność.	Szukaj	swojej	drogi	na	której	
śpiewa	dusza,	a	umysł	z	zadowoleniem	zaciera	ręce.	Na	
pewno	 ją	 znajdziesz,	 jeśli	 będziesz	 mieć	 taki	 zamiar.	
„Proś,	a	będzie	Ci	dane”,	ale	zapomnieli	dodać,	że	przyj-
mij	 i	 bądź	 z	 otwartym	 sercem,	 gdy	 odpowiedź	 nadej-
dzie.	Napisali,	 żeby	być	gotowym.	Wiele	odpowiedzi	
nie	przychodzi	wprost.	Wiele	sytuacji	ma	nas	nakiero-
wać	na	drogę.	I	choć	czasami	to	boli,	to	dlatego,	że	nie	
potrafimy	pogodzić	się	ze	stratą	tego	co	już	mamy.	To	
materialność	nas	powstrzymuje.	Czasami	musimy	cze-
goś	doświadczyć,	żeby	zrozumieć,	jaką	mamy	wartość	 
i	to,	co	już	posiadamy.	Albo	że	to,	czego	pragniemy,	jest	
nam	zupełnie	niepotrzebne.	Nie	wszystko	jest	podawa-

ne	wprost.	Masz	znać	swój	cel,	a	droga	jest	nauką,	abyś	
stał	się	silniejszy.

	 Gdy	patrzę	na	swoje	życie	obiektywnie,	z	boku,	
widzę		drogę	pełną	zakrętów.	Drogę,	która	od	początku	
uczy	pokory	i	cierpliwości.	Drogę,	na	której	jest	jeden	
zasadniczy	cel	oraz	wiele	małych,	osiąganych	po	kolei	
celów.	Mam	też	marzenia.	Wiele	marzeń.	Oraz	zainte-
resowania.	 Podobno	 jesteśmy	na	 tyle	 interesujący,	 na	
ile	głębokie	są	nasze	zainteresowania.	Moją	słabością	
jest	miłość	do	jazdy	konnej.	To	coś,	co	mnie	w	pewnym	
sensie	 definiuje.	 Coś,	 co	 dało	 najwięcej	 lekcji	 życio-
wych.	To	 to,	 co	mnie	motywuje	do	dalszej	pracy	nad	
sobą,	 do	 rozwoju	 i	 nauki,	 by	 być	 coraz	 lepszą.	 „Koń	
to	 stworzenie,	 które	posiada	urodę,	 ale	bez	próżności,	
ma	siłę,	ale	jej	nie	nadużywa,	potrafi	postawić	na	swo-
im,	ale	obce	mu	są	 tupet	 i	bezczelność,	 jest	odważny,	
ale	 nie	ma	w	 sobie	 okrucieństwa.	Koń	ma	wszystkie	
najlepsze	cechy	człowieka,	bez	jego	najgorszych	wad.	
Koń	 to	 najszlachetniejsza	 zdobycz	 człowieka”	 powie-
dział	Hector	Salvo.	Konie	dodają	nam	skrzydeł,	których	
nam	brak.	Sport,	jakim	jest	jazda	konna,	to	ciężka	praca	
pełna	wyrzeczeń.	To	determinacja,	upartość,	a	przy	tym	
spokój	 i	 rozsądek.	To	milion	monotonnych	 treningów,	
a	na	końcu	zawody	pokazujące,	co	udało	się	wypraco-
wać.	To	upadek	za	upadkiem,	to	zmieszanie	cię	w	pia-
chu,	tylko	po	to,	byś	wstał,	otrzepał	się	i	znów	wrócił	
w	siodło.	To	największy	test	charakteru.	To	coś,	na	sam	
widok	czego	świecą	się	oczy.	10	lat	temu	wpadłam	jak	
śliwka	w	kompot.	Wszyscy	mówili:	 przejdzie	Ci,	wy-
rośniesz	z	tego.	Nie	przewidzieli,	że	tylko	tam	jestem	
najprawdziwszą	 wersją	 siebie.	 Mimo	 tego,	 że	 ciągle	
jestem	na	początku	drogi,	nie	mam	zamiaru	się	poddać,	
bo	dzięki	temu	jestem	sobą,	inna,	nietypowa.	Ale	chyba	
o	 to	chodzi	w	 tym	życiu.	Nie	 jesteśmy	tutaj,	żeby	się	
dopasować,	 być	 zrównoważonymi	 lub	 stanowić	 przy-
kład	 dla	 innych.	 Jesteśmy	 tu,	 żeby	 być	 odmiennymi,	
być	może	dziwnymi,	być	może	tylko	po	to,	żeby	dodać	
maleńki	 kawałeczek	 siebie	 do	 całej	mozaiki	 bytu.	 Je-
steśmy	 tu	 po	 to,	 żeby	 być	 coraz	 bardziej	 nami	 samy-
mi.	Być	może,	aby	być	sobie	wiernym,	aby	się	spełnić	
,trzeba	 być	 trochę	 stukniętym.	Być	może.	Ale	 gdy	 za	
wszelką	cenę	chce	się	osiągnąć	ten	cel,	 jest	się	trochę	
egoistą.	W	każdym	razie	tak	się	myśli.	Dlatego,	że	inni	
muszą	pogodzić	się	z	faktem,	że	nie	jesteśmy	tacy,	jaki-
mi	oni	chcieliby	nas	mieć.	O	to	chodzi.	Ja	mam	marze-
nie.	Mam	wiele	marzeń	i	będę	na	tyle	odważna,	żeby	je	
realizować.	
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QUO VADIS SZKOŁO?  
- zagrożenia, wyzwania i szanse dla edukacji

	 Wirus	SARS-CoV-2	spustoszył	szkolne	koryta-
rze	w	całej	Polsce.	Szkoły	są	i	będą	zamknięte	do	końca	
roku	2020	a	nauka	w	przeważającej	większości	odby-
wa	się	online.	Taki	stan	ma	miejsce	w	wielu	krajach	na	
świecie	 i	można	śmiało	powiedzieć,	że	mamy	do	czy-
nienia	z	największym	kryzysem	w	edukacji	od	czasów	
II	Wojny	Światowej.	Sytuację	najlepiej	obrazują	dane:	
11	marca	 2020	 roku	UNESCO	poinformowało,	 że	 na	
świecie	 363	 milionów	 osób	 (dzieci	 oraz	 studentów)	
pozostaje	w	 domach	w	 związku	 z	 zamykaniem	 szkół	 
i	 uczelni.	 Z	 badań	 przeprowadzonych	 w	 23	 krajach	
przez	ekspertów	Europejskiego	Komitetu	Edukacji	Ka-
tolickiej	 wynika,	 że	 tylko	 80%	 uczniów	 było	 w	 kon-
takcie	ze	szkołą	podczas	pierwszej	fali	pandemii.	20	%	
uczniów	wypadło	z	systemu	a	przeważnie	były	to	dzie-
ci	z	rodzin	mniej	uprzywilejowanych	lub	z	kręgu	biedy.	
Co	więcej	pandemia	pogłębi	dysonans	pomiędzy	bied-
nymi	i	bogatymi,	co	zagraża	kolejnym	wykluczeniom.	
Tak	było	w	marcu,	ale	obecna	sytuacja	z	pewnością	nie	
wygląda	dużo	lepiej…
	 Obostrzenia	 wywołane	 pandemią	 przyniosły	
ogromne	zmiany	 jakościowe	w	edukacji.	Warto	przyj-
rzeć	się	im	z	bliska	oraz	monitorować	dokąd	zmierzają.	
O	tym,	czy	przeważą	zmiany	na	lepsze	czy	na	gorsze	
przekonamy	 się	 dopiero	 za	 jakiś	 czas.	 Z	 pewnością	
zmiany	w	edukacji	 należy	obserwować	 już	 teraz.	Wy-
daje	się,	bowiem	że	jesteśmy	w	bardzo	złożonym	mo-
mencie	zmiany,	niepewności	i	wielu	pytań.	Pytań	o	to	
jaka	będzie	szkoła	po	pandemii?	Jak	zmieni	się	system	
edukacji?	W	jakim	kontekście	i	jak	będziemy	nauczać	
oraz	czego	i	jak	będą	chcieli	uczyć	się	uczniowie?	
	 Pierwszą	 ogromną	 zmianą	 w	 edukacji	 po-
wszechnej	jest	przeniesienie	nauczania	do	sieci	na	tak	
dużą	 skalę.	W	 zasadzie	 narzędzia	w	 postaci	 platform	
komunikacyjnych,	 aplikacje	 ułatwiające	 naukę	 onli-
ne	czy	materiały	typu	e-podręczniki	istniały	już	przed	
pandemią,	 jednak	 nie	 miały	 tak	 szerokiego	 zasięgu,	 
a	nauczyciele	sięgali	po	nie	sporadycznie.	Obecnie	 to	
konieczność.	 Dużym	 ułatwieniem	 jest	 fakt,	 że	 wiele	
firm	 z	 branży	 komunikacji	 lub	 IT	 umożliwiły	 szko-

łom	oraz	innym	jednostkom	edukacyjnym	korzystanie	
ze	 swoich	 platform	 za	 darmo.	Mowa	 tu	 np.	 o	 platfor-
mach	ZOOM,	Google	G-Suit,	Microsoft	Teams.	Wiele	
wydawnictw	udostępniło	materiały	w	formie	cyfrowej,	
zorganizowało	 szkolenia	 dla	 nauczycieli,	 otworzyło	
platformy	z	zasobami	ćwiczeń	online.	Sami	nauczycie-
le	również	wymieniają	się	pomysłami	na	nowe	sposoby	
prowadzenia	 zajęć,	 nowy	 rodzaj	 wykorzystywanych	
narzędzi,	 selekcjonują	 i	adaptują	materiały,	poszukują	
efektywnych	 sposobów	 motywowania	 uczniów	 oraz	
sprawdzania	ich	wiedzy.	Staramy	się	pogodzić	naucza-
nie	 z	 technologią.	 Pogodzić	 czas	 nauki	 z	 nową	 prze-
strzenią,	w	której	 szkoła	 jest	w	każdym	domu.	Próbu-
jemy	pogodzić	różne	rytmy	pracy	z	różnymi	profilami	
uczniów.	To	wszystko	 się	 tworzy,	weryfikuje,	udosko-
nala…jesteśmy	w	permanentnej	zmianie.
	 Zmiany	jakościowe,	które	,dokonały	się	wśród	
kadry	 nauczycielskiej	 też	 są	 ogromne	 i	 nastąpiły	 
w	stosunkowo	szybkim	czasie.	Postępu	w	wykorzysta-
niu	zasobów	TIK	na	 taką	skalę	nie	zapewniłby	chyba	
żaden	plan	doskonalenia	zawodowego.	Sprawdziło	się	
powiedzenie	„	Potrzeba	matką	wynalazków”.	Sądzę,	że	
wszyscy	 czynni	 nauczyciele	 zaobserwowali	 u	 siebie	
wzrost	kompetencji	 informatycznych,	bez	względu	na	
to,	na	jakim	etapie	ich	wiedza	i	wykorzystanie	kompu-
tera	 były	 przed	 pandemią.	Wioną	 2020	 roku	 towarzy-
szyło	nauczycielom	po	części	poczucie	bezradności,	po	
części	obawa	przed	wykorzystaniem	nowych	mediów.	
Wykonywany	dotąd	 zawód	nagle	 pozbawił	 nas	możli-
wości	interakcji	społecznych.	Praca	objęła	wiele	godzin	
spędzonych	przed	komputerem.	Z	pomocą	laptopa	od-
bywa	 się:	 	 prowadzenie	 lekcji,	 przygotowywanie	ma-
teriałów	do	nowej	wirtualnej	 rzeczywistości,	poprawa	
nadsyłanych	 uczniowskich	 prac.To	 niekończące	 się	
godziny	 ślęczenia	 z	 oczami	 suchymi	 od	wpatrywania	
się	w	 ekran,	 bez	możliwości	 szybkiego	 i	 łatwego	we-
ryfikowania,	czy	to	co	przekazujemy	trafia	do	celu,	czy	
jesteśmy	należycie	zrozumiani.	Ta	nowa	rzeczywistość	
rodzi	 wiele	 frustracji.	 Utraciliśmy	 coś	 co	 często	 nie-
uchwytne,	 niedopowiedziane	 a	 jakże	 ważne	 podczas	
zajęć.	Na	przykład:	pełny	kontakt	wzrokowy,	obecnie	
pozostał	 nam	 tylko	 przekaz	 ekranu,	 uzależniony	 od	
jakości	 połączenia	 z	 Internetem.	 Zgubiły	 się:	 drobny	
żart	 sytuacyjny,	 jakaś	 interakcja	 pomiędzy	 uczniami,	

Dagmara Jagucka-Mielke
Wicedyrektor LOTE 
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poczucie	 skupienia	unoszące	 się	w	 sali	podczas	wytę-
żonej	pracy	na	sprawdzianie	czy	niezliczone	emocje	ja-
kie	wzbudzała	praca	nad	projektem	w	zespole.	Staramy	
się	 to	wszystko	przenieść	do	nowej	wirtualnej	 rzeczy-
wistości,	ale	wiadomo	już,	że	nic	nie	zastąpi	kontaktu	 
z	 drugim	 człowiekiem.	 Nauczyciele	 często	 stawiają	
sobie	 pytania,	 na	 które	 brak	 odpowiedzi	 –	 jak	 długo	
to	 jeszcze	 potrwa?	 Jak	 dobrze	 przygotować	 uczniów	
ostatnich	roczników	do	egzaminów	zewnętrznych?	Jak	
nie	zwariować	od	nadmiaru	materiału	w	przeładowanej	
podstawie	 programowej?	 Jak	 nie	 zabić	 w	 sobie	 pasji	
do	nauczania	a	w	uczniach	ochoty	na	naukę?	Czasem	
przychodzi	nam	bowiem	rywalizować	o	uwagę	ucznia	 
z	serialami	z	Netflixa	czy	komputerowymi	grami…
	 Bardzo	dużo	zależy	od	zaangażowania	samych	
uczniów,	 ich	 możliwości	 technicznych,	 wieku	 i	 doj-
rzałości,	 umiejętności	 zarządzania	 swoim	 procesem	
poznawczym	oraz	samodyscypliny.	Inaczej	praca	zdal-
na	wygląda	dla	ucznia	zdolnego,	któremu	nauka	przy-
chodzi	 lekko,	 inaczej	 dla	 ucznia,	 który	 ma	 trudności	 
z	 opanowaniem	 materiału,	 trudności	 z	 zapamiętywa-
niem	czy	ze	skupieniem	uwagi.	Ponadto	szkoła	bez	za-
proszenia	wkroczyła	w	naszą	prywatną	przestrzeń	zaci-
sza	domowego.	Z	tym	również	wiąże	się	wiele	wyzwań.	
Czasem	to	prozaiczny	brak	sprzętu,	czasem	niestabilne	
łącze	z	Internetem,	a	czasem	brak	przestrzeni	osobistej.	
Młodzieży	często	towarzyszą	też	wstyd	i	obawy	przed	
porównywaniem	wnętrza	domowego,	napięcia	związa-
ne	z	ciągłym	siedzeniem	w	jednym	miejscu,	niewspół-
pracujący	 domownicy	 etc...Nade	 wszystko	 dzieciom	 
i	młodzieży	brakuje	interakcji	z	rówieśnikami	i	możli-
wości	rozwijania	kompetencji	społecznych.	Szkoła	nie	
jest	także	w	stanie	zapewnić	dostępu	do	kultury,	tak	jak	
robiła	to	wcześniej,	organizując	wyjścia	do	kina	lub	te-
atru.	 Nie	 odbywają	 się	 szkolne	 wycieczki,	 międzyna-
rodowe	wymiany	 szkolne,	 brak	 rywalizacji	 sportowej	
w	ramach	lekcji	wychowania	fizycznego.	W	roku	2020	
nie	będzie	szkolnych	wigilijek,	nie	będzie	nawet	stud-
niówek…	Czy	w	przyszłości	uczniowie	będą	w	stanie	
nadrobić	ten	społecznie	„stracony	czas”?
	 Zdaniem	psychologów	dziecięcych	pogłębiają	
się	lęki	i	fobie	szkolne.	Paradoksalnie	szkoła	w	formie	
online	 jednych	 rozleniwia	 do	 granic	możliwości	 a	 in-
nych	 jeszcze	 bardziej	 stresuje.	Wszystkiemu	 towarzy-
szy	niepewność.	Na	dzieciach	i	młodzieży	kładą	się	cie-
niem	problemy	dorosłych.	Można	tu	długo	wymieniać:	
rodzinne	 kłótnie,	 uzależnienia	 od	 używek,	 dramaty	
związane	ze	śmiercią	bliskiego	członka	rodziny,	obawa	
o	utratę	pracy,	czy	w	końcu	ekonomiczne	trudności	ro-
dziców.	W	pandemii	pomoc	psychologiczna	i	psychia-
tryczna	jest	niestety	mocno	utrudniona,	tak	jak	kontakt	

z	innymi	specjalistami.
	 W	 dużej	 mierze	 wzrosła	 potrzeba	 zaangażo-
wania	 rodziców	w	 proces	 edukacji.	 Ich	 obecność	 lub	
absencja	 w	 życiu	 szkolnym	 dziecka	 może	 być	 przy-
czynkiem	do	sukcesu	lub	porażki	edukacyjnej.	Pomoc	
rodzica	 stała	 się	 nieodzowna	 zwłaszcza	 na	 etapie	 na-
uczania	 początkowego.	 Jednak	 nie	 tylko	 ci	 najmłodsi	
uczniowie	potrzebują	uwagi.	W	obecnym	czasie,	kiedy	
nastolatki	nie	wychodzą	z	domu	do	szkoły	jeszcze	bar-
dziej	potrzebują	rozmowy	i	bliskości	rodzica.	Mądrze	
zorganizowanego	czasu	„po	lekcjach”	dla	zachowania	
równowagi	 psychicznej.	 Rodzic	 powinien	 także	 od-
powiednio	 zmobilizować	 i	 zachęcić	 do	 nauki,	 wtedy	
gdy	ogarnia	 lenistwo	 lub	 strach	przed	przyswojeniem	
trudniejszej	partii	materiału.	Warto	by	wspierał	dziecko	 
w	 samorozwoju,	 był	 blisko	 	 zarówno	w	 chwilach	 po-
rażki	 jak	 i	 sukcesu.	 Zachęcał	 do	 uczciwej	 samodziel-
nej	 pracy.	 Przy	 ciągłym	 siedzeniu	 przed	 komputerem,	
po	kilka	godzin	dziennie,	można	stracić	motywację	do	
wszelkich	innych	aktywności.	Ważne	zatem	by	rodzic	
miał	 kontrolę	 nad	 tym,	 jak	 jego	 dzieci	 spędzają	 czas	
przed	ekranem	i		zachęcał	do	aktywności	fizycznej.	
	 W	 obecnym	 trudnym	 czasie	 szkoła	 oczekuje	
również	od	 rządzących	konkretnego	wsparcia	 (nie	 tyl-
ko	 w	maseczki	 i	 płyn	 do	 dezynfekcji,	 czy	 dofinanso-
wania	na	zakup	sprzętu),	nade	wszystko	potrzebujemy	
mądrego	 zarządzania	 zmianą	 w	 edukacji,	 szerokich	
konsultacji	ze	środowiskiem	pedagogów,	pogłębionego	
przyjrzenia	 się	 podstawom	 programowym,	 nie	 narze-
kania	 o	 lewicowym	 skrzywieniu	 szkół	 i	 uczelni.	 Nie	
pomogą	też	straszenia	nas	komisjami	dyscyplinarnymi,	
obecna	władza	już	dawno	sama	upokorzyła	nauczycie-
li.	Nauczyciel	w	sowich	decyzjach	powinien	pozostać	
niezależny,	ponieważ	sukces	w	edukacji	nie	zależy	od	
ministra	 stojącego	 na	 czele	 resortu,	 zależy	 od	 rzeszy	
pedagogów	stających	codziennie	przed	uczniami.	Edu-
kacja	 potrzebuje	 solidarnego	 zainteresowania	 się	 nią	
przez	 szerokie	 grupy	 społeczne.	 Potrzebne	 jest	 nam	
społeczne	 zaangażowanie	 w	 szczery	 dialog,	 przyzwa-
lający	na	poszukiwania	w	mnogości	rozwiązań.	W	my-
śleniu	o	szkole	trzeba	wyjść	poza	utarte	schematy	i	być	
otwartym	na	wzajemne	poznanie.	Dialog	uczących	się	
z	nauczycielami,	dialog	rodziców	i	nauczycieli,	dialog	
szkoły	z	decydentami	systemu,	mógłby	przynieść	dobre	
zmiany,	 które	 sprawią,	 że	 nowym	pokoleniom	będzie	
się	dobrze	żyło	w	postpandemicznym	świecie.
	 Jedno	jest	pewne	edukacja	jest	naszą	wspólną	
sprawą,	jej	dobro	powinno	być	ważne	dla	każdego,	kto	
myśli	o	przyszłości	naszego	kraju,	społeczeństwa	oby-
watelskiego	 oraz	 przyszłości	 świata.	Wiele	 zależy	 od	
nas	samych,	od	nauczycieli	pracujących	u	podstaw.
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beskidzki, 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.

	 Minęło	400	lat	od	bitwy	na	Białej	Górze,	o	której	słyszy	się,	
że	zakończyła	na	kilka	wieków	istnienie	państwa	czeskiego.	Dla	nas	
ma	znaczenie	również,	ponieważ	wiele	zmieniła	i	na	naszym	Śląsku.	 
W	 jednym	 zdaniu	można	 powiedzieć,	 że	 bitwa	 stoczona	 pod	 Pragą	
między	siłami	czeskich	protestantów,	a	wojskami	koalicyjnymi	kato-
lickich	Habsburgów,	była	największą	klęską	w	historii	Czech	i	zmie-
niła	losy	kraju.	
	 Jaka	była	geneza	konfliktu	czyli	wojny	trzydziestoletniej?	Za-
wsze	rozróżniamy	przyczyny	pośrednie	 i	bezpośrednie,	 i	na	 ten	kon-
flikt	też	by	tak	należało	spojrzeć.	
	 Pierwotną	przyczyną	był	opór	Czechów	przeciwko	nasilającej	
się	dominacji	ekonomicznej,	politycznej	 i	kulturowej	Niemców.	Ten	
antagonizm	 powiększyły	 różnice	 religijne:	 Czesi	 byli	 z	 reguły	 zwo-
lennikami	husytyzmu,	a	Niemcy	zagorzałymi	katolikami.	Podczas	gdy	
Czesi	bronili	przede	wszystkim	własnej	narodowej	autonomii,	Niemcy	
starali	się	chronić	własne	wpływy	i	interesy	w	Czechach,	których	bez-
pieczeństwo	gwarantowała	im	polityczna	dominacja.	
	 Wobec	nasilającej	się	dyskryminacji	protestantów,	miało	miej-
sce	m.in.	burzenie	kościołów,	w	1618	reprezentanci	czeskiej	szlachty	
udali	 się	 na	 zamek	 do	Pragi	 i	 złożyli	 protest	 u	 przedstawicieli	 cesa-
rza.	Władca	 i	 jego	przedstawiciele	stali	 twardo	po	stronie	katolików.	 
W	czasie	 burzliwego	 spotkania	 dwóch	 najbardziej	 znienawidzonych	
namiestników	 cesarskich	 zostało	wyrzuconych	 przez	 okno	 na	 stertę	

odpadków	 (ucierpieli	 tylko	 na	 hono-
rze),	ale	cesarz	uznał	znieważenie	swo-
ich	 namiestników	 za	 osobistą	 obrazę.	 
To	wydarzenie	przeszło	do	historii	pod	
nazwą	 drugiej	 defenestracji	 praskiej	
(łac.	 de	 –	 z,	 fenestra	 –	 okno)	 i	 było	
bezpośrednią	 przyczyną	 czeskiego	
powstania	 i	 wojny	 trzydziestoletniej,	 
do	 której	 obie	 strony	 były	 nieprzygo-
towane.
	 Czescy	 protestanci	 utworzy-
li	 odrębny	 rząd,	 który	 zdetronizował	
króla	 Ferdynanda	 i	w	 lipcu	 1619	wy-
brał	 na	 króla	 Czech	 przywódcę	 nie-
mieckich	 protestantów,	 księcia	 elek-
tora	Palatynatu,	Fryderyka	V.	Konflikt	
stał	się	międzynarodowy	i	obie	strony	
szukały	 sojuszników.	Czechom	udzie-
liły	 wsparcia	 Niderlandy,	 ale	 tylko	 
w	postaci	regimentu	piechoty	oraz	uta-
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lentowanego	wodza	Ernesta	von	Mansfelda.	Poza	tym	
niestety,	 nie	 otrzymali	 początkowo	 żadnego	 znaczące-
go	wsparcia	ze	strony	protestanckich	władców	i	działali	
w	politycznej	izolacji.	
	 Celem	 Czechów	 było	 jak	 najszybsze	 opano-
wanie	 kraju	 oraz	 znalezienie	 sojuszników	 na	 Śląsku	 
i	Morawach.	Ślązacy	poparli	Czechów,	przysyłając	im	
dodatkowe	zaciągi	oraz	blokując	granicę	z	Polską,	aby	
nie	mogła	stamtąd	nadejść	prawdopodobna	prokatolic-
ka	interwencja.	
	 Powstańcza	 armia	 czeska	 była	 źle	 uzbrojona,	
niezorganizowana	 i	 nie	 miała,	 poza	 jednym,	 uzdol-
nionych	dowódców,	 liczyła	ok.	16	000	żołnierzy.	Pro-
habsburski	obóz	katolicki	rozpoczął	szybkie	działania.	
Armia	cesarza	była	lepiej	uzbrojona,	 liczyła	ok.14	tys.	
ludzi,	 a	 z	 pomocą	 przyszedł	 także	 korpus	 francuski.	
Czesi	otrzymali	w	końcu	pomoc	księcia	Siedmiogrodu,	
który	przy	tej	okazji	postanowił	odebrać	Habsburgom	
władzę	 nad	Węgrami.	W	 listopadzie	 1618	 armia	 cze-
ska	i	wojska	księcia	Bethlena	Gabora	oblegały	Wiedeń,	 
a	kiedy	w	marcu	1619	zmarł	cesarz	cesarstwo	przygoto-
wywało	się	do	kapitulacji.	
	 Niestety,	w	 armii	 czeskiej	 zaczęła	 szerzyć	 się	
zaraza,	 tak	 wtedy	 nazywano	 każdą	 epidemię,	 a	 ksią-
żę	Bethlen	Gabor	 został	 zmuszony	 do	 odwrotu	 przez	
oddział	polskich	 lisowczyków,	którzy	napadli	na	 jego	
rodzinny	Siedmiogród.	Była	 to	 tzw.	pierwsza	odsiecz	
Wiednia.	Polski	oddział	 lisowczyków	miał	bardzo	złą	
sławę.	Było	 to	wojsko	zaciężne,	utrzymujące	 się	z	 łu-
pów,	 odznaczające	 się	 wyjątkowym	 okrucieństwem.	
Opisy	 okrucieństw	 lisowczyków	 są	 niewyobrażalne,	
zostawiali	po	sobie	„spaloną	ziemię”.	Za	swoje	działa-
nia	oddział	został	nawet	na	jakiś	czas	obłożony	klątwą.	
Maszerując	 przez	 Śląsk	 Cieszyński	 złupili	 Strumień,	
Skoczów	i	okoliczne	wioski.	
	 Kiedy	Wiedeń	 został	 uwolniony,	 wojska	 Ligi	
Katolickiej	 mogły	 wymaszerować,	 a	 cesarz	 zaś	 uzy-
skał	 już	wtedy	wsparcie	 oddziałów	hiszpańskich	 i	 ba-
warskich	 z	 doskonałymi	 dowódcami.	Wojska	 dotarły	
pod	Pragę.	Tu,	na	wzniesieniu	zwanym	Białą	Górą,	8 
listopada 1620 miało miejsce decydujące starcie 
28	tys.	żołnierzy	Ligi	Katolickiej	z	22	tys.	powstańców	
czeskich.	Od	początku	siły	katolickie	miały	przewagę,	
jednak	Czesi	byli	zdecydowani	za	wszelką	cenę	bronić	
stolicy.	Niestety,	dodatkowy	cios	zadała	Czechom	zdra-
da	 von	Mansfelda,	 który	 przekupiony	 przez	 Habsbur-
gów,	nie	objął	dowództwa.	Pod	naporem	ataku	załamała	
się	obrona	i	Czesi	rozpoczęli	bezładny	odwrót.	Decydu-
jące	było	uderzenie	pułku	Albrechta	Wallensteina,	który	
podzielił	 czeskie	oddziały.	Wśród	 ścigających	wojska	
protestanckie	byli	m.in.	polscy	 lisowczycy,	działający	
niby	samodzielnie,	ale	za	cichym	przyzwoleniem	króla	
Zygmunta	III	Wazy.	Po	bitwie	cesarz	wypłacił	im	żołd	
i	zwolnił	z	powodu	grabieży.	Tam	gdzie	przeszli,	matki	

długo	straszyły	 swoje	dzieci	 tym	oddziałem	czyli	pol-
skimi kozakami.
	 W	 bitwie,	 niektórzy	 nazwali	 by	 ją	 potyczką,	
trwała	 bowiem	 tylko	 ponad	 2	 godziny,	 po	 obu	 stro-
nach	 zginęło	 ok.	 2000	 żołnierzy.	 Niestety	 jej	 skutki	
dla	Czech	były	tragiczne.	Po	opuszczeniu	Pragi	przez	
księcia	Fryderyka,	 tzw.	 „zimowego	króla”,	 zwycięscy	
Habsburgowie	 rozpętali	 w	 Czechach	 straszny	 terror.	
Na	praskim	Rynku	 ścięto	27	najwybitniejszych	przed-
stawicieli	 protestanckiej	 szlachty	 czeskiej,	 a	 wkrótce	
trybunał	wojskowy	 skazał	 na	 śmierć	 ponad	600	osób,	
najważniejszych	przedstawicieli	czeskiej	elity	społecz-
nej	i	kulturalnej.	Dlatego	mówi	się,	że	pod	Białą	Górą	
wyginęła	czeska	szlachta.	Skonfiskowano	majątek	pro-
testantów,	 a	wtedy	była	 to	prawie	połowa	wszystkich	
posiadłości	 ziemskich.	 Majątki	 przekazano	 sojuszni-
kom:	najwięcej	niemieckiego,	hiszpańskiego	pochodze-
nia,	ale	także	Włochom	i	czeskim	lojalistom.	To	z	tych	
czasów	pochodzi	niemiecka	arystokracja	w	Czechach.	
Część	szlachty	opuściła	ziemie	czeskie,	część	uległa	re-
katolicyzacji,	która	ruszyła	w	Czechach	na	wielką	skalę,	
kościoły	przekazywano	katolikom,	wymuszano	zmianę	
wyznania.	 Tysiące	 protestantów	 czeskich	 uciekło	 na	
Śląsk	 i	 do	 Polski,	 głównie	 do	 Leszna,	 gdzie	 emigro-
wał	m.in.	 twórca	 nowoczesnej	 pedagogiki,	 Jan	Amos	
Komenský.	Tutaj	powstawały	protestanckie	wspólnoty	
braci	 czeskich.	Na	mocy	dekretu	cesarskiego	wszyscy 
kalwińscy duchowni musieli natychmiast opuścić kraj.	
Po	wojnie	Czechy	stały	się	krajem	wyludnionym	(licz-
ba	 mieszkańców	 zmalała	 o	 3/4)	 i	 zrujnowanym	 eko-
nomicznie.	 Habsburgowie	 zlikwidowali	 niezależność	
Królestwa	Czech,	tworząc	z	niego	własną	dziedziczną	
prowincję.	Nastąpiło	całkowite	zniemczenie	nie	 tylko	
szlachty,	 ale	 praktycznie	wszystkich	wyższych	 i	 śred-
nich	warstw	społecznych;	język	czeski	stał	się	językiem	
prawie	wyłącznie	niewykształconych	chłopów.	
	 Mimo	 wysiłków	 Kościoła	 rzymskokatolickie-
go	 i	 Habsburgów,	 pamięć	 o	 Janie	 Husie,	 ani	 świado-
mość	własnej	 bogatej	 czeskiej	 kultury	 narodowej	 nie	
zaginęła	i	była	źródłem	odrodzenia	narodowego	w	XIX	
w.	 Pozostał	 jednak	 głęboki	 antagonizm	 między	 Cze-
chami,	niechętnymi	katolicyzmowi	i	żądającymi	nieza-
leżności,	 a	miejscowymi	Niemcami,	 prohabsburskimi,	
proniemieckimi	katolikami,	który	zakończył	się	dopie-
ro	w	1945	poprzez	pozbawienie	ludności	niemieckoję-
zycznej	obywatelstwa	oraz	masowe	deportacje.	
	 Wojna	 trzydziestoletnia	 1618-1648	 skończyła	
się	 pokojem	 westfalskim,	 w	 którym	 m.in.	 pod	 naci-
skiem	króla	szwedzkiego	zagwarantowano	w	dziedzicz-
nych	księstwach	Habsburgów	na	Śląsku	budowę	3	ko-
ściołów:	w	Świdnicy,	Jaworze	i	Głogowie	(ten	ostatni	
strawił	pożar).	Dzisiaj	te	świątynie,	zabytki	UNESCO,	
nazywamy	kościołami	pokoju.	Na	Dolnym	Śląsku	po	
wojnie	liczba	ludności	zmniejszyła	się,	podobnie	jak	w	
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Czechach	o	ok.	 70-80%,	 zaś	w	Europie	 średnio	o	ok.	
50%,	straty	materialne	były	ogromne.
	 W	czasie	wojny	30-letniej	 na	Śląsku	Cieszyń-
skim	nie	 toczyły	się	bezpośrednie	bitwy,	 jednak	 teren	
był	 kilkakrotnie	 okupowany	 zarówno	 przez	 wojska	
protestanckie,	jak	i	katolickie.	Żołnierze	reprezentowa-
li	niemal	wszystkie	nacje	europejskie.	Grabież,	rozbój	 
i	 kontrybucje	 spowodowały	 olbrzymie	 spustoszenia,	
wojacy	nie	znali	żadnej	dyscypliny,	a	dowódcy	często	
byli	bezsilni.	Przemieszczające	się	wojska	dokonywały	
rekwizycji,	panował	głód,	 szerzyły	się	epidemie.	Mia-
sto	zostało	 tak	dalece	wyludnione,	 że	połowa	domów	
po	wojnie	stała	pusta.	Książęcy	zamek	w	Cieszynie	po	
wojennych	 zniszczeniach	nie	nadawał	 się	do	 zamiesz-
kania,	 nie	 został	 już	 odbudowany	 ani	 przez	 panującą	
wtedy	Elżbietę	Lukrecję,	ostatnią	Piastównę,	ani	przez	
Habsburgów.	Wojska	nie	tylko	łupiły	miasto,	ale	trzeba	
je	było	żywić,	ubierać	 i	płacić	olbrzymie	kontrybucje	
pieniężne,	 na	 które	 księżna,	 by	 wspomóc	 mieszczan,	
oddała	swoje	klejnoty	i	konie	powozowe.	Straty	ekono-
miczne	 i	demograficzne	były	więc	ogromne,	a	miasto	
nie	mogło	się	podnieść	przez	następne	100	lat.	Zresztą	
nie	 tylko	miasto,	ale	 również	gospodarstwa	chłopskie	
przeżywały	 bardzo	 trudny	 czas.	 Były	 to	 bowiem	 naj-
większe	 zniszczenia,	 jakie	 dotknęły	 Ziemię	 Cieszyń-

ską.	
	 Co	pozostało	nam	 jeszcze?	Wiele	 nazwisk	na	
Śląsku	Cieszyńskim	ma	swoje	korzenie	w	pozostałych	
tutaj	 np.	 żołnierzach	 szwedzkich	 czy	 innych	 narodo-
wości.	Ponadto	osiedliło	się	u	nas	wiele	protestanckich	
uchodźców	 z	 Czech.	 Szukając	 swoich	 korzeni	 w	me-
trykach	 i	 budując	drzewo	genealogiczne	 swojej	 rodzi-
ny,	możemy	natknąć	się	na	przodków	przybyłych	tutaj	 
w	okresie	wojny	trzydziestoletniej.
	 I	 w	 końcu	 jest	 jeszcze	 legenda	 o	 cieszynian-
ce,	 która	 po	 raz	 pierwszy	 miała	 pojawić	 się	 na	 gro-
bie	 szwedzkiego	 żołnierza,	 przyniesiona	 w	 ziemi	 ze	
Szwecji	 wysypanej	 na	 jego	 gróbie.	 Wiosenny	 kwia-
tek,	 jeden	 z	 symboli	 naszego	 regionu,	 jest	 obecnie	
prawie	w	 każdym	ogródku,	 ale	 dzisiaj	 już	wiemy,	 że	
nie	 przywędrował	 do	 nas	 ze	 Szwecji,	 bo	 tam	w	 ogó-
le	nie	rośnie.	Cieszyniankę	wiosenną	na	stanowiskach	
naturalnych	 można	 spotkać	 wyłącznie	 w	 Europie	 na	
obszarze	wschodniego	krańca	Alp,	w	Styrii	 i	Karyntii	 
w	Austrii,	na	terenie	Słowenii,	Chorwacji	i	Bośni	oraz	
na	 Morawach,	 na	 zachodnim	 krańcu	 Karpat	 Zachod-
nich	wschodniej	części	Słowacji.	Piękna	legenda,	autor-
stwa	Gustawa	Morcinka,	jest	popularna,	ale	wiosenny	
kwiatuszek	był	prawdopodobnie	na	naszych	ziemiach	
długo	przed	wojną	trzydziestoletnią.	

	 Była	 straszna	 bieda.	 To	 była	 parafia	 niemiec-
ka	 (chodzi o Stare Bielsko).	 Tu	 było	 bardzo	 wielu	
Niemców.	Oczywiście	ci	ludzie	po	wojnie	znaleźli	się	 
w	 skrajnej	 nędzy,	 albo	 wyjechali,	 albo	 żyli	 w	 strasz-

 Przedstawimy kolejny fragment wspomnień Pani Seniorowej Marii Wegert. W bieżącym numerze 
przybliża nam okres powojenny w parafiach w Starym Bielsku i Bielsku oraz warunki tam panujące. Po-
daje nam przykład ewangelickiej uczciwości czy też dowiadujemy się, jak ważne są spotkania rodzinne  
i nauka języków obcych. Przypominamy także, iż wywiad z pastorową został przeprowadzony przez pana 
Marka Cieślara dla radia CCM. Pytania pana Marka zostały w tekście wytłuszczone. Konwersji wywia-
du na tekst i dodatkowe wyjaśnienia zamieszczone w tekście kursywą są autorstwa Jana Króla. W związ-
ku z różnymi uwagami czytelników przypominamy, że wspomnienia pani pastorowej Wegertowej zostały 
nagrane w 2011 roku, kiedy nasza bohaterka obchodziła 100. lecie swoich urodzin. W tekście starano się 
zachować składnię językową, która nie zawsze pasuje do współczesnych  standardów języka polskiego. 
W następnych numerach Wieści Wyższobramskich przekażemy kolejne fragmenty wspomnień. Jak zwykle 
zachęcamy Czytelników do podzielenia się swoimi uwagami czy też wspomnieniami. 

                                        Jan Król

nych,	okropnych		warunkach.	A	Polaków	nie	było	wielu,	 
a	 ci	 co	byli,	 to	 żyli	 rozproszeni	 	 po	wojennych	aresz-
towaniach	i	zawierusze.	Tak	więc	parafian	było	bardzo	
mało	i	dochody	też	były	niewielkie.	Trzeba	było	liczyć	
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tylko	 na	 tych	 biednych	 	 parafian.	Muszę	 powiedzieć,	
że	 po	prostu	mieliśmy	biedę.	Nie	 odczuwaliśmy	 tego	
jednak,	byliśmy	zahartowani	przez	wojnę.	Ludzie	nie	
zdają	sobie	sprawy	czym	jest	wojna.	Wojna	to	się	mówi	
o	walkach.	Nie,	armia	przejdzie	przez	teren,		wyczesze	
wszystko		-	m.in.	żywność.	Tylko	czasami	jakaś	kura	się	
w	krzakach	zaplącze.	Przepraszam	za	brzydkie	cieszyń-
skie	wyrażenie	–	to	wojsko	wszystko	„zeżere”.
	 Przykład.	Ja	sobie	chowałam	kury.	Ale	w	listo-
padzie	one	nie	niosły.		Ponieważ	rachunki	prowadziłam,	
dokładnie	wszystko	zapisywałam.	Tak	więc	w	 listopa-
dzie	kupiłam	dwa	 jajka.	Najpierw	jedno,	a	później	za	
jakiś	czas	drugie.	Jajko	czy	mleko	to	był	luksus.		Czy	
można	to	sobie	dziś	wyobrazić?	Mąż	pojechał	do	Biel-
ska	zobaczyć	co	i	jak.	Był	tam	ks.	Wagner,	a	Stare	Biel-
sko	było	bez	księdza.	Pan	Pytlik	ze	Starego	Bielska,	taki	
ewangelik,	prosił	abyśmy	zostali	tam	(to jest w Starym 
Bielsku).	Tam	też	ulokowaliśmy	się	w	tym	Starym	Biel-
sku.	Do	dzisiaj	wspominam	Stare	Bielsko	z	ogromnym	
sentymentem.	Tam	przeżyliśmy	pierwsze	miesiące	do	
jesieni	1945	roku.		Potem	ks.	Wojak	został	skierowany	
na	Śląsk		i	biskup	Szeruda	prosił,	abyśmy	się	umówili,	
gdzie	kto	chce	zostać.	Mąż		chciał	do	Bielska,	ja	chcia-
łam	zostać	w	Starym	Bielsku.	Tak	żeśmy	potem	jechali		
do	Bielska,	rzeczy	spakowane	na	wozie	konnym.		A	ja	
szłam	za	wozem	i	płakałam.	No,	ale	 trudno,	mąż	 	 tak	
chciał.	
	 Ja	 bardzo	 lubię	 wieś	 i	 gospodarstwo.	 Była	
ogromna	bieda.		Wszystko	było	zrujnowane	na	farze	w	
Starym	Bielsku	wodociąg	 zepsuty.	Braliśmy	wodę	 ze	
studni.	Studnia	była	na	dole,	a	mieszkaliśmy	na	 I	pię-
trze.	Każde	wiadro	wody	trzeba	było	wynieść,	a	brudną	
wodę	 znieść.	Fara	 przez	miesiące	 stała	 pusta,	 oczywi-
ście	 była	wyszabrowana	 i	 na	 tym	 co	 zostało,	 co	 nikt	
nie	wziął,	to	myśmy	gospodarowali.	Oczywiście	nasze	
meble	zostały	w	Krakowie.	Przeprowadzka	nie	 leżała	
w	 naszych	 możliwościach	 –	 opłacenie	 tego	 było	 nie-
możliwe.	Potem	studnia	się	zepsuła	(prawdopodobnie 
pompa ręczna),	wody	nie	było	i	trzeba	było	to	naprawić.	 
A	może	to	opowiem	jednak,	jak	to	było.	
	 To	 był	 grudzień	 1944,	 a	 koniec	 wojnie	 1945.		
Przyszedł	 do	 nas	 dyrektor	 Heczko.	 Był	 dyrektorem	
gimnazjum	niemieckiego	w	Bielsku,	ale	jako	Polak	dla	
Niemców	–	do	obozu.	Ale	on	się	zaszył	gdzieś	w	Gu-
berni	na	wsi.	Miał	jedynego	syna,	który	był	w	Krakowie.	
Ten	syn	zmarł.	Myśmy	o	tym	wiedzieli.	Powiadomiono	
ojca	informując,	że	syn	jest	chory,	aby	nie	był	w	szoku.	
Trzeba	było	robić	pogrzeb	i	dyrektor	Heczko	przyszedł	
do	nas	pożyczyć	pieniądze	na	pogrzeb.	A	myśmy	mieli	
odłożone	na	czarną	godzinę	4	500	zł,	na	szklankę	wody.	
Przecież	będzie	front!	To	nie	było	dużo,	ale	jednak	coś	
było.	I	teraz	dyrektor	Heczko	prosi	o	pożyczkę.	Pytamy	
się	–	ile	panu	potrzeba	i	prośba	o	3000	zł.	Tak	na	boku	
z	mężem	powiedzieliśmy	sobie	-	przecież	Pan	Bóg	nas	

nie	opuści.	Daliśmy	mu	te	3000	zł.	Nam	pozostało	1500	
zł.	Front	się	przewinął.	Wszyscy	wszystko	stracili	i	byli	
jak	 niemowlęta.	 Parę	 złotych	każdy	dostał	 równo,	 no	 
i	oczywiście	o	spłacie	długu	nie	było	mowy,	bo	i	skąd.	 
I	teraz	jesteśmy	w	Starym	Bielsku,	ta	pompa	się	zepsuła	
i	nie	było	wody.	I	trzeba	było	naprawiacza.	Myśmy	go	
wezwali	i	naprawił	pompę.	A	ja	cały	czas	myślę	–	jak	
my	to	zapłacimy.	Pytamy	się	ile	się	należy	–	3	000	zł.	
Proszę	mi	wierzyć	-	zjawia	się	dyrektor	Heczko	i	przy-
nosi	nam	3	000	zł	jako	zwrot	pożyczki.		To	jest	absolut-
na	ewangelicka	uczciwość.	To	było	wtedy	pożyczone,	
a	on	nam	to	zwrócił	w	tak	trudnych	czasach.	To	brzmi	
nieprawdopodobnie,	ale	to	jest	prawda.
	 Mój	Tata	miał	różnych	braci,	miał	też		Karola.	
Tata	miał	córki.	A	ten	Karol	miał	syna	Pawła,	miał	też	
inne	dzieci,	ale	syna	Pawła.	Ten	Paweł,	to	jest	ojciec	Je-
rzego	Buzka (były premier i Przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego).	 Tak	 więc	 jesteśmy	 z	 tego	 samego	
domu.	Z	jego	ojcem	(tj.	Pawłem)		bawiliśmy	się	razem	
i	gonili.	Po	polsku	mówiąc,	on	był	bratem	stryjecznym	
–	ojciec	Jerzego	Buzka.	Tak	wiec	Jerzy	Buzek	mówi	mi	
Ciociu.	

 Jak te zjazdy Buzków przebiegały?

	 To	 było	 tak.	 Granica	 na	 Olzie.	 Ludzie,	 tam	
rodzina	na	Zaolziu	jest.	Streng,	(rygor, srogość niem.) 
jeszcze	jest	okropnie,	surowo,	brak	przepustek,	ale	po-
woli	zelżało	i	na	pogrzeb	można	było	dostać	przepustkę.	
Moja	kuzynka	z	Bielska,	pani	Unicka,	miała	krewnych	
na	Zaolziu	i	dostała	przepustkę	na	pogrzeb.	Wraca	do	
Bielska	i	mówi	–	to	był	pogrzeb,	ale	myśmy	się	wszy-
scy	 	cieszyli,	bo	widzieliśmy	się	po	latach.	Mogliśmy	
się	spotkać	z	rodziną,	tak	żeśmy	się	cieszyli.	Jak	ona	mi	
to	opowiedziała,	to	ja	zadałam	sobie	pytanie	–	dlaczego	
spotykamy	się	 tylko	przy	pogrzebach?	Przecież	może-
my	się	spotkać	ot	tak.	Dysponowaliśmy	tutaj	pewnymi	
pomieszczeniami	na	plebanii,	to	posłałam	zaproszenia	
na	spotkanie	rodzinne.	To	był,	o	 ile	dobrze	pamiętam,	
rok	1979.	Były	to	czasy	PRL,	rozmaite	trudności	apro-
wizacyjne.	Wiedziałam,	 gdzie	 był	weterynarz	 	 to	 pro-
siłam,	 żeby	 przyniósł	 szynkę.	 	 Każdy	 coś	 przywiózł	
jako	składkowe.	Acha,	i	jeszcze	moja	siostra	i	mój	syn	
mówili	–	Mamo	ty	się	natropisz,	to		się	nie	uda.	To	się	
jednak	 nadzwyczajnie	 udało,	 tak	 że	 teraz	 co	 5	 lat	 się	
spotykamy.	A	 jest	 nas	 coraz	więcej.	Dwaj	 z	Ameryki	
przyjechali	nawet	na	stulecie	mojej	siostry.	Jeden	Polak,	
ale	drugi	autentyczny	Amerykanin.	I	on	mówił	do	żony	
–	to	jest	rodzina?		To	jest	plemię.

 Siostra ukończyła 100 lat w ubiegłym roku, 
a Pani w tym roku kończy 100 lat. Czy spotyka się 
Pani z siostrą?
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	 Tak.	Ona	tu	mieszka	w	SOARZE	w	domu	opie-
ki	 i	 na	 nabożeństwie	 w	 niedzielę	 niejednokrotnie	 się	
zjawia.	Jak	ją	przywozi	syn,	to	się	zjawia.	
	 Miałam	 dwóch	 synów.	Ten	 starszy	Andrzejek	
urodził	się	pod	koniec	lipca	1939	roku.	Jako	dzieciątko	
przeżył	z	nami	te	trudne	czasy	wojenne.	Rodzice	męża	
mieszkali	w	środkowej	Polsce,	w	takim	niedużym		mia-
steczku	 Gostynin.	 	Wybuchła	 wojna.	Andrzejek	 miał	
miesiąc.	Trzeba	było	jechać	do	Gostynina,	a	ja	jeszcze	
miałam	 za	mało	 pokarmu	 i	 dziecko	 płakało,	 bo	 było	
głodne.	Moja	mama	mówiła	-	butelkę	trzeba,		butelkę.	
A	ja	uparta	–	nie,	nie,	bo	idzie	wojna	i	ja	nie	wiem	w	ja-
kim	rowie	się	znajdę	i	co	ja	zrobię	z	butelką.	Wyjecha-
liśmy	 do	 Gostynina.	 Potem,	 byłoby	 dużo	 opowiadań,	
zaczęła	 się	wojna	we	wrześniu	 1939	 roku	 i	wracamy	
do	Cieszyna	z	Gostynina.	Niemcy		zrobili	tak.	Nie	było	
jeszcze	rozkładu	jazdy,	był	bałagan	po	działaniach	wo-
jennych.	Ale	Niemcy	uruchomili	kolej	z	polską	obsługą	
–	wy	sobie	 róbcie.	Co	kilka	stacji	pociąg	stop.	Pociąg	
dalej	nie	jedzie	-	wszyscy	raus.	A	my	mówimy	po	nie-
miecku	i	pytamy	się	Niemca,	kiedy	pojedzie	następny	
pociąg.	On	odpowiada	–	tego	my	nie	wiemy,	może	za	
godzinę,	a	może	dopiero	jutro.	I	w	taki	sposób	dojecha-
liśmy.	Ja	miałam	tego	Andrzejka	i	mogłam	go	nakarmić.		
I	jeszcze	było	tak	-	wagony	takie	nory	bez	dachu	-	do	
przewozu	drzewa.	A	tu	październik,	przymrozki	i	 tam	
jechali		mężczyźni.	A	kobiety	z	dziećmi	były	w	takim	
wagonie	służbowym,	bez	ławek.		Była	tam	taka	kobieta,	
co	miała	butelkę	i	grzała	ją	pod	pachą.	Czy	można	to	so-
bie	wyobrazić?	Nieraz	myślę	o	różnych	osobach.	Także	
o	tej	kobiecie	–	czy	to	dziecko	się	uchowało?	Były	to	
straszne	warunki,	 a	mój	Andrzejek	 szczęśliwie	 dotarł	
do	Cieszyna.	Nie	do	Bielska,	ale	do	Cieszyna	do	moich	
rodziców.	Podróż	trwała	74	godziny.
	 A	jeszcze	a	propos	Andrzejka.	Dzieci	bowiem	
mają	 niesłychane	wyczucie.	 	 Przecież	 szły	 rozmowy:	

ewangelik	-	katolik,	Polak	czy	Niemiec.	Andrzejek	był	
mały	i	my	się	go	pytamy	–	kim	ty	jesteś	Polak	czy	Nie-
miec,	 a	 on	 odpowiada	 -	 ja	 jestem	dzieciątko.	 Filozof.	
A	na	pytanie	ewangelik	czy	katolik	odpowiedział	–	 ja	
jestem	Cieszyniak.	Okropny	hultaj.	Mojej	 siostrze	 (to 
znowu całe opowiadanie)	udało	się	dostać	przepustkę	
do	Cieszyna	 (to	 znaczy	z	Krakowa	z	GG).	Ona	wzię-
ła	ze	sobą	trzyletniego	Andrzejka	i	pojechali	do	dziad-
ków	do	Cieszyna.	Byli	oni	zachwyceni	tym	wnuczkiem.	
Moi	rodzice	mieszkali	na	górze,	ich	mieszkanie	zajęło	
niemieckie	 małżeństwo,	 z	 którym	 dobrze	 żyli.	 Znali	
bowiem	 język	 niemiecki.	 Nazywali	 się	Mii	 i	 ta	 pani	
Mii	dała	cukierek	Andrzejkowi.	A	Mamuśka	mówi:	po-
wiedz	„Danke	schön”	-		on	nic.	Sądziliśmy,	że	nie	mówi,	
bo	to	obce	słowo.	Wieczorem	kładą	Andrzejka	do	łóżka,	
a	on	mówi	„Danke	schön”.	On	to	umiał	powiedzieć,	ale	
czuł,	że	to	była	Niemka.	
	 Niedawno,	 tu	 u	mnie	w	 rodzinie,	 była	mowa	 
o	 jakimś	 małżeństwie,	 że	 się	 kłócili.	 	 Często	 się	 tak	
mówi,	 że	 ludzie	 się	 kłócą.	 	 Myśmy	 sobie	 z	 siostrą	
uświadomiły,	że	nasi	rodzice	nigdy	się	nie	kłócili.	Moja	
mama	ani	ojciec	nie	powiedzieli	sobie	żadnego	słowa	
poniżej	„zera”.	Także,	jak	byliśmy	dziećmi,	to	nie	mó-
wili	 źle	 o	 nikim.	 Ja	 sobie	 dopiero	 teraz	 po	 dziewięć-
dziesiątce	uświadomiłam,	obserwując	innych	ludzi	i	co	
się	teraz	dzieje,	że	to	właściwie	byli	wyjątkowi	ludzie.	
Myślę,	że	to	był	też	wpływ	tego	Londynu,	pani	Morgan	
i	 kół	 społecznościowych.	 To	 było	 bardzo	 szlachetne	 
i	miało	wpływ	na	rodziców.	Tak	myślę	o	wielu	rzeczach	
i	 uświadamiam	 je	 sobie	w	pełni	 dopiero	 po	 dziewięć-
dziesiątce.	 	Chociażby	 to	 (co	 już	mówiłam),	 że	moja	
starzyneczka	urodziła	i	wykarmiła	10	dzieci.	My	często	
żyjemy	w	pośpiechu	i		takich	spraw	nie	zauważamy.		

(cdn)

 W		tegorocznych	numerach	kwiecień	–	czerwiec	„Wieści	Wyższobramskich”		zamieszczone	były	wspo-

mnienia	Żydowki	Heleny	Foster–Weiss	cudem	ocalałej	z	Holokaustu.	Jako	uzupełnienie	zachęcamy	naszych	czy-

telników	do	obejrzenia	filmu	na	platformie	You	Tube	 	pod	 tytułem	„Dziękuję	za	życie"	(https://youtu.be/x6nh-

Gimgz78).	Film	ten	został	zrealizowany	w	języku	polskim		przez		Romana	Anusiewicza,	narratorem	jest	Marek	

Kamiński,	a	historię	Heleny	Foster	-	Weiss	opowiada	znakomita	aktorka	Maja	Komorowska.		Do	tego	świetna	

muzyka	i	zdjęcia.	Prosimy,	zobaczcie.	

Jan Król

Ciekawe uzupełnienie do wspomnień 
Heleny Foster –Weiss
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Wspomnienie: 
śp. inż. Władysław Sosna 

1933-2020
Aktywności inż. Władysława Sosny 

w Polskim Towarzystwie 

Ewangelickim

część III W³adys³aw 
Sosna

	 W	 ostatnich	 latach,	 oprócz	 działalno-
ści	pisarskiej,	aktywnie	działał	w	PTEw.	Kiedy	
powstawał	cieszyński	Oddział	w	1984	r.,	był	
jego	 jednym	z	założycieli.	Już	na	pierwszym	
zebraniu	wybrany	został	delegatem	na	Walny	
Zjazd	Delegatów	PTEw.	Kiedy	w	1989	r.	już	
w	innych	realiach	politycznych	i	po	zmianach	
statutu,	 został	 wybrany	 prezesem	 oddziału,	
postanowił	rozwinąć	bardziej	jego	działalność.	
Członkowie	nadal	spotykali	się	 raz	w	miesią-
cu,	ale	osoby	starsze,	w	większości	panie,	mia-
ły	czas	i	chciały	spotykać	się	częściej.	Tak	do-
szło	do	powstania	Klubu	Seniora	przy	PTEw.	
w	 Cieszynie,	 który	 oficjalnie	 zaczął	 swoją	
działalność	 od	 kwietnia	 1994	 r.	 Początkowo	
na	czwartkowych	spotkaniach	sam	wygłaszał	
prelekcje,	później	pojawiali	się	też	inni	wykła-
dowcy.	Miał	 szerokie	 znajomości	 i	 przyjacie-

19 lipca 2012 - 250 wycieczka, 
grupa PTEw. na tle Tatr

Jubileusz 30 lecia oddziału w Cieszynie         
19 listopad 2014 rok
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le	nie	odmawiali	jego	prośbom,	chociaż	za	
wykłady	 nie	 otrzymywali	 gratyfikacji.	 Już	
na	początku	roku	członkowie	otrzymywali	
program	 spotkań	 i	wycieczek	 na	 cały	 rok.	
Tematyka	odczytów	oscylowała	najczęściej	
wokół	 tematów	 biograficznych	 i	 rocznico-
wych.	Odbyło	się	prawie	970	spotkań	i	60	
sesji	oraz	wieczornic,	których	 	sporo	odbi-
ło	się	szerokim	echem	w	całym	kraju.	Jako	
zapalony	 turysta	nie	zrezygnował	z	wycie-
czek,	które	w	sezonie	odbywały	się	co	drugi	
tydzień,	również	w	czwartki,	średnio	13	w	
sezonie,	 w	 sumie	 poprowadził	 308	wycie-
czek.	 Najczęściej	 były	 to	 wyjazdy	 jedno-
dniowe,	których	program	był	dostosowany	
do	 możliwości	 fizycznych	 uczestników,	
ale	 zdarzały	 się	 też	 wyjazdy	 kilkudniowe.	
Zwiedzano	 przede	 wszystkim	 Polskę,	 ale	
także	Czechy	 i	 Słowację.	 Sezon	 rozpoczy-
nał	 się	 smażeniem	 jajecznicy	w	okolicach	
Zielonych	Świątek,	a	kończył	wyprawą	po	
najpiękniejszy	liść	jesieni.	Po	zakończeniu	
sezonu	odbywał	się	też	konkurs	dotyczący	
znajomości	miejsc	poznanych	w	czasie	wy-
cieczek.
	 Funkcję	 prezesa	 Oddziału	 w	 Cie-
szynie	 pełnił	 nieprzerwanie	 do	 końca.	 
W	 latach	 2002-2007	 wybrany	 został	 wi-
ceprezesem	 Zarządu	 Głównego.	 Docenia-
jąc	wkład	W.	Sosny	w	życiu	i	działalności	
Polskiego	 Towarzystwa	 Ewangelickiego,	
nie	 tylko	 w	 oddziale	 cieszyńskim,	Walne	
Zebranie	 Delegatów	 PTEw.	 w	 roku	 2007	
nadało	mu	godność	Honorowego	Członka	
PTEw.,	a	w	2008	roku	odebrał	nagrodę	im.	
ks.	Leopolda	Otto.	Wygłosił	wiele	prelekcji	
i	 odczytów	 zarówno	 w	 oddziałach	 Śląska	
Cieszyńskiego	ale	także	na	ogólnopolskich	
zjazdach,	sesjach	oraz	na	jednej	międzyna-
rodowej	 konferencji	 popularno-naukowej	 
w	Bielsku-Białej	w	2011	r.	
	 Z	działalnością	w	PTEw.	 łączy	się	
też	 inna	 pasja	 Pana	 Władysława	 –	 chęć	
upamiętnienia	ważnych	dla	historii	Śląska	
Cieszyńskiego	postaci	-	nie	tylko	w	czasie	
uroczystych	 wieczornic,	 ale	 także	 w	 po-
staci	pomników	oraz	pamiątkowych	tablic.	 
Z	 jego	 inspiracji,	 a	 tym	 samym	 z	 inicjaty-
wy	cieszyńskiego	Oddziału	PTEw.	w	latach	
1990-2001	 powstało	 10	 tablic,	 które	 były	 
w	 większości	 finansowane	 ze	 składek	
członków.	 Ponadto	 powstały	 4	 tablice	 
z	inicjatywy	oddziału.	W	roku	1992,	w	400.	
rocznicę	 urodzin	 ks.	 Jerzego	Trzanowskie-

go,	na	Placu	Kościelnym	stanął	pomnik	autora	kancjonału	Citha-
ra	sanctorum.	Później	powstawały	tablice,	które	warto	wymienić.	
I	tak	odsłonięto:

- 1990 r. w Kościele Jezusowym tablicę poświęconą ks. Jerzemu 
Heczce, 
- 1991 r. w Kościele Jezusowym popiersie wraz z tablicą ks. dr 
Leopolda Otto ,
- 1992 r. miasto ufundowało tablicę, wmurowaną na budynku przy 
ulicy Głębokiej, w którym urodził się ks. J. Trzanowski. Inspirato-

5 maja 2016 roku; Przy kamieniu Jana pod Stefanką

5 sierpnia 2016 roku; Przed pomnikiem ks. Jerzego Trzanowskiego 
w Liptowskim Mikulaszu

Zebranie sprawozdawcze PTEw - styczeń 2018 rok
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rem obchodów był W. Sosna,
- 1993 r. na budynku pierwszego polskiego 
gimnazjum tzw. Pajty tablicę ks. Franciszka  
i dr Jana Michejdów, 

- 1995 r. na domu ks. Jana Stonawskiego przy 
ul. Miarki tablicę w związku z faktem, że  
w 1914 r. dom udostępniono na komisariat 
legionów polskich,

- 1995 r. w budynku liceum im. A. Osuchow-
skiego tablicę ks. bp Andrzeja Kotuli, 

- 1996 r. na budynku Allumneum tablicę ks. dr 
Andrzeja Buzka, 
- 1997 r. w Kościele Jezusowym tablicę ks. 
Jana Muthmana i ks. Samuela Zasadiusa,
- 1998 r. na domu, w którym mieszkał Jan Śliw-
ka przy Kościele Jezusowym, tablicę J. Śliwki, 

- 1998 r.  na budynku Allumneum tablicę An-
drzeja Cinciały,

- 1999 r. w Kościele Jezusowym tablicę ks. dr Jana Pindóra,
- 2000 r.  w Kościele Jezusowym tablicę ks. Oskara Michejdy,
- 2001 roku z inicjatywy W. Sosny i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
odsłonięto w Domu Narodowym tablicę Franciszka Górniaka.

- z inicjatywy W. Sosny powstała tablica ks. bp dr Andrzeja Wantuły 
w kościele w Wiśle, 2011 r. z inspiracji W. Sosny przed Kościołem 
Jezusowym postawiono trzy tablice z datami 1517, 1709, 2017.
	 Władysław	Sosna	ewangelicyzm	traktował	nie	tylko	jako	
wyznanie,	ale	kładł	nacisk	na	jego	historię	oraz	dorobek	kulturowy.	
Na	 tym	 polu	 najbardziej	 uaktywniła	 się,	 wspomniana	 wcześniej,	
jego	działalność	edytorska	i	wydawnicza.	W	każdej	z	tych	dziedzin	
starał	się	zrobić	więcej	niż	wynikałoby	z	potocznie	pojmowanego	
pojęcia	 „obowiązek”	 i	 zawsze	dążył	 do	perfekcji.	 Sam	 tak	pisał:	
Tak, jestem mechanikiem. Ale zarówno w szkole średniej jak i na 
politechnice wpojono mi przekonanie, że aby być człowiekiem, nie 
wystarczy być tylko zawodowcem. Miałem szczęście spotkać się  
z wieloma nauczycielami i profesorami, którzy byli nie tylko znako-
mitymi fachowcami, ale także hobbystami w różnych dziedzinach.
	 Nie	 rościł	 sobie	 pretensji	 do	 orygi-
nalności	 w	 zakresie	 swojego	 podejścia	 do	
religijności.	 Jego	 	 specyfikę	w	 tym	zakresie	
stanowi	 powiązanie	 luteranizmu	 (w	 jej	 ślą-
sko-cieszyńskim	wydaniu)	z	polskością,	któ-
rą	 wyraźnie	 manifestował.	 Jednoznacznie	
wyznawał	pogląd,	że	polska	ludność	ewange-
licka	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 prześladowana	
wyznaniowo	 i	 narodowościowo,	 ma	 prawo	
do	uznawania	siebie	za	sól	tej	ziemi.	Widział	
w	luterańskich	Cieszyniakach	ważny	czynnik	
kulturotwórczy,	 wręcz	 cywilizacyjny,	 na	 co	
przytaczał	 wiele	 dowodów,	 ukazując	 choć-
by	 postacie	 niespotykanych	 nigdzie	 indziej	
w	 ówczesnym	 świecie	 chłopów-bibliofilów,	
a	 także	 twórców	literatury,	piszących	w	cza-
sach,	 gdy	 na	 wsiach	 standardem	 był	 anal-
fabetyzm.	 Był	 niewątpliwie	 spadkobiercą	

31 sierpień 2018 rok - nad Morskim Okiem

20 wrzesień 2018 rok - przed szczytem Wielka Łąka  
w Małej Fatrze

35 lat PTEw - listopad 2019 rok
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Wspomnienie: 
Śp. ks. bp Jan Szarek 

1936-2020

XIX-wiecznego	 ruchu	wyrosłego	 z	 kręgu	 ks.	 L.	 Otto	 
i	innych.	Doskonale	wiedział	o	tym,	że	postawy	wyni-
kające	 z	 emocjonalnego	 pojmowania	 świata	 i	 otacza-
jącej	 rzeczywistości	 nie	 są	 popularne	 i	 zdawał	 sobie	
sprawę,	 że	 często	nie	był	 rozumiany.	Mimo	 to	nie	 re-
zygnował	ze	swojej	pracy,	gdyż	przede	wszystkim	był	

człowiekiem	 zbyt	mocno	 przywiązanym	do	 tradycji	 i	
stawiał	się	w	roli	niejako	strażnika	polsko-cieszyńsko-
-ewangelickiej	tradycji	–	w	tej	właśnie	kolejności.

Władysława Magiera

	 Tak	 być	 nie	 miało.	 Nie	 przewidywaliśmy	 w	 ogó-
le	 tego,	że	 	 jako	członkowie	delegacji	parafii	cieszyńskiej	
będziemy	uczestniczyć	w	niedzielę	27	września	w	uroczy-
stościach	 60.lecia	 ordynacji	 ks.	 Biskupa	 i	 będzie	 to	 tak-
że	dla	nas	ostatnia	możliwość	 spotkania	Biskupa	 tu	w	 tej	
doczesności.	Bowiem	Śp.	bp	 Jan	Szarek	odszedł	do	Pana	 
8	października	w	szpitalu	w	Cieszynie.	Zachorował	na	CO-
VID-19.		
	 Bp	 Jan	 Szarek	 urodził	 się	 13	 lutego	 1936	 roku	 
w	 Bielsku.	 Studiował	 teologię	 na	 Chrześcijańskiej	 Aka-
demii	 Teologicznej,	 którą	 ukończył	 w	 1960	
roku.	 Został	 ordynowany	 na	 duchownego	
przez	ks.	bpa	Andrzeja	Wantułę	25	września	
1960	 w	 Kościele	 Zbawiciela	 w	 Bielsku-Bia-
łej.	 Następnie	 został	 wikariuszem	 parafii	 
w	Nawiadach,	w	latach	1962–1970	pracował	
w	parafii	w	Giżycku,	a	później	w	latach	1970–
1975	 jako	 wikariusz	 diecezjalny	 w	 Bielsku-
-Białej,	gdzie	w	1975	został	wybrany	na	dru-
giego	proboszcza.	W	1979	 roku	powierzono	
mu	funkcję	Konseniora	diecezji	cieszyńskiej,	 
a	w	1980	został	wybrany	Seniorem	Diecezji.	
6	 stycznia	 1991	 Synod	 Kościoła	 wybrał	 go	
Biskupem	Kościoła.	 3	maja	 1991	w	Warsza-
wie	został	konsekrowany	na	biskupa	Kościoła	
Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce;	zastą-
pił	na	tym	urzędzie	ks.	bpa	Janusza	Narzyńskiego.
	 W	 1993	 został	 wybrany	 prezesem	 Polskiej	 Rady	
Ekumenicznej	 na	pięcioletnią	kadencję.	W	1996	wybrano	
go	 ponownie	 na	 to	 stanowisko.	 Trzykrotnie	 spotykał	 się	 
z	 przebywającym	 w	 Polsce	 papieżem	 Janem	 Pawłem	 II	 
w	 Warszawie	 (1991),	 Wrocławiu	 (1997)	 i	 Drohiczynie	
(1999).		Jako	przedstawiciel	Kościoła	w	Polsce	uczestniczył	

1992 roku odsłonięcie popiersia ks. Jerzego Trzanowskiego

w	Walnych	 Zgromadzeniach	 Światowej	 Federa-
cji	Luterańskiej	oraz	Światowej	Rady	Kościołów.	
Przez	 całe	 życie	 związany	 z	 tzw.	 ruchem	 spo-
łecznościowym	w	polskim	luteranizmie,	którego	
jednym	z	czołowych	prekursorów	był	ks.	Karol	
Kulisz.	
	 W	 marcu	 2000	 Synod	 wybrał	 go	 na	



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl28 Odwiedź naszą stronę:

pierwszego	 prezesa	 Diakonii	 Kościoła.	 Sta-
nowisko	 to	pełnił	do	2005,	kiedy	 to	zastąpił	
go	bp	Ryszard	Bogusz.
	 W	2001	otrzymał	tytuł	doktora	hono-
ris	 causa	 Chrześcijańskiej	 Akademii	 Teolo-
gicznej	w	Warszawie
	 Śp.	bp	Jan	Szarek	był	postacią	nietu-
zinkową	z	wrodzoną	charyzmą	i	autorytetem,	
prawdziwym	budowniczym	Kościoła.	Dzięki	
jego	 działalności	 jako	 Biskupa	 Kościoła	 w	
latach	1991-2001	udało	się	umocnić	pozycję	
Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Pol-
sce,	a	także	jego	wewnętrzne	struktury.
	 Bp	 Szarek	 doprowadził	 m.in.	 do	
uchwalenia	ustawy	regulującej	status	Kościo-
ła,	powstania	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji	
oraz	 Diakonii	 Kościoła.	 Dla	 śp.	 bp.	 Szarka	
ewangelizacja	i	diakonia	były	dwoma	istotny-
mi	 fundamentami,	 na	 których	powinien	 stać	
Kościół.	Swoją	wizję	Kościoła	wyraził	w	na-
stępujących	 słowach:	 „Zwiastowanie	 Ewan-
gelii,	misja,	budowanie	wspólnoty	i	diakonia	
tworzą	 jedną	 całość"	 (Referat	 wygłoszony	 
z	okazji	10-lecia	Diakonii	Polskiej,	Warszawa,	
3	października	2009	r.)
	 To	już	drugie	odejście	biskupa	nasze-
go	Kościoła	 w	 tym	 roku.	W	marcu	 odszedł	
bp	 Janusz	Narzyński.	Nie	pożegnany	w	 taki	
sposób,	w	jaki	chcieliby	luteranie	i	nie	tylko	
oni,	gdyż	pogrzeb	przypadł	na	czas	najsurow-
szych	obostrzeń	związanych	z	COVID	–	19.	
A	w	międzyczasie	odeszło	od	nas	jeszcze	tylu	innych	
duchownych	i	świeckich…	A	teraz	biskup	Jan…
	 Co	 można	 jeszcze	 	 napisać	 o	 Nim?	 Wiele,	
lecz	najpierw	to,	że	był	biskupem	w
dobie	 odzyskanej	wolności	 i	mnóstwa	nowych	moż-
liwości,	 jakie	 przyniosła	 demokratyzacja	 naszego	
państwa	 i	 jego	 otwarcie	 na	 świat.	 Potrafił	 wykorzy-
stać	czas	dla	dobra	Kościoła,	któremu	przewodził,	ale	
także	dla	Kościołów	zrzeszonych	w	Polskiej	Radzie	
Ekumenicznej.
	 Wolność	–	słowo	klucz	wielu	rozważań	poli-
tycznych,	filozoficznych	 tudzież	ekonomicznych.	Bi-
skup	czasów	wolności	odszedł	w	Roku	Wolności,	ja-
kim	w	Kościele	ewangelicko-augsburskim	jest	trudny	
rok	2020.	Zawsze	będziemy	pamiętać,	z	jaką	determi-
nacją	zabiegał	o	uchwalenie	ustaw	regulujących	rela-
cję	państwa	do	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	
w	RP	i	innych	Kościołów	PRE,	ale	i	Kościoła	Adwen-
tystów	 Dnia	 Siódmego	 oraz	 Gmin	 Wyznaniowych	

Otwarcie budynku LOTE 2.09.1994

Ordynacja ksieży w Kościele Jezusowym - 14.11.1999

Błogosławieństwo ks. Melcera z okazji 60 rocznicy ordynacji 13.10.2019
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Żydowskich.	Pamiętamy	opowieść	o	projekcie	ustawy	
schowanym	w	szafie	dyrektora	Biura	ds.	Wyznań	w	ów-
czesnym	Urzędzie	Rady	Ministrów	bodaj	w	1992	roku	
i	Jego	słowa	skierowane	do	owego	urzędnika.	Relację	 
o	 tym	 znajdą	Czytelnicy	m.in.	w	materiałach	 ze	 zjaz-
dów	Forów	Ewangelickich,	w	których	bp	 Jan	zawsze	
brał	udział.
	 Bliska	 mu	 była	 sprawa	 uchwalenia	 ustawy	 
o	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej.	Jako	prezes	
zarządu	 PRE,	 bp	 Jan	 przewodził	 obchodom	 50-lecia	
powstania	Rady	w	kwietniu	1996	roku	z	udziałem	ks.	
Konrada	Raisera,	 ówczesnego	 sekretarza	 generalnego	
Światowej	 Rady	 Kościołów.	 Zresztą	 zasiadał	 on	 też	 
w	Komitecie	Naczelnym	ŚRK.	To	za	jego	kadencji	jako	
prezesa	 Rady,	 zostało	 podpisane	 we	 wrześniu	 1996	
roku	 porozumienie	 normujące	 sprawę	 obecności	 Ko-
ściołów	PRE	w	Telewizji	Polskiej	S.A.	Z	tytułu	bycia	
szefem	PRE,	reprezentował	jej	Kościoły	w	rozmowach	
m.in.	 z	 przewodniczącym	 Komisji	 Konstytucyjnej	
Zgromadzenia	 Narodowego	 Aleksandrem	 Kwaśniew-
skim,	który,	jak	wiadomo,	23	grudnia	1995	roku,	został	
zaprzysiężony	 na	 urząd	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej.	
Prezentował	w	nich	punkt	widzenia	Kościołów	PRE	na	
kształt	 relacji	 państwo	–	Kościół	w	powstającej	wów-
czas	 Konstytucji	 RP	 ze	 szczególnym	 podkreśleniem	
wagi	 zasady	 równouprawnienia	wszystkich	 związków	
wyznaniowych	w	Polsce.
	 Można	powiedzieć,	że	był	biskupem	wykorzy-
stania	możliwości.	Tych	możliwości	 było	wiele	 i	 dłu-
go	można	 je	wymieniać,	 ale	 pokuszę	 się	 o	wymienie-
nie	 tych	 najważniejszych,	 np.:	 Ośrodek	Wydawniczy	
„AUGUSTANA”,	 powołanie	 tak	mu	 bliskiej	Diakonii	
Kościoła,	ustanowienie	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji,	
rozpoczęcie	niełatwej	wówczas	jak	i	dziś,	a	tak	kluczo-
wej	 sprawy	 regulacji	 spraw	majątkowych	 parafii	 lute-
rańskich,	 intensyfikacja	współpracy	międzynarodowej	
Kościoła	 luterańskiego	 w	 Polsce	 z	 Kościołami	 part-
nerskimi	w	Europie.	To	także	koordynowanie	prac	nad	
uchwaleniem	 nowego	 wówczas	 Zasadniczego	 Prawa	
Wewnętrznego	Kościoła	i	norm	z	niego	wynikających	
w	życiu	parafii	 i	diecezji.	Było	 tych	śladów	inspiracji	
i	 bezpośredniej	 aktywności	 Biskupa	 na	 pewno	 wie-
le.	 Jego	 dekada	 zwierzchnictwa	 nad	 polskim	 luterani-
zmem	(1991	–	2001)	oraz	w	ramach	PRE	(1993	–	2003)	
była	 czasem	 dobrego	 zasiewu	 i	 budowania	 duchowe-
go	 domu	 nie	 na	 piasku,	 ale	 na	 skale	 Słowa	 Bożego.	
Były	to	lata	dobrego	siewu,	którego	ważne	owoce	dziś	 
w	różnych	obszarach	życia	kościelnego	i	ekumeniczne-
go	odczuwamy.
	 Wszystkich,	którym	był	bliski,	wiąże	miła	po-

winność	 kontynuowania	 Jego	 dzieł,	 na	 miarę	 swoich	
możliwości.
	 Również	 za	 jego	 kadencji	 katecheci	 wprowa-
dzeni	w	urząd,	 stali	 się	z	mocy	prawa	diakonami	 (du-
chownymi).	W	tym	czasie	większość	tych	katechetów	
stanowiły	 kobiety,	 które	 wspierał	 w	 ich	 staraniach	 
o	ordynację	kobiet.
 
	 Pogrzeb	Biskupa	Jana	Szarka	odbył	się	w	Biel-
sku	17	października	 z	 bielskiego	kościoła	Zbawiciela	
przy	placu	Marcina	Lutra.	Ze	względu	na	okres	pande-
mii,	dzień	wcześniej,	w	piątek,	w	kościele	wystawiona	
była	urna	i	księga	kondolencyjna,	aby	chętnym	osobom	
umożliwić	modlitewne	 pożegnanie	 ze	 zmarłym.	Krót-
kie	nabożeństwo	w	kościele	prowadził,	w	zastępstwie	
chorego	 również	 na	 koronowirusa	 biskupa	 diecezji	
cieszyńskiej	 Adriana	 Korczago,	 ks.	 radca	 Waldemar	
Szajthauer.	 Kazanie	 pogrzebowe	 wygłosił	 ks.	 Leszek	
Czyż.	W	 imieniu	Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskie-
go	 pożegnał	 ks.	 bp	 Jana	Szarka	 biskup	 Jerzy	Samiec.	
Odczytano	także	listy	kondolencyjne	od	prezydenta	RP	
Andrzeja	Dudy	 i	 byłego	 premiera	 Jerzego	Buzka.	Na	
cmentarzu	 przy	 ul.	Listopadowej	 przy	 grobie	 kazanie	
wygłosił	bp	Waldemar	Pytel	pochodzący	z	bielskiej	pa-
rafii.	Wotami	biblijnymi	pożegnali	biskupa	Jana	Szarka	
przedstawiciele	wszystkich	diecezji	 i	niektórych	 insty-
tucji	 kościelnych.	Odczytano	 też	 list	 bp	Adriana	Kor-
czago,	 oraz	 przemawiali	 	 przedstawiciele	 organizacji,	 
z	którymi	zmarły	był	związany:	Śląskiej	Fundacji	Błę-
kitny	 Krzyż,	 Towarzystwa	 Szkolnego	 im.	 Mikołaja	
Reja	i	Polskiego	Towarzystwa	Ewangelickiego.
	 Pozostawił	syna	ks.	Piotra	Szarka	i	córkę	Ewę	 
z	rodzinami.
 
	 Jako	 zwierzchnik	 Diecezji	 Cieszyńskiej	 oraz	
później	 Kościoła,	 uczestniczył	 w	 licznych	 wydarze-
niach	w	naszej	parafii,	np.:	odsłonięcie	pomnika	ks.	Je-
rzego	Trzanowskiego,	otwarcie	budynku	LOTE	przy	ul.	
Sienkiewicza	4,	ordynacji	14	listopada	1999	roku		czy	
ostatnio	w	jubileuszu	60-lecia	ordynacji	długoletniego	
proboszcza	 parafii	 cieszyńskiej	 ks.	 Jana	 Melcera.	 Te	
wydarzenia	przedstawiamy	na	dołączonych	zdjęciach.

Krystyna Król
Wykorzystano artykuł dra hab. Pawła A. Leszczyńskiego - 

ewangelicy.pl oraz luteranie.pl
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Wspomnienie: 
Śp. ks. Emil Gajdacz

1940-2020

	 13	 października	 2020	 roku	 w	 wieku	 80	 lat	 zmarł	 
śp.	 ks.	 Emil	 Gajdacz.	 Zachorował	 na	 COVID-19.	 Pogrzeb	
odbył	się	w	piątek	23	października	o	godz.	13:00	w	kościele	
Jezusowym	w	Cieszynie.
	 Zebranych	powitał	zwierzchnik	diecezji	cieszyńskiej,	
bp	Adrian	Korczago,	który	nawiązał	do	służby	i	życiowych	
losów	 śp.	 ks.	 Emila	Gajdacza.	 Liturgię	wstępną	 prowadzili	
proboszcz	cieszyńskiej	parafii	ks.	Marcin	Brzóska	i	ks.	Marek	
Londzin,	 proboszcz	 parafii	w	Dzięgielowie.	Teksty	 biblijne	
czytali	siostra	przełożona	Ewa	Cieślar	 i	ks.	Marek	Londzin.	
Kazanie	 w	 oparciu	 o	 fragment	 z	 Ewangelii	
Mateusza	 5,8-9	 wygłosił	 Biskup	 Kościoła	
Jerzy	 Samiec.	 Ks.	Marcin	 Brzóska	 odczytał	
nadesłane	 słowa	 pożegnania	 i	 kondolencji	
od	burmistrz	miasta	Cieszyna	Gabrieli	Stasz-
kiewicz	oraz	ewangelickiej	parafii	z	Trzyńca	 
w	Republice	 Czeskiej	 i	 parafii	 w	 Cieszynie,	 
a	 ks.	Marek	Londzin	 pożegnał	 duchownego	
w	 imieniu	 sióstr	 diakonis	 z	 Diakonatu	 Żeń-
skiego	 „Eben-Ezer”	 w	 Dzięgielowie,	 pen-
sjonariuszy	 Ewangelickiego	 Domu	 Opieki	
„Emaus”	 oraz	 parafii	 w	 Dzięgielowie.	Wota	
pożegnalne	wypowiedzieli:	w	 imieniu	 Syno-
du	Kościoła	ks.	prezes	Adam	Malina,	w	imie-
niu	 wszystkich	 diecezji	 Kościoła	 bp	Adrian	
Korczago,	a	w	imieniu	wszystkich	ewangelic-
kich	duszpasterstw	 środowiskowych	 i	Ewan-
gelickiego	 Duszpasterstwa	 Wojskowego	 ks.	
Marcin	Brzóska.	W	trakcie	uroczystości	śpie-
wał	Cieszyński	Chór	Kościelny	pod	dyr.	diak.	
Joanny	Sikory.
	 W	 złożeniu	 prochów	 ks.	 Gajdacza	
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do	grobu	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Dzię-
gielowie	uczestniczyła	najbliższa	rodzina	wraz	 
z	bp.	Jerzym	Samcem,	ks.	prezesem	Adamem	
Maliną	 oraz	 ks.	Marcinem	Brzóską	 i	 ks.	Mar-
kiem	Londzinem.

cieszynska.luteranie.pl
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Ksiądz Emil

	 Rozmawiając	po	pogrzebie	 śp.	Ks.	Emila	Gajdacza	
z	Jego	żoną,	Helenką,	powiedziałam,	że	-	jeśli	można	tak	po-
wiedzieć	–	był	 to	piękny	pogrzeb.	Tyle	pięknych	słów,	 tyle	
świadectw,	 które	 wypowiedziano,	 tyle	 dobrych	 słów,	 które	
można	było	przeczytać	w	rożnych	masmediach,	są	godne	po-
dziwu!	Znając	ks.	Emila,	pewnie	by	protestował,	gdyby	mógł	
usłyszeć	 te	 wszystkie	 pochwały	 na	 swój	 temat.	 Nie	 będę,	
więc,	wracać	do	wymieniania	wszystkich,	znanych	oficjalnie,	
zdolności,	umiejętności	i	wspaniałych	cech	charakteru	Zmar-
łego.
	 Poproszono	mnie,	bym	podzieliła	się	z	czytelnikami	
„Wieści”	własnymi	wspomnieniami	z	moich	kontaktów	z	śp.	
ks.	Emilem,	jako	człowiekiem	i	sąsiadem.
	 Pierwsze	 wspomnienia	 związane	 z	 Emilem	 Gajda-
czem	 sięgają	mojego	 dzieciństwa,	 które	 spędzałam	 z	 rodzi-
cami	w	Goleszowie.	Pamiętam,	jak	w	niektóre	niedziele	mój	
dziadek,	śp.	Paweł	Wantuła	spacerował	po	nabożeństwie	wo-
kół	goleszowskiego	kościoła,	 rozmawiając	 z	Emilem.	 	Gdy	
wracał	po	 tych	 rozmowach	na	obiad	w	goleszowskiej	 farze,	
często	rzucał	pytanie:	Jak	zachęcić	i	zmotywować	Gajdacza	
do	studiów	teologicznych?	Taki	z	Niego	byłby	dobry	ksiądz!
	 Jestem	 pewna,	 że	 to	 Boża	 wola	 sprawiła,	 że	 Emil	
skończył	studia	teologiczne,	zdał	egzaminy	kościelne	i	stanął	
w	 dniu	 swej	 ordynacji	 przed	 ołtarzem	 goleszowskiego	 ko-
ścioła	wraz	z	ks.	Januszem	Jaguckim.	Byłam	dumna,	siedząc	
w	pierwszej	ławce	z	mamą,	oglądając	i	przeżywając	pierwszą	
w	swoim	życiu	uroczystość	ordynacji.	Było	 to	22	 listopada	
1970	 roku	–	dokładnie	50	 lat	 temu!	W	 tym	roku	22	 listopa-
da	też	przypadła	niedziela,	na	którą	zaplanowana	była	dzięk-
czynna	uroczystość	z	okazji	pięknego	jubileuszu	50-lecia	or-
dynacji	księży	–	niestety	–	już	bez	ks.	Emila.	
	 Po	ordynacji,	a	później	po	ślubie	z	Helenką,	ks.	Emil	
zaczął	 swą	pracę	w	Cieszynie.	Po	kilku	 latach,	po	studiach,	
nasze	kolejne	spotkanie	było	właśnie	 tutaj.	Po	ordynacji	 Ja-
nusza	i	naszym	ślubie,	zaczęliśmy	pracować	także	w	cieszyń-
skiej	parafii.	Odtąd	nasze	spotkania	były	systematyczne,	takie	
prawie	rodzinne.	
	 Te	 spotkania	 jeszcze	 się	 zintensyfikowały,	 gdy	 pa-
storostwo	Gajdaczowie	zamieszkali	nad	nami,	w	tym	samym	
domu	na	placu	Kościelnym,	pod	numerem	8.	Gdy	spytałam	
własne	dzieci	o	wspomnienia	związane	z	księdzem,	od	razu,	
jednogłośnie	powiedzieli:	woda	kolońska.	Rzeczywiście,	gdy	
ks.	Emil	przechodził	przez	nasz	wspólny	korytarz,	zawsze	zo-
stawiał	za	sobą	zapach	dobrej	wody	kolońskiej…	
	 Ks.	Emil	miał	w	mieszkaniu	miejsce	na	swoje	„skar-
by”,	był	prawdziwą	„złotą	 rączką”,	 chyba	prawie	wszystko	
umiał	naprawić	lub	ponownie	wykorzystać.	Nigdy	nie	widzia-
łam	ks.	Emila	zdenerwowanego.	Ilekroć	się	spotykaliśmy,	na	
jego	twarzy	zawsze	widniał	delikatny	uśmiech.	Ilekroć	ktoś	
z	pastorostwa	wychodził	do	ogrodu,	nasze	dzieci	też	szybko	
się	 tam	pojawiały.	 Piotrka	 połączyła	 z	 nimi	 specjalna	więź,	
wręcz	miłość	do	kwiatów	i	innych	roślinek,	które	pojawiały	

się	w	parafialnym	ogrodzie.
	 Gdy	 zaglądam	do	mojej	Biblii,	 zawsze	
napotykam	 piękną	 dedykację	 wpisaną	 w	 niej	
ręką	księdza	Emila.	Nie	tylko	chodzi	o	jej	treść,	
ale	 przede	 wszystkim	 o	 piękne,	 równiutkie	 
i	 ozdobne	 literki.	 Ks.	 Emil	 umiejętność	 pisma	
technicznego	wyniósł	 ze	 swej	 szkoły,	 ale	 prze-
cież	 wielu	 z	 nas	 uczyło	 się	 tej	 umiejętności,	 
a	 dziś,	 nie	 dość,	 że	 odręcznie	 piszemy	 niewie-
le,	 to	 najczęściej	 bazgrzemy,	 jak	przysłowiowa	
kura	pazurem.	Ks.	Emil	zawsze,	nie	tylko	na	de-
dykacjach,	 świątecznych	 kartkach,	 które	 zacho-
wał	 przecież	 niejeden	 z	 nas,	 przepięknie	 pisał.	
Pięknie	też	rysował.	Każdy	plakat	do	parafialnej	
gablotki,	rysunki	w	książce	„Mój	Przyjaciel,	Je-
zus”,	wiele	dawnych	pomocy	dla	szkółkowców	
i	 katechetów,	 nie	 tylko	 zawierały	 wartościowe	
teksty,	 ale	 były	 przepięknie	 napisane	 i	 zilustro-
wane.	Dziś	młode	pokolenie	nie	może	pojąć,	że	
wszystko	pisało	i	rysowało	się	ręcznie,	a	ks.	Emil	
-	jeszcze	raz	to	podkreślę	-	był	mistrzem	jedynym	
w	swoim	rodzaju.
Gdy	 Państwo	 Gajdaczowie	 przeprowadzili	 się	
do	 Dzięgielowa,	 siłą	 rzeczy	 kontakty	 stały	 się	
rzadsze,	 ale	kilka	 razy	w	 roku	mogliśmy	nadal	
się	spotykać.	Ulubionym	„daniem”	księdza	Emi-
la	były	domowe	bułki	z	żarnówki	z	masłem	i	bia-
łym	serem,	którymi	mogłam	gości	poczęstować.	
Nie	zapomnę	pięknego	uśmiechu	ks.	Emila,	gdy	
przy	pożegnaniu	wręczałam	mu	siateczkę	z	tymi	
„żarnówczokami”.
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	 I	 jeszcze	 jedno	 wspomnienie	 z	 czasów	 eme-
rytury	 –	 z	 okazji	 naszego	 okrągłego	 jubileuszu	 ślubu,	
chcieliśmy	 gościom	 wyświetlić	 pamiątkowe	 slajdy.	
Oczywiście	–	 tylko	ks.	Emil	dysponował	potrzebnym,	
staromodnym	 rzutnikiem.	 Chętnie	 nam	 go	 pożyczył.	
Niestety	 w	 czasie	 wyświetlania,	 rzutnik,	 który	 -	 dla	
lepszego	obrazu	był	podparty	książką	–	niespodziewa-
nie	spadł	na	podłogę.	Niestety,	złamała	się	jego	ważna	
część.	Co	było	robić?	Udało	się	Piotrkowi	wyszukać	i	
zamówić	 przez	 Internet	 podobny	 egzemplarz.	 Jechali-

śmy	do	Dzięgielowa	z	„duszą	na	ramieniu”,	przyznając	
się	 ks.	 Emilowi	 do	 zniszczenia	 jego	 sprzętu.	Wyobra-
żam	sobie,	co	działo	się	w	duszy	księdza,	ale	nadal	to-
warzyszył	mu	nieodłączny	uśmiech	i	nie	pokazał	swego	
zdenerwowania.	 Chociaż	 otrzymał	 też	 nowy	 „antyk”,	
zaznaczył,	że	spróbuje	swój	stary	rzutnik	naprawić…	
	 Gdy	znani,	kochani	ludzie	odchodzą,	pozostają	
nam	właśnie	wspomnienia.	Warto	je	w	sobie	pielęgno-
wać,	a	czasem	dzielić	się	nimi	z	innymi.	Wybaczcie,	że	
były	bardzo	osobiste,	moje.	

Joanna Sikora

Przyjaciel Jezusa – wspomnienie 
o śp. ks. Emilu Gajdaczu

	 Kiedy	 myślę	 o	 ks.	 Emilu	 Gajdaczu,	 to	 moje	
pierwsze	wspomnienie	sięga	czasów	dziecięcych,	kiedy	
na	 lekcjach	 religii	 rozpocząłem	moją	 przygodę	 z	 Bo-
giem,	 najpierw	 kolorując,	 później	 uzupełniając	 teksty	
w	książce	„Mój	przyjaciel	Jezus”.	To	właśnie	ilustracje	
ks.	Emila,	prosty	i	zrozumiały	tekst,	stał	się	moją	wiel-
ką	duchową	przygodą	życia,	która	 trwa	do	dzisiaj,	że	 
i	ja	mogłem	wyznać:	Jezus	jest	moim	przyjacielem!	22	
października	2020,	gdy	piszę	to	wspomnienie	ta	książ-
ka	leży	przed	moimi	oczyma	i	Bogu	jestem	wdzięczy	za	
dar	życia,	służby	i	talentów,	którymi	obdarzył	ks.	Emila.	
A	on	w	cichy	i	skromny	sposób	przez	całe	swoje	życie	
jako	 duchowny	 naszego	 Kościoła	 wiernie	 w	 nim	 słu-
żył	swoimi	talentami.	Bóg	przez	moc	Ducha	Świętego	
sprawiał,	że	przynosiły	one	owoce	wiary	 i	 to	czynnej	
w	miłości.	Ta	mała	książeczka	dla	wielu	pokoleń	ludzi	
w	naszym,	i	nie	tylko	naszym,	Kościele	była	ważnym	
elementem	 na	 drodze	 życia	 wiary	 (znam	 katechetkę	
rzymskokatolicką,	 która	 wykorzystywała	 kserówki	 
z	 tej	 książki	 podczas	 katechez).	 Ta	 prosta	 metodyka	
przekazu	 prawd	 biblijnych,	 nauczania	 Jezusa,	 zasad	
życia	 i	postępowania	zgodnie	z	Jego	wolą	oraz	warto-
ści	wychowawczych	 i	nauki	o	Kościele	po	dziś	dzień	
jest	błogosławieństwem.	Tymi	prostymi	obrazami	przy-
czynił	się	do	duchowej	przemiany	w	nie	jednej/jednym	 
z	nas,	czyniąc	nas	naśladowcami	najlepszego	Przyjacie-
la	na	całe	życie	i	wieczność	–	Jezusa	Chrystusa.
	 Ilustrator	i	autor.	Inne	wspomnienie	to	oczywi-
ście	 redagowany	przed	 laty	przez	Pastorostwo	diakon	
Helenę	Gajdacz	i	ks.	Emila	Gajdacza	dodatek	do	Zwia-
stuna	 Ewangelickiego	 pt.	 „Przyjaciel	 dzieci”.	 Bogate	 
w	 duchowe	 i	 wartościowe	 treści	 ewangeliczne	 czaso-
pismo	dla	dzieci	 sprawiało	w	nas	pragnienie	czytania	 
i	z	niecierpliwością	czekaliśmy	na	kolejny	numer,	a	w	
nim	oprócz	historii	biblijnych,	znajdowały	się	opowia-
dania,	 krzyżówki,	 rebusy,	 które	 tworzył	 ks.	Emil	Gaj-
dacz	w	pięknej	szacie	graficznej.	To	te	krzyżówki	i	rebu-

sy	utrwalały	postacie	bohaterów	biblijnych,	przesłanie	
ewangelii.	Warto	 przypomnieć,	 że	 ks.	Emil	 swoim	 ta-
lentem	od	Boga	malował,	rysował	i	tworzył	na	kompu-
terze,	edytował	własne	zdjęcia,	tworząc	liczne	plakaty,	
zaproszenia	 na	 uroczystości	 kościelne,	 ilustracje,	 pro-
gramy	do	nauczania	dzieci,	opracowania	z	konkursami,	
scenariuszami	scenek	biblijnych.	Swoim	 technicznym	
pismem	kaligrafował	 różne	wpisy	 i	wraz	 z	małżonką	
sami	 robili	 liczne	 scenografie	 do	 przedstawień	 bożo-
narodzeniowych,	 wystaw	 i	 akademii	 reformacyjnych.	
Wielkie	 i	 nie	 do	 opisania	 bogactwo	 służby,	 talentów,	
jakimi	 ks.	 Emil	 służył	 w	 parafii	 cieszyńskiej	 czy	 dla	
całego	Kościoła.	Widzę	 go	 jak	 zawsze	 podczas	 nabo-
żeństw,	spotkań,	bez	rzucania	się	w	oczy,	po	cichu	robił	
zdjęcia,	które	są	ogromną	skarbnicą	fotorelacji	z	życia	
Kościoła.	Gdy	myślę	o	Ks.	Emilu	Gajdaczu	to	wyrażam	
Bogu	wdzięczność,	że	przed	15	laty	osobiście	postawił	
go	na	drodze	mojej	służby	w	Dzięgielowie.	Jako	emeryt	
wraz	z	małżonką	zamieszkał	w	Dzięgielowie.	To	było	
dla	 mnie	 wielkie	 błogosławieństwo.	 Zawsze	 mogłem	
liczyć	na	jego	pomoc	w	służbie	duszpasterskiej	w	Para-
fii,	Diakonacie	Eben-Ezer	czy	w	Ewangelickim	Domu	
Opieki	 Emaus.	 Współpracowaliśmy	 bez	 konfliktów.	
Był	dla	mnie	wspaniałym	i	wyrozumiałym,	cierpliwym	
i	mądrym	„ojcem	duchowym”	(i	nie	ma	w	tym	słowa	
przesady),	o	spokojnym	i	pogodnym	usposobieniu.	Za-
stępował	 mnie	 zawsze	 chętnie	 podczas	 niedzielnych	 
i	 świątecznych	 nabożeństw.	A	 był	wspaniałym	 kazno-
dzieją.	 Jego	 kazania,	 które	 zawsze	 pisał	 w	 zeszytach	
(a	 jego	kaligrafię	mógłby	odczytać	każdy)	były	pełne	
Bożej	mądrości,	 proste,	 logiczne,	 spójne,	 gdzie	 jeden	
po	drugim	pokazywał	duchowe	prawdy.	 Jego	kazania	
były	 jak	 instrukcja	 duchowego	 życia	 z	 Bogiem,	 któ-
rą	punkt	po	punkcie	wystarczyło	zastosować	w	życiu,	
aby	móc	z	błogosławieństwem	naśladować	Jezusa.	Był	
zawsze	 na	 bieżąco	 z	 trendami	 współczesnego	 świata	 
i	 umiał	 je	 komentować	 z	 biblijnego	 punktu	widzenia	 
z	wielką	duchową	wnikliwością	i	mądrością.	Starał	się,	
aby	dany	tekst	biblijny	scharakteryzować	i	przybliżyć	
słuchaczom,	ilustrując	jak	zawsze	przykładem	z	życia.	
Zawsze	 słuchałem	 jego	 kazań,	 wykładów	 biblijnych,	
prelekcji	 z	 wielką	 uwagą.	 Dlaczego?	 Były	 rzetelnie	



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl34 Odwiedź naszą stronę:

przygotowane	i	wymodlone!	A	Duch	Św.	czynił,	że	w	
głoszonych	kazaniach	zawsze	stosował	akcent	ewange-
lizacyjny,	 dzięki	 któremu	 dla	wielu	 ludzi	 Jezus	 Chry-
stus	stał	się	najlepszym	przyjacielem	życia!	
	 Budowniczy	 i	 duszpasterz.	 Jego	 „dzieckiem”	
był	Ewangelicki	Dom	Opieki	Emaus	w	Dzięgielowie,	
którego	 był	 świadkiem	 budowy,	 a	 później	 przez	 lata	
jego	Dyrektorem.	Przyczynił	 się	 do	wybudowania	bu-
dynku	Domu	Opieki	„Emaus	2”.	Wraz	z	Siostrami	Dia-
konisami	oraz	współpracownikami	dbał	z	wielką	pasją	
i	wiarą	o	 czynną	miłość	do	bliźniego,	 robił	wszystko,	
aby	 jesień	 życia	 uczynić	 godną	 i	 błogosławioną	 dla	
każdego	mieszkańca	Emaus.	Był	dyrektorem	i	duszpa-
sterzem.	Do	końca	 prowadził	 rozważania	 biblijne	 dla	
mieszkańców	 EDO	 Emaus.	 Wspólnie,	 na	 przemian,	 
w	 każdy	 poniedziałek	 prowadziliśmy	 modlitwy	 przy	
śniadaniu	z	naszymi	pracownikami.	Dbał	o	 jakość	du-
chowego	życia	Domu	Opieki	i	całego	dzieła	Diakonatu	
„Eben-Ezer”,	 ale	 również	 o	 podniesienie	 kwalifikacji	
zawodowych	 w	 opiece	 nad	 starszymi.	 Dlatego	 przez	
lata	ks.	Emil	Gajdacz	prowadził	kursy	geriatryczne,	na	
których	setki	ludzi	przygotowywało	się	do	pracy	w	do-
mach	opieki.	Był	dyrektorem	i	jednym	z	wykładowców	
biblijnej	 diakonii	 i	 etyki	 ewangelickiej.	A	 gdy	 był	 na	
emeryturze,	uczestniczył	 jako	gość	w	comiesięcznych	
posiedzeniach	 Zarządu	 Diakonatu	 Eben-Ezer,	 który	
kształtuje	 na	 bieżąco	 „politykę”	 prowadzenia	 Domu	
Opieki	Emasu	i	Diakonatu	„Eben-Ezer”.
	 Mogłem	 korzystać	 z	 jego	 wiedzy,	 mądrości	 
i	bogatego	doświadczania	życiowego,	którym	się	dzie-
lił	i	nas	wszystkich	wspierał.	Jak	mało	kto	znał	od	pod-
szewki	tajniki	funkcjonowania	Domu	Opieki.	Kto	nam	
teraz	 uruchomi	windę,	 gdy	 się	 zawiesi?	 Kto	 nam	 od-
blokuje	 alarm,	 gdy	 będzie	wył	 jak	 szalony?	Kto	włą-
czy	piec	gazowy	CO,	gdy	przyjdzie	jesienny	czas?	Kto	
podpowie,	jak	coś	naprawić	czy	gdzie,	czegoś	szukać?	
Kto	…?	Wielką	miłością	ks.	Emila	Gajdacza	było	jego	
„drugie	 dziecko”,	 czyli	 Diakonat	 Żeński	 „Eben-Ezer	 
w	 Dzięgielowie,	 jego	 historia	 i	 tradycja.	 Dla	 niego	 
i	 małżonki	 „Rodziną”	 była	 społeczność	 naszych	 ko-
chanych	 Sióstr	Diakonis.	To	 był	 ich	 drugi	 dom.	Byli	 
z	Siostrami	na	dobre	i	złe,	w	chwilach	radości,	ale	i	gdy	
przyszedł	smutek,	choroba	i	łzy.	Dzielili	z	nimi	wszyst-
kie	okoliczności	codziennego	życia	diakonatu	i	służby.	
To	podczas	emerytury	ks.	Emil	podjął	się	trudu	opisania	
historii	i	współczesności	Diakonatu	wydanej	w	postaci	
albumu	w	 trzech	 językach,	bogato	 ilustrowanym	zdję-
ciami	z	jego	archiwum	pt.	„Ewangelia	Miłości”.	Wraz	
z	Pastorową	Heleną	 zamieścili	w	nim	dużo	własnych	
zdjęć	i	wybrali	 teksty	biblijne,	mówiące	o	służbie	dia-
konii.
	 Tak	 powstało	 piękne	 duchowe	 dzieło	 opisują-
ce	bogactwo	służby	Diakonatu	Eben	–	Ezer.	To	dzięki	
jego	mrówczej	 pracy	 i	 uporowi	 powstała	 druga	 pozy-

cja	poświęcona	świadectwu	wiary	i	służby	wszystkich	
powojennych	Sióstr	Diakonis.	Książka	„Powołane”	jest	
nieocenioną	 skarbnicą	wiedzy	o	 skromnym,	ale	 jakże	
pracowitym	 oraz	 błogosławionym	 życiu	 wielu	 „ci-
chych	 bohaterek	 wiary”.	 To	 ksiądz	 Emil	 zebrał	 mnó-
stwo	 zdjęć	 i	 wizualnie	 ozdobił	 nimi	 historię	 służby	
Diakonatu	i	Diakonis.	Jego	pracowitość,	skrupulatność	
i	 rzeczowość	 była	 nieoceniona.	 Bogu	 dzięki	 za	 jego	
liczne	 talenty,	których	nie	 jestem	w	stanie	wszystkich	
opisać.	Musiałaby	 powstać	 książka.	Gdy	myślę	 o	Ks.	
Emilu	Gajdaczu	mam	przed	oczyma	 jego	ostatnią	mi-
sję.	8	maja	2020	roku	minęła	80.	rocznica	męczeńskiej	
śmierci	założyciela	Diakonatu	Eben	–	Ezer,	wybitnego	
kaznodziei,	 przywódcy	 ruchu	 ewangelizacyjno-misyj-
nego	na	Śląsku	Cieszyńskim,	patrioty	ks.	seniora	Karo-
la	Kulisza.
	 Ostatnia	misja	 Ks.	 Gajdacz	 postanowił	 wyko-
rzystać	 tą	 rocznicę	 i	 pracę	 magisterką	 o	 ks.	 Kuliszu,	
którą	 przed	 laty	 napisał	 ks.	 Jan	 Badura.	 Ks.	 Badura	
przeredagował	ją	i	udostępnił	do	druku.	Czas	pandemii	
sprzyjał,	 aby	pracować	nad	 redakcją	 i	 podjął	 się	 tego	
oczywiście	ks.	Gajdacz	wraz	panią	pastorową	Jadwigą	
Badurą.	Ks.	Gajdacz	chciał,	aby	ta	pozycja	była	wzbo-
gacona	częścią	albumową,	ilustrującą	życie	ks.	Kulisza.	
Więc	szukał	zdjęć	w	archiwach,	docierał	do	świadków,	
szukał	rożnych	innych	materiałów	ukazujących	spuści-
znę	ks.	Kulisza.
	 Zaangażował	wszystkie	 swoje	 siły	 i	 czas.	Ro-
bił	 to	z	wielką	pasją	 i	był	w	 tym	szczęśliwy.	W	dniu,	
gdy	trafił	do	szpitala,	skończył	ostatnie	poprawki	i	od-
dał	książkę	do	druku.	Będąc	już	w	szpitalu,	dzwonił	do	
małżonki,	że	ma	jeszcze	jedną	poprawkę	co	do	okładki.	
Pomimo,	 że	 książka	 była	 już	w	 druku,	 jego	 życzenie	
udało	się	zrealizować.	Żył	tym	i	myślał	o	tym	do	koń-
ca.	Taki	był	ks.	Emil	-	zaangażowany	w	100%.	Odszedł	
spełniony,	bo	Bóg	pozwolił	mu	też	dożyć	ostatniej	jego	
misji	życia,	o	której	mi	wciąż	mówił	i	marzył.
	 Została	 ona	 spełniona	 w	 piątek	 11	 września	
2020,	gdy	byliśmy	na	 terenie	dawnego	obozu	koncen-
tracyjnego	Buchenwald	k.	Weimaru.	W	budynku	krema-
torium	 odsłoniliśmy	 tablicę	 pamiątkową,	 informującą	
następne	 pokolenia,	 że	 tu	 został	 zamordowany	 ks.	 se-
nior	Karol	Kulisz.	Tego	wyjazdu	nie	zapomnę	do	końca	
życia.	Ks.	Emil	bardzo	to	przeżywał.	Opowiadał	o	ks.	
Kuliszu,	dopytywał	się	o	wszystko	dyrektora	Muzeum	
w	Buchenwaldzie,	chłonął	każdą	informację;	wszystko	
fotografował.	Wracał	szczęśliwy	i	wdzięczny	Bogu,	że	
spełnił	 misję	 dla	 następnych	 pokoleń	 i	 dla	 Kościoła.	
„Pamiętajcie	 na	wodzów	waszych,	 którzy	wam	głosili	
Słowo	Boże,	a	rozpatrując	koniec	ich	życia,	naśladujcie	
wiarę	ich”	„List	do	Hebrajczyków	13,	7.	Dla	mnie	Ks.	
Emil	Gajdacz	był	 „duchowym	wodzem”,	 autorytetem	
i	 świadkiem	Ewangelii	Chrystusowej.	Wdzięczny	mu	
jestem,	 że	 mogłem	 się	 karmić	 „pokarmem”	 Bożego	
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Słowa,	które	głosił	z	mocą	i	w	prawdzie.	Chcę,	biorąc	
przykład	z	jego	życia	służby	i	talentów,	wciąż	czerpać	
z	świadectwa	jego	wiary,	z	której	w	cichości,	pokorze	 
i	miłości	wskazywał	na	Jezusa.	Dla	niego	i	dla	mnie	jest	
prawdziwym	Przyjacielem	–	Jezus	Chrystus	–	Pan	Mój	
i	Bóg	mój	na	wieki.

ks. Marek Londzin

Ks. Marek Londzin jest proboszczem Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Dzięgielowie i duchownym radcą Synodu

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Artykuł ukazał się na portalu ewangelicy.pl

	 Ze	smutkiem		pożegnaliśmy	naszego	duszpasterza,	przyjacie-
la	i	kolegę,	śp.	ks.	Mirosława	Podżorskego	–	katechetę,	duchownego	
ewangelickiego	w	latach	1999	–	2016.
	 Pogrzeb	 drogiego	 zmarłego	 odbył	 się	 30	 października	 br.	 
w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie,	a	ciało	zostało	złożone	na	Ewan-
gelickim	cmentarzu	przy	ul.	Bielskiej.	Uroczystość	pogrzebową	pro-
wadziłli:	 ks.	 proboszcz	Marcin	Brzóska	 oraz	 ks.	Tomasz	Chudecki,	
który	 wygłosił	 kazanie.	 Uświetniona	 zostałał	 przez	 Chór	 Misyjny	
prowadzony	przez	Lidię	Konik	oraz	Wyższobramski	Chór	Kameralny	
pod	batutą	Piotra	Sikory.
	 Śp.	ks.	Mirosław	Podżorski	urodził	się	w	Cieszynie	22	wrze-
śnia	 1971	 roku	 jako	 syn	 Jerzego	 i	Anny	 z	 domu	 Stańco.	W	 latach	
1992-1998	 studiował	 teologię	 na	 Chrześcijańskiej	Akademii	 Teolo-
gicznej	w	Warszawie.	Ordynowany	na	duchownego	został	14	listopa-
da	1999	roku	w	Cieszynie.
	 Po	 ordynacji	 skierowany	 do	 służby	 wikariusza	 w	 parafii	 
w	Ustroniu.	W	latach	2001-2006	roku	służył	w	parafii	w	Kępnie.	Od	
2007	roku	był	katechetą	w	parafii	w	Cieszynie.
	 Pozostawił	w	smutku	pogrążoną	rodzinę,	dwóch	wspaniałych	
synów	oraz	bliższą	i	dalszą	rodzinę,	wielu	przyjaciół,	znajomych,	są-
siadów	oraz	rodzinę	chóru	Misyjnego.

 Słowa pożegnania dyrektora Zespołu Szkół Budowla-
nych w Cieszynie Adama Wojaczka, które zostały wygłoszo-
ne na uroczystości pogrzebowej:

 Szanowna Rodzino, Drodzy Synowie, Małżonko, Drodzy 
Uczestnicy tych uroczystości pogrzebowych.
 Często się mówi, że w obliczu śmierci człowiek powinien za-
chować najlepiej milczenie. Ale jak tu milczeć, stojąc teraz nad trum-

Wspomnienie: 
Śp. ks.Mirosław Podżorski

1971-2020

ną osoby, która w zasadzie całe swoje 
życie poświęciła aby głosić słowo. Było 
to Słowo Boże.  Słowo było narzędziem 
jego pracy, wychowywania i ewangeli-
zowania. 
 Wielu z obecnych tutaj osób, 
szczególnie nauczycieli Zespołu Szkół 
Budowlanych, być może nie tylko Ze-
społu Szkół Budowlanych wie, że Mirek 
panicznie bał się jednego słowa – ho-
spitacja. Dla niewtajemniczonych po-
wiem, że to jest taka sytuacja, w której 
dyrektor bądź ktokolwiek z dyrekcji 
przychodzi na lekcję. Jest to swojego 
rodzaju wizytacja i z reguły  nie jest to 
przyjemny moment dla nauczycieli, bo 
jest to stresujące uczucie. Dla mnie 
perspektywa hospitacji lekcji Mirka 
była zawsze wspaniałym uczuciem i nie 
mogłem  się doczekać tego momentu, 
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ponieważ wiedziałem że będzie to jedna z najpiękniej-
szych lekcji, jakie kiedykolwiek w życiu doświadczyłem 
i doświadczałem. To było niesamowite oglądać Mirka w 
akcji podczas zajęć nauczania religii. To właśnie wów-
czas mogłem obserwować go w działaniu, podziwiać 
jego wyjątkowe i niepowtarzalne relacje z uczniami. Bo 
on był po prostu stworzony do tego, by ewangelizować 
i objaśniać uczniom Pismo Święte. Ewangelizował nie 
tylko słowem ale również postawą. Na tych zajęciach 
nie było nigdy żadnych przykrych sytuacji, żadnego kar-
cenia, krytykanctwa,  niepotrzebnego strofowania. Na-
wet gdy wypowiedź jakiegoś ucznia, delikatnie mówiąc, 
nie była do końca przemyślana, Mirek nigdy nie kryty-
kował, nie wyśmiewał, wręcz przeciwnie, potrafił z wy-
powiedzi ucznia wysnuć najwłaściwsze przesłanie, naj-
właściwszą kwintesencję. Do każdego ucznia odnosił 
się zawsze z ogromnym szacunkiem, starał się rozumieć 
problemy swoich uczniów i wysłuchać każdego z nich. 
Jak mało kto potrafił zaskarbić sobie nie tylko sympa-
tię, ale również i zaufanie uczniów. To właśnie świadczy  
o tym, jakim wspaniałym i dobrym był nauczycielem.
 Mam przed oczami obrazek i być może wielu 
nauczycieli naszej szkoły ma go również - gdy wielo-
krotnie po zakończonych zajęciach z religii Mirek scho-
dzi do pokoju nauczycielskiego, a wraz za  nim kroczą 
jego uczniowie. Zawsze był w ich towarzystwie otoczo-
ny wianuszkiem tych uczniów. Obrazek  niemal żywcem 
wzięty z Pisma Świętego – dobry Pasterz i podążająca 
za nim trzódka.  Każdy nauczyciel w naszej szkole, każ-
dy uczeń może potwierdzić, jak bardzo Mirek troszczył 
się o swoje owieczki, żył ich problemami, śledził ich 
zmagania, sukcesy szkolne czy  pozaszkolne. Cieszył się 
wraz z nimi każdymi najdrobniejszymi sukcesami. I co 
najważniejsze, Mirek dawał uczniom prawo do popeł-
niania błędów. W myśl zasady, że nikt nie jest nieomylny 
i że na błędach się uczymy. Nigdy nikogo nie przekreślał. 
Walczył o uczniów, starając się zawsze widzieć w dru-
gim człowieku to co najpiękniejsze i najlepsze. 
 A jaki był wobec nas, koleżanek i kolegów  
z „Budowlanki”. Tutaj wykazywał podobną postawę. 
Jak mało kto potrafił zjednywać sobie szacunek i sym-
patię innych. Pamiętam doskonale jak szybko zaaklima-
tyzował się w naszej szkole, a także jak szybko budował 
trwałe relacje z nowo zatrudnionymi pracownikami, 
wszystko jedno czy nowymi nauczycielami czy ze sprzą-
taczkami. Nieraz potrafił łagodzić wszelkie spory. Czę-
sto było to w niekonwencjonalny sposób, bo wszyscy 
doskonale wiemy, że Bóg obdarzył go również niesamo-
witym, specyficznym poczuciem humoru. 
 Ksiądz Mirosław Podżorski lgnął do ludzi. 

Każdą nadarzającą się okazję wykorzystywał do tego 
by spotkać się z innymi, po prostu porozmawiać i słu-
chać, dowiedzieć się, co u innych słychać. A czasami 
zwyczajnie posiedzieć przy kawie i cieszyć się po prostu 
wzajemnie swoją obecnością. Trudno go było nie za-
uważyć i to nie tylko z uwagi na jego posturę, ale przede 
wszystkim dlatego, że swoim pozytywnym nastawieniem 
do świata wyróżniał się niesamowicie spośród innych. 
Wielu ludziom wydaje się, że o wielkości człowieka 
świadczą doniosłe czyny i wielkie dzieła. Tymczasem 
Mirek udowadniał nam każdego dnia, że o naszym czło-
wieczeństwie świadczyć może przede wszystkim pomoc-
na dłoń wyciągnięta do drugiego człowieka w trudnej 
chwili, a także zwyczajne małe, drobne gesty: na pozór 
nic nie znaczący uśmiech przyklejony na stałe do twarzy, 
zwykły przyjacielski uścisk lub klepnięcie po ramieniu, 
machnięcie ręką, gdy gdzieś w przelocie mijaliśmy go 
na cieszyńskim rynku. Gdy inni w różnych okoliczno-
ściach reagowali gniewem, złością, Tobie Mirku udzie-
lał się spokój, opanowanie i łagodność. Szedłeś nieraz 
pod prąd z wymaganiom i wyzwaniami jakie stawia dzi-
siejszy świat. Denerwował Cię ten współczesny szalo-
ny trend, pośpiech, to, że obecność drugiego człowieka 
ludzie zamienili na towarzystwo bezdusznych laptopów, 
tabletów i smartfonów. Potrafiłeś zawsze wznieść się 
ponad wszelkie podziały i zwracać uwagę na to, co łą-
czy i na to co buduje. W końcu uczyłeś w szkole budow-
lanej. Taki właśnie był ksiądz Mirosław Podżorski nasz 
drogi katecheta, kolega, przyjaciel. Takiego będziemy 
pamiętać. Za to wszystko chciałbym Ci Mirku z całego 
serca podziękować nie tylko w moim własnym imieniu, 
ale także w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół 
Budowlanych, a więc przede wszystkim uczniów, absol-
wentów, nauczycieli, pracowników.
 Tak na koniec chcę złożyć kondolencje i wyra-
zy szczerego współczucia najbliższej rodzinie: synom, 
małżonce, przyjaciołom i zapewnić, że w tych trudnych 
chwilach myślami jesteśmy wszyscy z wami. Pamiętam 
moją ostatnią rozmowę z Mirkiem mniej więcej miesiąc 
temu, kiedy to planował już powoli obchodzić swoją 
pięćdziesiątkę. Wiemy, że Mirek lubił brać udział w uro-
czystościach, nie dlatego żeby po prostu być, ale przede 
wszystkim dlatego, by się spotkać z innymi. Lubił uczto-
wać i mam nadzieję, wierzę w to gorąca, że jesteś te-
raz Mirku na najwspanialszej uczcie, iście królewskiej. 
Delektujesz się tam najsłodszymi słodkościami. Nie 
ma tam krzty gorzkości, której tak bardzo nie znosiłeś.  
Trzymaj tam dla nas wszystkich miejsce.

konwersja na tekst - Jan Król
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	 Księdza	Mirka	Podżorskiego	poznałam	
prowadząc	 Bibliotekę	 Parafialną.	 Przychodził	
ze	 swoją	 narzeczoną	 Bożenką.	 Była	 to	 ładna,	
radosna	para.	Winszowałam	im	wiele	szczęścia.	
Byłam	też	na	jego	ordynacji.	
	 Po	 powrocie	 z	Kępna	 ks.	Mirek	 przy-
jął	zaproszenie	do	udziału	w	Chórze	Misyjnym	
jako	nasz	opiekun	duchowy.	Wiedzieliśmy,	że	
ma	problemy	rodzinne,	ale	był	pod	czułą	opie-
ką	pastorowej	 Janeczki	Bruell.	Bardzo	potrze-
bował	 życzliwych	 ludzi,	 wprost	 rozpaczliwie	
pragnął	 akceptacji	 i	 poczucia	 bezpieczeństwa.	
Prowadził	 w	 chórze	 rozważania	 modlitewne.	
Jego	modlitwy	były	szczere,	serdeczne,	a	życze-
nia	 urodzinowe	 dopasowane	 do	 obdarowanej	
nimi	 osoby.	Wnosił	 swoją	 obecnością	 radość,	
uśmiech	 i	 spontaniczną	życzliwość.	Był	 lubia-
ny.	Miał	piękny	głos.	Śp.	ks.	Jan	Gross	ostrze-
gał	go,	że	siła	jego	głosu	może	naruszyć	mury	
Kościoła	Jezusowego.	Był	to	życzliwy	żart.	Po	
czasie	 zaczęły	 pojawiać	 się	 symptomy	 choro-
by.	 Stał	 się	 niesłowny.	 Miał	 nieznośny	 „dar”	
zapominania	składanych	obietnic.	Trzeba	było	
używać	komórki.	Destrukcyjny	wpływ	na	bieg	
Jego	samotniczego	życia	miało	skreślenie	go	z	
listy	 księży.	Nikt	 z	 nas	Chórzystów	 nie	mógł	
pojąć,	jak	mogło	się	to	stać!	Staraliśmy	się	mu	
pomóc.	Niestety,	bezskutecznie.	Ksiądz	Mirek	
nie	 był	 typem	gospodarza	 i	 organizatora.	Dla	
Niego	ważne	było	Słowo,	pieśń	i	wielka,	wyko-
rzystywana	przez	nieuczciwych	ludzi	–	dobroć.	
Umiał	 być	 wdzięcznym,	 a	 WDZIĘCZNOŚĆ	
to	coraz	rzadsza,	ceniona	wartość.	Cieszył	sie-
ęswoimi	 synami.	 Nigdy	 nie	 mówił	 nikim	 źle	
,chociaż	 doznał	 w	 życiu	 wiele	 krzywdy.	 Ktoś	
napisał:	
„Istnieje tylko jeden sposób, aby przekonać się, 

czy wypełniłeś swoją misję na Ziemi. 
Jeśli jeszcze żyjesz, to znaczy, 

że jej nie wypełniłeś”.
	 Księże	Mirku!	Czy	zdążyłeś??

Zofia Wojtas

29 wrzesien 2019 roku - wycieczka do Salmopola, służba na niedzielnym nabożeństwie 
oraz zwiedzanie Wisły Malinki

Noworoczne spotkanie chóru Misyjnego styczeń 2020 rok

Wspomnienie: 



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.cieszyn.luteranie.pl38 Odwiedź naszą stronę:

50. rocznica Ordynacji

Wydarzenia parafialne

	 Przyszły	 biskup	 Janusz	 Jagucki	 urodził	 się	 14	 lutego	
1947	roku	w	Sorkwitach	na	Mazurach,	jako	drugie	z	czworga	
dzieci	ks.	Alfreda	Jaguckiego	i	jego	żony	Agnieszki	z	Rynkie-
wiczów.		Rodziny	obojga	rodziców	przyszłego	biskupa	wywo-
dziły	 się	 z	Mazur	 i	 Suwalszczyzny,	 a	 ks.	Alfred	 Jagucki	 był	
pierwszym	 duchownym	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskie-
go	w	Polsce,	 który	 tuż	 po	 drugiej	wojnie	 światowej	 trafił	 na	
Mazury.	W	roku	1952	ks.	Alfred	Jagucki	przeniósł	się	wraz	z	
rodziną	do	Szczytna	i	właśnie	tam	dorastał	przyszły	duchowny,	
który	już	jako	nastolatek	grający	na	organach	towarzyszył	swe-
mu	ojcu	w	wyprawach	do	nieraz	odległych	parafii	 i	fialiałów,	 
w	których	odprawiane	były	nabożeństwa.	
	 Pastorostwo	 Jaguccy,	 wiedząc,	 iż	 ich	 czas	 pracy	 na	
Mazurach	dobiega	końca	i	już	wkrótce	będą	musieli	przenieść	
się	na	Śląsk	Cieszyński	zdecydowali,	by	zaraz	po	ukończeniu	
szkoły	podstawowej	wysłać	tam	swojego	syna.	W	ten	sposób	
nastoletni	Janusz	Jagucki	trafił	do	Liceum	Ogólnokształcącego	
im.	Mikołaja	Kopernika	w	Cieszynie,	a	 jego	domem	stała	się	
plebania	w	Goleszowie	–	dom	pastorostwa	Terlików.	
	 Po	 zdaniu	 matury,	 Janusz	 Jagucki	 postanowił	 pójść	 
w	 ślady	 ojca	 i	 starszego	 brata	Waltera,	 i	 podjąć	 studia	 teolo-
giczne	w	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	zakończone	
w	1970.	Po	zdaniu	pierwszego	egzaminu	kościelne-
go,	22	listopada	1970	roku,	mgr	teol.	Janusz	Jagucki	
wraz	z	mgr	teol.	Emilem	Gajdaczem	zostali	ordyno-
wani	 na	 duchownych	 Kościoła	 Ewangelicko-Augs-
burskiego	w	kościele	w	Goleszowie.	Aktu	ordynacji	
dokonał	 bp	Andrzej	Wantuła	w	 asyście	 ks.	 sen.	Al-
freda	 Jaguckiego	 z	 Cieszyna	 i	 ks.	 kons.	 Tadeusza	
Terlika	z	Goleszowa.	Tego	samego	dnia	w	kościele	 
w	Pszczynie	został	ordynowany	ks.	Jan	Kozieł.	
	 Tydzień	później	–	28.11.1970	roku	-	w	Wiśle	
ks.	 Janusz	Jagucki	poślubił	 swoją	koleżankę	ze	stu-
diów	Danutę	Ferek.	Młodzi	pastorostwo	skierowani	
zostali	 do	pracy	na	Mazurach	–	w	parafii	w	Giżyc-
ku,	gdzie	ks.	Janusz	Jagucki	pracował	najpierw	jako	

ks. bp Janusz Jagucki 

ks bp Janusz Jagucki ze swoją wybranką - 28.11.1970

wikariusz	senioralny	diecezji	mazurskiej,	od	
1973	roku	administrator,	a	później	proboszcz	
parafii	 w	 Giżycku.	 Jednocześnie,	 od	 roku	
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	 Ks.	Emil	Gajdacz	urodził	 się	28	wrze-
śnia	1940	roku	w	Goleszowie,	jako	najmłodsze	
dziecko	 Jana	 i	 Herminy	 z	 domu	 Lipowczan.	
Ukończył	 Technikum	 Mechaniczno-Kuźnicze	
w	 Ustroniu.	 Następnie	 pracował	 zawodowo.	
Od	najmłodszych	lat	związany	z	ruchem	ewan-
gelizacyjno-misyjnym	 naszego	 Kościoła.	 Na	
decyzję	o	podjęciu	studiów	teologicznych	mia-
ła	duży	wpływ	s.	Jadwiga	Kunert	z	Diakonatu	
Eben-Ezer	 w	 Dzięgielowie,	 ówczesny	 przyja-
ciel	młodzieży,	duszpasterz	i	„duchowa	matka”	
wielu	pokoleń.	
	 Następnie	 studiował	 na	 Chrześcijań-
skiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie.	Po	
ukończeniu	 studiów	 teologicznych	 pracował	
jako	 katecheta	 w	 parafii	 w	 Cieszynie.	W	 nie-
dzielę	22	listopada	1970	roku	został	ordynowa-
ny	w	 rodzinnym	Goleszowie	 na	 duchownego	
wraz	 z	 ks.	 Januszem	 Jaguckim,	 późniejszym	

Śp. ks. Emila 
Gajdacza

1975	do	roku	1985	pełnił	funkcję	administratora	
parafii	w	Ełku	i	Suwałkach,	a	od	roku	1976	do	
1986	administrował	także	parafię	w	Rynie.
W	czasie	 swojej	 trzydziestoletniej	działalności	
na	Mazurach	ks.	Janusz	Jagucki	był	cenionym	
duszpasterzem	 i	 inicjatorem	 wielu	 cennych	
przedsięwzięć,	 między	 innymi	 o	 charakterze	
międzynarodowym,	 kulturalnym	 i	 ekumenicz-
nym.	 Warto	 wśród	 nich	 wymienić	 cykliczne	
koncerty	 w	 kościele	 w	 Giżycku,	 zaangażo-
wanie	 w	 spopularyzowanie	 Twierdzy	 Boyen,	
czy	 troskę	 o	 postawiony	 przez	 ewangelików	 
w	1909	roku	nieopodal	Giżycka	Krzyż	św.	Bru-
nona	–	upamiętniający	zamordowanego	w	1009	
roku	misjonarza	Mazur,	co	stało	się	zalążkiem	owocnej	
ekumenicznej	 współpracy	 w	 miejscowymi	 parafiami	
rzymskokatolickimi.	 Ks.	 Janusz	 Jagucki	 był	 jednym	 
z	 inicjatorów	współpracy	z	Rycerskim	Zakonem	Joan-
nitów,	a	od	roku	1996	oficjalnie	duszpasterzem	Joanni-
tów	na	Mazurach.		
	 Warto	również	podkreślić	pionierską	współpra-
cę	 ówczesnego	 giżyckiego	 proboszcza	 z	 przedstawi-
cielami	Kościoła	grekokatolickiego,	którzy	znaleźli	się	
na	Mazurach	 po	 drugiej	wojnie	 światowej	w	wyniku	
wymierzonej	przeciwko	ludności	ukraińskiej	i	łemkow-
skiej	akcji	„Wisła”.	
	 4	listopada	2000	roku	Synod	Kościoła	wybrał	

ks.	 Janusza	 Jaguckiego	 na	 biskupa	 Kościoła.	 Uroczy-
stość	 wprowadzenia	 nowego	 zwierzchnika	 Kościoła	
odbyła	się	w	kościele	św.	Trójcy	w	Warszawie	6	stycz-
nia	2001	roku,	a	bp	Janusz	Jagucki	pełnił	tę	funkcję	do	
6	stycznia	2010	roku.	
	 Po	30	latach	spędzonych	na	Mazurach	i	10	la-
tach	w	Warszawie,	bp	Janusz	Jagucki	wraz	z	małżonką	
Danutą	osiedli	w	Wiśle.	W	tym	roku	świętują	swoje	zło-
te	jubileusze:	50	lat	ordynacji	Księdza	Biskupa	i	50	lat	
wspólnej	małżeńskiej	drogi.	
	 Na	dalsze	lata	Jubilatom	życzymy	wiele	Boże-
go	błogosławieństwa.	

25-lecie Ordynacji w Cieszynie 
3 grudnia 1995 roku

Ordynacja ks. Emila Gajdacza i ks. bp 
Janusza Jaguckiego; 22 listopada 1970 

roku w Goleszowie

ks. Marcin Brzóska
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Biskupem	Kościoła.	Z	dniem	ordynacji	został	 	mia-
nowany	 wikariuszem	 parafii	 cieszyńskiej.	 W	 roku	
1971	ożenił	się	z	Heleną	z	domu	Bujok,	także	absol-
wentką	ChAT	i	diakonem	parafii	w	Cieszynie.
	 Przez	cały	czas	służby	z	Kościele	związany	
był	z	Parafią	Ewangelicko-Augsburską	w	Cieszynie.	
Najpierw	jako	wikariusz,	a	w	roku	1983	roku	został	
wybrany	proboszczem	pomocniczym.	W	2005	roku	
został	 mianowany	 proboszczem	 administratorem	
nowo	 powstałej	 Parafii	 Ewangelicko-Augsburskiej	 
w	Dzięgielowie,	która	została	wyodrębniona	z	parafii	
cieszyńskiej.	Był	jednym	z	założycieli	Stowarzysze-
nia	Miłośników	 Dzięgielowa.	 Na	 emeryturę,	 z	 for-
malnej	pracy	parafialnej,	przeszedł	w	2006	r.	Pozostał	
dalej	aktywny	w	innych	działalnościach.	Do	śmierci	
był	gościem	Zarządu	Diakonatu	Eben-Ezer	w	Dzię-
gielowie,	 gdzie	 dzielił	 się	 swoim	 doświadczeniem	 
i	służył	fachową	pomocą	w	sprawach	administracyj-
nych	i	technicznych	Domu	Opieki	Emaus.	Prowadził	
modlitwy	poranne	dla	podopiecznych	i	pracowników	
w	 EDO	 Emaus	 i	 niedzielne	 nabożeństwa	 w	 jej	 ka-
plicy	 i	 w	 kościele	 Eben-Ezer.	 Chętnie	 przyjmował	
zastępstwa	 i	 jako	 wybitny	 i	 ewangelizacyjny	 ka-
znodzieja	 służył	 w	 parafiach	 naszego	 Kościoła	 aż	
do	końca.	Przez	kilka	lat	po	przejściu	na	emeryturę	
odprawiał	 regularnie	 nabożeństwa	 polskojęzyczne	 
w	zborze	ŚKEAV	w	Trzyńcu	(Republika	Czeska).		
	 Przez	 cztery	kadencje,	w	 latach	1987-2007,	
był	 członkiem	 Synodu	 Kościoła.	 Był	 wieloletnim	
przewodniczącym	synodalnej	komisji	ds.	wychowa-
nia	i	nauczania	kościelnego.	Z	jego	inicjatywy	oraz	
samodzielnej	 pracy	 powstało	 wiele	 autorskich	 pro-
gramów	 nauczania	 dzieci	 i	 młodzieży,	 opracował	
wiele	 tematów	 spotkań	 młodzieżowych,	 rekolekcji,	
przedstawień,	 np.	 Reformacyjnych,	 deklamatorów	
np.	na	Dziękczynne	Święto	Żniw.	Współredagował	
materiały	do	Szkółek	Niedzielnych,	zbiorów	poezji	
chrześcijańskiej	 i	 przyczynków	 historycznych	 i	 po-
pularyzujących	 czytelnictwo	 Biblii.	 Osobny	 roz-
dział	 to	 konkursy	 dla	 dzieci	 i	
młodzieży,	 krzyżówki	 i	 inne	
materiały,	 które	 sam	 ilustro-
wał,	przygotowywał	do	druku	
i	 wydawał.	 Nieocenioną	 po-
mocą	była	mu	w	 tych	wszyst-
kich	 przedsięwzięciach	 jego	
małżonka	 diakon	 Helena	 Gaj-
dacz.	 Pracował	 w	 komisjach	
ds.	 ewangelizacji	 i	 misji	 oraz	
w	komisji	ds.	diakonii.
	 Poza	 pracą	 parafialną	
mocno	 angażował	 się	 w	 spra-
wy	 diakonijne	 i	 działalność	

Wprowadzenie w urząd drugiego proboszcza 

Diamentowa Konfirmacja ks. Gajdacza w Goleszowie, 8 czerwca 2014 roku

ks. Gajdacz z żoną i bratem w roku 1987

Na Kubalonce w 2011 roku
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katechetyczną.	W	1984	roku	mianowany	został	duszpa-
sterzem	Diakonatu	Żeńskiego	„Eben-Ezer”	w	Dzięgie-
lowie	 i	 dyrektorem	 działającego	 tam	 Ewangelickiego	
Domu	Opieki	„Emaus”.	Od	1996	r.	prowadził	ten	dom	
jako	Dom	Pomocy	Społecznej	w	Dzięgielowie,	 gdzie	
podopieczni	przyjmowani	są	bez	względu	na	wyznanie.	
Przeprowadził	 jego	 restrukturyzację,	 przystosował	 bu-
dynki	do	wymogów	standardów	Unii	Europejskiej,	tak,	
że	uzyskały	certyfikaty	państwowe	i	weszły	w	strukturę	
III	sektora	–	niepublicznego	-	Domów	Opieki	z	wszyst-
kimi	wymogami	państwowymi.	W	1997	roku	rozpoczął	
organizowanie	 bezpłatnych,	 ponadwyznaniowych	 kur-
sów	opieki	nad	chorym	geriatrycznym.	W	2001	r.	wy-
budował	i	uruchomił	Dom	Seniora	„Emaus	2”.
	 Przez	 całe	 życie	 służby	 aż	 do	 powstania	Cen-
trum	Misji	 i	 Ewangelizacji	w	Dzięgielowie,	 ks.	 Emil	
Gajdacz	 był	 zaangażowany	 w	 ruch	 ewangelizacyj-
no	 –	 misyjny	 naszego	 Luterańskiego	 Kościoła.	 Był	
długoletnim	 dyrektorem	 Tygodni	 Ewangelizacyjnych	 
w	 Dzięgielowie,	 współorganizowanych	 w	 latach	
60/70/80	z	Siostrami	Diakonisami	Diakonatu	Eben-Ezer.	
Prowadził	wykłady	biblijne,	przygotowania	godzin	bi-
blijnych	dla	braci,	rekolekcje	i	kursy	dla	Sióstr	Diakonis,	
słuchaczek	„Roku	służby	dla	Pana”	i	na	potrzeby	ruchu	
misyjnego.	 Opracowywał	 i	 przygotowywał	 do	 druku	
liczne	śpiewniki,	programy,	plakaty,	broszury	związane	
z	 Tygodniem	 Ewangelizacyjnym	 oraz	 okolicznościo-
we	wystawy	 ze	 swoimi	 zdjęciami	 lub	 reprodukcjami.	 
Z	 jego	 inicjatywy	 został	 zakupiony	 budynek	 „Syloe”,	
w	którym	mieści	się	Szkoła	Biblijna	CME	i	jest	zaple-
czem	socjalnym	podczas	Tygodni	Ewangelizacyjnych.	 
W	Parafii	Cieszyńskiej	przez	lata	organizował	w	stycz-
niu	„Tygodnie	Biblijne”,	ewangelizacje	 i	 studia	biblij-
ne.	 Do	 wszystkich	 spraw	 przygotowywał	 się	 zawsze	
rzetelnie	 i	 z	 pokorą,	 aby	 dać	 się	 prowadzić	Duchowi	
Świętemu.	 Był	 wybitnym	 kaznodzieją,	 jego	 kazania	
były	niezwykle	rzeczowe,	mądre,	a	zarazem	posiadały	
wielką	głębię	i	mądrość	wypływającą	z	mocy	Bożego	
Słowa.	 Lubił	 wykorzystywać	 przykłady	 z	 życia	 i	 za-
wsze	dopasowywał	 je	do	 czasów,	w	których	przyszło	
mu	zwiastować.	Nadawało	to	jego	kaznodziejstwu	wy-
miar	praktyczny,	życiowy		i	ponadczasowy.	
	 Świadectwem	 poświęcenia	 dla	 spraw	 diako-
natu	 pozostaną	 też	 trzy	 książki,	w	 których	 powstanie	
bardzo	mocno	się	zaangażował.	W	2013	roku	ukazała	
się	Ewangelia miłości. Diakonat Żeński „Eben-Ezer”  
w Dzięgielowie,	którą	przygotował	wraz	z	żoną	Heleną,	
a	która	w	trzech	językach:	polskim,	niemiecki	i	angiel-
skim	prezentuje	90	lat	działalności	diakonatu.	Z	kolei	w	
2017	roku	ukazała	się	książka	Powołane o wszystkich 
diakonisach z Dzięgielowa,	do	której	ks.	Emil	Gajdacz	
gromadził	 szczegółowe	 informacje	 i	 zdjęcia.	 Trzeciej	
książki	pt.	„Ukochał Ewangelię i Polskę” – w 80. rocz-
nicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza  

już	nie	zobaczył.	Ukazała	się	krótko	po	pogrzebie.	Do	
ostatniej	chwili	nad	nią	pracował.	Chciał	w	ten	sposób	
uhonorować	postać	ks.	Karola	Kulisza,	założyciela	dia-
konatu	i	zakładów	opieki	w	Dzięgielowie.	Powstała	ona	
w	oparciu	o	pracę	magisterską	ks.	Jana	Badury,	do	któ-
rej	ks.	Gajdacz	zebrał	bogaty	album	fotograficzny.
	 Co	 roku,	 także	 na	 emeryturze,	 prowadził	 pro-
jekty,	w	których	zbierano	fundusze	na	działalność	dia-
konijną.	Należała	do	nich	m.in.	akcja	„Kromka	chleba”	
oraz	dystrybucja	w	parafiach	jednokartkowego	kalenda-
rza	„diakonackiego”	A3,	z	którego	zebrane	ofiary	były	
przeznaczone	 na	 pomoc	bliźniemu	prowadzoną	 przez	
Diakonat.	Za	propagowanie	dzieła	diakonii	na	Śląsku	
Cieszyńskim	 otrzymał	 w	 2008	 roku	 Nagrodę	 Diako-
nii	 Polskiej	 –	 statuetkę	 Miłosiernego	 Samarytanina.	
W	2016	roku	otrzymał	Laur	Srebrnej	Cieszynianki	za	
zaangażowanie	w	prace	społeczne,	 rozwój	 i	promocję	
Śląska	 Cieszyńskiego	 przyznawaną	 przez	 Samorządy	
Ziemi	Cieszyńskiej.	Kolejnym,	 bardzo	 obszernym	po-
lem	zaangażowania	ks.	Emila	Gajdacza	była	praca	dla	
dzieci.	Wiele	lat	współpracował	z	żoną	przy	tworzeniu	
czasopisma	 dla	 najmłodszych	 „Przyjaciel	Dzieci”.	To	
spod	 jego	 ręki	wyszła	 znaczna	część	zamieszczonych	
tam	 rysunków.	 Na	 gruncie	 tych	 doświadczeń	 opraco-
wał	później	książkę	dla	najmłodszych	dzieci	Mój przy-
jaciel Jezus,	która	była	kilka	razy	wznawiana	i	długie	
lata	towarzyszyła	najmłodszym	ewangelikom	w	drodze	
za	 Jezusem.	W	1988	 roku	 ukazał	 się	Mały katechizm 
Marcina	Lutra	z	jego	ilustracjami.	Dzięki	tym	plastycz-
nym	 talentom	przygotowywał	materiały	do	nauczania	
kościelnego	 i	 pomoce	 na	 różne	 spotkania	 dla	 dzieci.		 
W	poprzedniej	epoce	wymagało	to	pomysłowości	i	kre-
atywności,	aby	zastosować	takie	materiały,	jakie	rodzi-
ce	będą	mogli	zdobyć.	Tworzył	też	plakaty	i	wystawy	
okolicznościowe.
	 Ks.	Emil	Gajdacz	był	członkiem	zespołu,	który	
przygotowywał	Ewangelicki śpiewnik pogrzebowy, któ-
ry	został	wydany	w	2015	roku.	Wcześniej	zajmował	się	
też	tłumaczeniem	pieśni	z	języka	niemieckiego.	Wielu	

10 marzec 2012 rok, uroczystość rodzinna i jedna z wielu pasji ks. Gajdacza
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ks. Jan Kozieł

„Zachowaj też w pamięci całą drogę, 
którą PAN , BÓG twój prowadził cię...” 

5 M 8,2

„...BÓG może z tych kamieni wzbudzić 
dzieci Abrahama..” 

Łk.3,8

	 Ponieważ	 PAN	 Kościoła	 pozwolił	
mi	 wyjść	 na	 jubileuszowy	 szczyt	 pięćdzie-
sięciolecia	 Ordynacji,	 czuję	 się	 zobowiązany	
przytoczonym	wyżej	 Słowem	 z	 piątej	 Księgi	
Mojżeszowej,	jak	i	sumieniem	do	publicznego	
wyrażenia	 mojej	 wdzięczności	 BOGU,	 czy-
niąc	to	na	łamach	naszego	parafialnego	pisma,	
przed	Wami	Drodzy	Czytelnicy.
	 Patrzę	na	miniony	czas,	nie	tylko	jubi-
leuszowy	 i	 jestem	pełen	wdzięczności.	 Za	 co	
dziękuję?	 Za	 obdarowanie	 mnie	 wierzącym,	
ojcowskim	domem,	w	którym	byłem	kształto-
wany	atmosferą	serdecznego	przywiązania	do	
BOGA.	 Ono	 wyrażało	 się	 chętnym	 pokony-
waniem,	 najpierw	 5	 kilometrów,	 z	 Piasku	 do	
Pszczyny,	 potem	 3	 kilometrów	 ze	 Starej	Wsi	
do	 miasta,	 by	 uczestniczyć	 w	 zajęciach	 kate-
chetycznych	 i	być	 jednym	z	kilkuset	uczestni-
ków	niedzielnych	nabożeństw,	wypełniających	
niemalże	do	ostatniego	miejsca	ten	przepiękny	
książęcy	kościół.
	 Z	 radością	 i	 wdzięcznością	 wspomi-
nam	możliwość	wyjazdów	do	sąsiednich	para-
fii	tak	górnośląskich,	jak	i	cieszyńskich.	Prowa-
dził	mnie	PAN	Kościoła	i	wtedy,	kiedy	udałem	
się	 do	 Golasowic	 na	 słynnego	 „Wawrzyńca”,	 
a	był	to	rok	1965.	Gościnne	kazanie	wygłaszał	
ks.	 Bogdan	 Zeler	 z	 Siemianowic.	W	 kazaniu	
użył	zwrotu	-	pytania:	„A może PAN Kościo-
ła potrzebuje ciebie”? To	pytanie	odniosłem	

do	s	 i	e	b	 i	e!	 	Tam,	w	Golasowicach	zdecydowałem:	idę	na	
teologię.	Nadal	uśmiecham	się	z	wdzięcznością	 	do	 tamtego	
przeżycia.	Dziękuję	PANU!
	 Wdzięczny	 jestem	 mojemu	 nauczycielowi	 ks.	 radcy	
Janowi	Motyce,	który	mnie	kształtował	 i	który	zorganizował	
uroczystość	mojej	 Ordynacji	 w	Niedzielę	Wieczności,	 22	 li-
stopada	1970	 r.	Wdzięczny,	bo	zdołał	przekonać	Księdza	Bi-
skupa	Andrzeja	Wantułę,	który	tej	samej	niedzieli	w	godzinach	
popołudniowych	ordynował	jeszcze	magistrów	teologii	Emila	
Gajdacza	 i	 Janusza	 Jaguckiego,	 by	mojej	 ordynacji	 dokonał	 
w	Pszczynie.	Asystentami	Księdza	Biskupa	ordynującego	byli	
ks.	senior	Alfred	Hauptman	oraz		mój	wychowawca,	ks.	radca	
Jan	Motyka.
	 Z	wdzięcznością	wspo-
minam	 wrocławskie	 doświad-
czenie.	Tu,	 u	 boku	 ks.	 seniora	
Waldemara	 Lucera	 zostałem	
skonfrontowany	 z	 głęboką	 dol-
nośląską	 Ddiasporą,	 gdzie	 sta-
wałem	przed	gronem	kilkudzie-
sięciu,	 kilkunastu	 czy	 kilkoro	
ewangelików,	 jak	 w	 Oleśnicy,	
czy	Wołowie.	W	 pamięci	 żyły	
we	 mnie	 pszczyńskie	 nabożeń-
stwa.	Tęskniłem	za	nimi.	Z	tego	
czasu	 nostalgii	 wyrwał	 mnie	
PAN	w	krótkim	czasie,	pokazu-
jąc	mi;	Kościół	Mój	to	nie	tyko	

zapamiętało	go,	gdy	pojawiał	się	na	każdym	ważnym	
wydarzeniu	z	aparatem	fotograficznym,	z	zamiłowania	
był	bowiem	fotografem.	W	jego	zbiorach	zachowała	się	
wyjątkowa	historia	naszego	Kościoła,	najpierw	w	czar-
no-białych,	a	później	w	kolorowych	obrazach.
	 Ks.	 Emil	 Gajdacz	 zmarł	 po	 krótkiej	 choro-
bie	 13	 października	 2020	 roku	w	Szpitalu	Śląskim	w	
Cieszynie,	w	wieku	80	lat.	Pogrzeb	odbył	się	w	piątek	

23	 października	w	Kościele	 Jezusowym	w	Cieszynie,	 
a	pochowany	został	na	cmentarzu	komunalnym	w	Dzię-
gielowie	w	pobliżu	kwatery	Sióstr	Diakonis	Diakonatu	
Eben-Ezer.	Pozostawił	po	sobie	wdowę,	diakon	Helenę	
Gajdacz	i	bliższą	i	dalszą	rodzinę.	

ks. Marek Londzien

Ordynacja ks. Jana Kozieła w Goleszowie 22 listopada 1970 roku
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liczne	zgromadzenia,	to	dwaj,	lub	trzej	zebrani	w	Moim	
Imieniu.”	(Mt.18,20)	Zrozumiałem,	że	Kościół	Jezusa	
Chrystusa	urzeczywistnia	się	i	dzisiaj	w	tych	najmniej-
szych,	niepozornych	zgromadzeniach.	Byłem	wdzięcz-
ny	BOGU	za	uwolnienie	mnie	z	sentymentalnych	wię-
zów	 z	 rodzimą	 parafią.	 PAN	 uwolnił	mnie	 do	 służby	 
w	naszej	Diasporze.				
	 Tak	 zostałem	 przygotowany	 do	 przejścia	 na	
Wang.	 Zaproponował	 mi	 to	 ks.	 senior	Waldemar	 Lu-
cer.	Wiem,	że	za	tą	propozycją	była	łaska	PANA,	to	ON	
mnie	tam	prowadził.	
	 Na	 parafialnej	 posesji	 zastałem	 pryzmę	 kilku-
dziesięciu	 tysięcy	 cegieł,	 częściowo	wykopane	 funda-
menty	pod	budowę	domu	parafialnego,	co	zostało	przy-
gotowane	jeszcze	przez	ks.	Gustawa	Brodę.	Patrząc	na	
pryzmę	cegieł,	„zaskoczyłem”.	Przecież	będąc	jeszcze	
we	Wrocławiu	miałem	sen;	widziałem	mnóstwo	nagro-
madzonych	cegieł!	Tak,	to	tu,	powiedziałem	do	siebie.	
Był	maj	1976	roku.
	 Piękny,	 ale	 jakże	 trudny	 był	 czas	 Wangu.		
Pierwsze	miesiące,	najtrudniejsze,	mam	na	myśli	nabo-
żeństwa.	Przychodziło	kilkoro	parafian,	nie	było	orga-
nisty.	A	ponieważ	był	to	czas	prosperity	gierkowskiego	
porządku,	domy	FWP	pękały	w	szwach,	kwitła	turysty-
ka	z	NRD,	tysiące	zwiedzających	zabytkową	świątynię.	
Bywało	 często	 po	 100	 uczestników	 nabożeństw.	 Na-
szych	kilka	osób.	Jaki	stres	dla	mnie:	 jak	będzie	prze-
biegać	nabożeństwo,	kto	będzie	odpowiadał	w	liturgii,	
jak	 wypadnie	 śpiew?	 Byłem	 pełen	 lęku!	 Dobrze,	 że	
BÓG	wyposażył	mnię	w	silny	wtedy	głos.	Śpiewałem	
za	wszystkich!	Dziś	już	nie	mogę.
	 Co	 robić	w	 tej	 sytuacji?	Uchwyciłem	 się	 Sło-
wa,	 Obietnicy!	 „Bóg	 może	 z	 tych	 kamieni	 wzbudzić	
dzieci	Abrahama.”	Wychodziłem	 codziennie	 na	 pobli-
ski	górski	szlak	i	mając	wokół	siebie	górskie	kamienie,	 
a	 w	 perspektywie	 Kotlinę	 Jeleniogórską,	 prosiłem:	
„PANIE,	 TY	 masz	 moc.	 Ty	 możesz	 kamienne	 serca	
przemienić	w	serca	wierzące,	zakochane	w	Tobie”.	To	
było	moje	wielokrotne	wołanie	do	PANA.	I	przyszedł	
czas	ożywienia.	Pojawili	się	zagubieni	ewangelicy,	za-
częli	przychodzić	inni,	dochodziło	do	konwersji.	Grupa	
młodych	 parafian	 zainspirowana	 Tygodniem	 Ewange-
lizacyjnym	w	Dzięgielowie	zawiązała	zespół	wokalny,	
który	w	szczytowym	okresie	liczył	20	osób,	tzn.100%	
młodych	parafian.
	 Wspomnę	 w	 tym	 miejscy	 zabawny	 epizod.	
Była	 zima.	 Wracałem	 służbowym	 terenowym	 samo-
chodem	 do	 domu.	 Jadąc	 przez	 Karpacz	 przybrałem	
znajomego	mieszkańca,	 nie	 parafianina.	Zatrzymałem	
się	przy	 jego	domu,	a	on	chcąc	mi	 jak	najserdeczniej	
podziękować,	powiedział:	„Wiedziałem,	że	Niemcy	są	
zawsze	dobrymi	ludźmi”.	Nie	mogłem	się	utrzymać	ze	
śmiechu.		Mimo	takiej	o	nas	opinii,	Chrystus	PAN	po-
mnażał	swoją	chwałę.
	 Dzisiaj,	z	perspektywy	minionych	lat,	dziękuję	
za	 tamten	czas,	kiedy	mogliśmy	doświadczać	Bożego	

błogosławieństwa	w	wymiarze	życia	zborowego,	prze-
żywać	 z	 żoną	 szczęśliwe	 dzieciństwo	 naszych	 trzech	
córek,	że	PAN	przeprowadził	nas	przez	matnię	sieci	za-
stawionych	przez	SB,	że	uchronił	mnie,	gdym	otarł	się	
o	opozycję	polityczną	czasu	„Solidarności.”
	 Dziękuję	 PANU	 za	 doświadczenie	 czasu	 Ci-
sownicy,	 za	 zryw	 parafian	 przy	 budowie	 domu	 para-
fialnego.	Bez	takiego	poruszenia	Waszych	serc	nie	po-
wstałoby	to	centrum.	Jakim	cudem	było	zgłoszenie	się	
ponad	50	parafian	tworzących	pierwszy	chór	parafialny,	
za	zmieniający	się	osobowo	i	chórek	dziecięcy,	i	zespół	
młodzieżowy.
	 Ponieważ	czas	emerytury	dany	jest	mi	przeży-
wać	w	Cieszynie,	wdzięczny	jestem	PANU	Kościoła	za	
wszystkie	okresy	mojej	służby	w	Jego	Kościele	i	za	ten	
ostatni	etap	w	Cisownicy	trwający	23	lata.	Dziękuję	za	
to,	że	i	 tam	mogłem	sławić	Boga	za	Jego	dobroć,	gło-
sząc	Ewangelię	Chrystusa.	Ten	etap	czynnej	formalnie	
służby	zakończył	się	28	sierpnia	2011	roku.	Zwracam	
się	do	Ciebie	miejscowy	Zborze.
	 Cieszymy	 się	 remontem	 naszego	 Jezusowego	
kościoła.	Cieszy	nas	 jego	 zewnętrzne	piękno.	Dzięku-
jemy	 za	 ten	wyraz	Bożego	 błogosławieństwa.	 Pytam:	
na	 takim	remoncie	ma	się	 skończyć?	W	wyniku	groź-
nej	 pandemii,	 a	 jest	 to,	 odczytujemy	 w	 pokorze,	 do-
pust	Boży,	bo	tak		bywało	w	czasach	biblijnych,	widzę	
moje	 zadanie,	 takie	 jak	na	Wangu,	w	Cisownicy;	pro-
sić	PANA,	by	zechciał	kamienne,	zimne	serca	dotknąć	
swoją	mocą,	zamieniając	 je	w	radosne	i	w	NIM	zako-
chane.	 Kto	 i	 z	Was	 będzie	 kontynuował,	 lub	 zacznie	
prosić	PANA?

„Ach zbuduj sobie z serc świątynię i Ducha swego, Pa-
nie, racz nam dać. Niech Imię Twe wśród nas zasłynie, 
swe sprawy święte nam na serca kładź...” / 541,7 /

„Ach rozpal Panie płomień wiary, co w sercach ludu 
tego zgasł. Wszak miłosierdzie Twe bez miary, więc to 
nam Panie 
dzisiaj zdarz!  
A w dziele 
swoim nas też 
użyć chciej, 
choć nie je-
steśmy godni 
łaski Twej.” / 
716,2/

Niech	i	te	sło-
wa	pozostaną	
naszą	 modli-
twą.

ks. Jan Kozieł
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	 W	 tym	 roku	 obchody	 Święta	 Niepodle-
głości	 rozpoczęły	 się,	 podobnie	 jak	w	 latach	 po-
przednich,	 w	 naszym	 kościele	 Jezusowym	 nabo-
żeństwem	 ekumenicznym.	 Niestety,	 z	 uwagi	 na	
obostrzenia	związane	z	pandemią,	miało	ono	nie-
co	inny	charakter.	Nie		wzięły	w	nim	udział	poczty	
sztandarowe	ze	szkół	cieszyńskich	i	 innych	orga-
nizacji.	W	nabożeństwie	 natomiast	wzięli	 udział		
duchowni	z	naszej	parafii	z	proboszczem	ks.	Mar-
cinem	Brzóską	oraz	księża	rzymskokatoliccy	z	wi-
cedziekanem	dekanatu	cieszyńskiego	ks.	Jackiem	
Graczem	 na	 czele.	 Przybyli	 także	 reprezentanci	

Obchody Święta Niepodległości

	 Ks.	Jan	Kozieł	był	proboszczem	Parafii	EA	w	Cisownicy	przez	
23	lata.	Sprawując	funkcję	Kaznodzieji	służył	Słowem	Bożym,	dobrą	
radą	i	pomocną	dłonią.	W	tym	czasie	dał	się	poznać	jako	bardzo	dobry	
gospodarz	 i	organizator.	Ksiądz	Jan	doprowadził	w	Naszej	Parafii	do	
wybudowania	domu	parafialnego,	który	wraz	z	Kościołem	stał	się	wi-
zytówką	naszej	wsi.		 	
	 Dzięki	 niemu	 cmentarz	 parafialny	 zyskał	 nowe	 oblicze,	 po-
przez	 wyremontowanie	 kaplicy	 cmentarnej	 i	 odnowienie	 ogrodzenia.	
Wielu	cisownickich	gospodarzy	pamięta	Jego	niezapowiedziane	wizyty	
domowe	w	czasie	których	ochoczo	pomagał	w	różnych	pracach	polo-
wych.	Z	Jego	inicjatywy	w	1989	r.	powstał	Parafialny	Chór	Mieszany	

istniejący	do	dnia	dzisiejszego.	
	 Dzięki	 ks.	 Janowi	 cisowniccy	
chórzyści	mieli	szansę	poznać	i	zwiedzić	
prawie	 całą	 Polskę	 i	 część	 Europy.	 Pa-
stor	Jan	Kozieł	swoją	nienaganną	posta-
wą	i	charyzmą	zaskarbił	sobie	sympatię	
mieszkańców	 Cisownicy.	 Do	 dnia	 dzi-
siejszego	 utrzymuje	 kontakty	 ze	 swoją	
„parafialną	rodziną”.

Parafianie z Cisownicy 

Konfirmacja w Cisownicy, 
5 czerwca 2016 roku

Jan Król

Nasz Duszpasterz
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władz	samorządowych	miasta	Cieszyna	i	Powia-
tu	Cieszyńskiego	z	burmistrzem	Cieszyna	Panią	
Gabrielą	Staszkiewicz	na	czele.	Niezbyt	licznie,	
w	 kościele,	 uczestniczyli	 w	 nabożeństwie	 cie-
szyniacy.	 Zgromadzili	 się	 przed	 ekranami	 te-
lewizorów	 lub	 komputerów.	 Okolicznościowe	
kazanie	wygłosił	duszpasterz	policji	ks.	Marek	
Twardzik	 	 na	 podstawie	 przypowieści	 Jezusa	 
o	Miłosiernym	Samarytaninie	z	Ew.	Łukasza		10,	
30-37.	 Na	 początek	 przytoczył	 najważniejsze	
wątki	z	historii	Polski	po	odzyskaniu	niepodle-
głości	zakończone	sukcesem	wejścia	polski	do	
UE	i	życiem	w	wolności.	Dziwne	jest	więc,	że	
nie	potrafimy	żyć	w	tej	wolności	 i	zaczynamy	
walczyć	 sami	 ze	 sobą.	 Kończąc	 wskazał,	 że	
Jezus	 nie	 tego	 nas	 uczył	w	przypowieści.	Nie	
można	ludzi	bowiem	dzielić.	Weźmy	przykład	 
z	 Żydów	 i	 Samarytan.	 Miłość	 Samarytanina	
sprawiła,	 że	 człowiek	 pomaga	 drugiemu	 czło-
wiekowi.	 I	 to	 powinno	 być	 wyznacznikiem	
naszego	 obecnego	 patriotyzmu.	 Jezus	 mówi	
każdemu	 z	 nas	 –	 Idź	 i	 ty	 czyń	 podobnie.	 Ta-
kiego	 patriotyzmu	 życzył	 wszystkim	 nam	 
ks.	M.	Twardzik.	
	 Modlitwę	za	Ojczyznę	poprowadził	ks.	
Marcin	Brzóska.	
	 W	 krótkim	 okolicznościowym	 prze-
mówieniu	 do	 zebranych	 zwrócił	 się	 ks.	 Jacek	
Gracz.	 Podkreślił,	 że	 odzyskanie	 niepodległo-
ści	 przez	 Polskę	 było	 istnym	 cudem.	 Działali	
wówczas	ludzie	o	różnych	poglądach	ale	mieli	
wspólny	mianownik,	jakim	była	Ojczyzna	-	Pol-
ska.	Wskazał	na	słowa	Jezusa,	które	dzisiaj	są	
bardzo	aktualne.	Mamy	się	wzajemnie	miłować	 
i	stanowić	jedno.	Po	tym	bowiem	nas	poznają,	
że	miłość	wzajemną	mieć	będziemy.	
Po	końcowym	błogosławieństwie	wspólnie	od-
śpiewano	pieśń	„Boże	coś	Polskę”.	
	 Także	 z	 uwagi	 na	 pandemię	 odwoła-
no	tradycyjną	wspólną	sesję	rad	gmin	powiatu	
cieszyńskiego,	 gminy	 Jaworze	 i	 Powiatu	 Cie-
szyńskiego.	Na	sesji	 tej	w	tym	dniu	od	24.	 lat	
przyznawane	 są	 srebrne	 oraz	 złota	 honorowa	
Cieszynianka.	 Przyznanie	 Laurów	 	 Cieszynia-
nek	postanowiono,	podobnie	 jak	wiele	 innych	
przedsięwzięć	w	czasie	pandemii,	 zrealizować	
on	 line	 (link	do	uroczystości	 	https://youtu.be/
FjEaLRKT9QA).	 Laury	 Cieszynianki	 	 to	 na-
grody	przyznawane	przez	samorządy	dla	osób,	
które	 zasłużyły	 się	 w	 szczególny	 sposób	 dla	
lokalnej	 społeczności,	 w	 której	 działają.	 Laur,	 
w	 formie	 statuetki,	 	 przedstawia	 kwiat	 cieszy-
nianki	i	jest	projektu	Henryka	Jasińskiego,	cie-
szyńskiego	plastyka.

	 Również	 w	 tym	
roku	 wiele	 wyróżnień	
otrzymali	 nasi	 współwy-
znawcy.
	 Honorową	 Złotą	
Cieszyniankę	 przyznawa-
ną	 przez	 członków	 Stowa-
rzyszenia	 Samorządowego	
Ziemi	 Cieszyńskiej	 otrzy-
mał	 goleszowianin Paweł 
Stanieczek.	 	 Paweł	 Stanie-
czek	 jest	 emerytowanym	
nauczycielem,	 historykiem.	
W	latach	1965-1985	był	dyrektorem	Zespołu	Szkół	Energe-
tycznych	w	Bielsku-Białej.	Był	redaktorem	naczelnym	mie-
sięcznika	 samorządowego	 „Panorama	 Goleszowska”,	 jest	
również	autorem	dwóch	folderów	o	gminie	oraz	inicjatorem	
powstania	 Towarzystwa	Miłośników	 Ziemi	 Goleszowskiej.	
Od	 2006	 roku	 jest	 kusto-
szem	 Izby	 Oświęcimskiej	 
w	Goleszowie.
	 W	 tym	 roku	 szcze-
gólnie	miło	nam	poinformo-
wać	 naszych	 czytelników,	
że	 prestiżowe	 wyróżnienie	
przyznawane	 przez	 Powiat	
Cieszyński	otrzymała		Pani 
Alina Rakowska.	 W	 uza-
sadnieniu	 podano	 przede	
wszystkim	jej	postawę	przy	kierowaniu	najstarszą	na	Śląsku	
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polską	 instytucją	finansową,	 czyli	Bankiem	Spółdziel-
czym	 w	 Cieszynie.	 Interesuje	 się	 problematyką	 spo-
łeczną	 i	 gospodarczą.	 Jest	 sekretarzem	Rady	 Parafial-
nej	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Dzięgielowie.	 

W	latach	1999-2004	była	
członkiem	Rady	 Parafial-
nej	naszej	Parafii.	
	 Z	 wielką	 radością	
przyjęliśmy	 informację,	
iż	 władze	 gminy	 Gole-
szów	 postanowiły	 wy-
różnić	 	 Siostrę Lidię 
Gotschalk.	 Siostra	 Li-
dia	 pracowała	 w	 Domu	
Sióstr	 oraz	 w	 Domu	
Opieki	 na	 Szczukówce.	
W	latach	1959-1975	była	
pielęgniarką	 w	 Szpitalu	

Śląskim	 w	 Cieszynie.	W	 1959	 roku	 została	 „czepko-
wana”	na	siostrę	próbną,	pozostając	w	dzięgielowskim	
Diakonacie,	którego	21	 lat	później	została	przełożoną	 
i	funkcję	tę	pełniła	do	2009	roku.	W	trakcie	sprawowa-

nia	przez	nią	służby	siostry	przełożonej	otwarty	został	
Dom	Opieki	„Emaus”	w	Dzięgielowie.	
	 Miasto	Wisła	przyznało	Laur	Srebrnej	Cieszy-
nianki	Irenie Cieślar,	która	wiele	lat	poświęciła	pracy	
społecznej.	W	latach	1980-1992	działała	w	Komitecie	
Organizacyjnym	Tygodnia	 Kultury	 Beskidzkiej,	 w	 la-
tach	 1983-1988	 pełniła	 funkcję	 wiceprzewodniczącej	
Komitetu.	 Od	 1976	 roku	 jest	 również	 członkiem	 Pol-
skiego	Komitetu	Pomocy	Społecznej	w	Zarządzie	Miej-
skim	w	Wiśle,	gdzie	od	 roku	1986	do	chwili	obecnej	
pełni	 funkcję	 Prezesa	 Zarządu.	Organizacja	 ta	 organi-
zowała	 zbiórki	pieniężne	na	 rzecz	osób	najuboższych	 
i	 osób	 poszkodowanych	w	 pożarach,	 a	 od	 roku	 2007	
zajmuje	 się	wydawaniem	 żywności	w	 ramach	 progra-
mów	pomocowych	potrzebującym	mieszkańcom	Wisły.	
	 W	 imieniu	 redakcji	 i	współpracowników	dzię-
kujemy	 wszystkim	 wyróżnionym	 Laurem	 Cieszynia-
nek.	Gratulując	naszym	współwyznawcom	tego	wyróż-
nienia,	które	jest	przykładem	chrześcijańskiej	postawy	
wobec	bliźniego,	życzymy	wszystkim	wiele	sił	 i	zdro-
wia	oraz	dalszego	Bożego	prowadzenia.

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
Śląska poprzez wykonanie prac budowlano-kon-

serwatorskich w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  

Część XX

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

	 Coraz	 mocniej	 cieszy	 efekt	 już	 prze-
szło	dwuletniego	remontu	kościoła.	W	ostatnim		
czasie	 od	 strony	 północno-wschodniej	 dokoń-
czono	prace	związane	z	wykonaniem	zewnętrz-
nej	 obróbki	 okiennej,	 szklenia	okien,	montażu	
miedzianych	 parapetów,	 rynien	 spustowych	 
i	 położenia	 tynków.	 Po	 usunięciu	 rusztowań	
możemy	 niemal	 z	 bliska	 obserwować	 piękny	
efekt	 mozolnej	 pracy.	 W	 ostatnim	 czasie	 pro- Układanie opaski kamiennej wokół kościoła
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wadzono	kolejne	prace	wewnątrz	kościo-
ła	–	w	zakrystii	i	pomieszczeniu	kotłowni.	 
W	 ostatnim	 miesiącu	 postawiono	 ruszto-
wanie	na	frontowej	ścianie	kościoła,	gdzie	
już	niebawem	rozpocznie	się	kolejny	etap	
prac	–	usuwanie	 starego	 tynku,	wyciąga-
nie	do	renowacji	ostatnich	okien	 i	drzwi	
na	wieży,	itd.	
	 Trwają	 też	 prace	 porządkowe	
na	 starym	 cmentarzu,	 przerwane	 niespo-
dziewanie	 w	 październiku	 zwalonym	
drzewem,	 które	 spowodowało	 nieco	
uszkodzeń	(o	tym	w	poprzednim	nr	WW)	 
i	 utrudniało	 prace	 porządkowe	 przeszło	
miesiąc.	 Trwają	 prace	 związane	 z	 ukła-
daniem	 kamiennej	 opaski	 wokół	 kościo-
ła,	 a	 następnie	 zostanie	 ułożony	 cokół	 
z	piaskowca.
 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za wszelkie złożone daro-
wizny na cel remontu kościoła Jezu-
sowego. Darowizny na cel remontu 
kościoła można wpłacać na numer 
konta bankowego Parafii - 78 8113 
0007 2001 0074 4353 0001, w kance-
larii parafialnej, darowiznę można 
też wrzucić do specjalnej skrzynki 
w kościele Jezusowym.
 

Nowa elewacja na kościele od strony północno wschodniej 

Nowa elewacja na kościele od strony północno wschodniej

Układanie opaski kamiennej wokół kościoła

Układanie opaski kamiennej wokół kościołą 
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Ostatnia Misja ks. Emila Gajdacza

	 W	dniu	11	września	2020	r.	na	 terenie	byłe-
go	hitlerowskiego	obozu	zagłady	w	Buchenwaldzie	
k.	Weimaru	(Niemcy)	odsłonięto	tablicę	poświęconą	
zamordowanemu	 tam	 ks.	 sen.	 Karolowi	 Kuliszowi,	
przedwojennemu	proboszczowi	w	Ligotce	Kameral-
nej	 (dziś	Republika	Czeska),	Cieszynie,	 zwierzchni-
kowi	 diecezji	 cieszyńskiej,	 przywódcy	 ruchu	 ewan-
gelizacyjo	 –	 misyjnego	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim;	
profetycznemu	kaznodziei,	redaktorowi	licznych	cza-
sopism	i	autorowi	licznych	artykułów	i	kazań;		dzia-
łaczowi	 narodowemu	 oraz	 założycielowi	 zakładów	
opiekuńczych	w	Ligotce	Kameralnej	i	Dzięgielowie,	
a	także	Polskiego	Diakonatu	Żeńskiego	„Eben	–	Ezer”		
w	Dzięgielowie.	W	uroczystości	 uczestniczyły	dele-
gacje	 ze	 Śląskiego	 Kościoła	 Ewangelickiego	Augs-
burskiego	Wyznania	w	Czechach	(SCEAV)	i	czeskiej	
Śląskiej	 Diakonii,	 Diakonatu	 Żeńskiego	 Eben-Ezer	 
w	Dzięgielowie	oraz	 inicjator	 tej	uroczystości	 i	 fun-
dator	 tablicy	 Towarzystwu	 Hereditas	 z	 Czeskiego	
Cieszyna	 zajmującego	 się	 promowaniem	ewangelic-
kiego	dziedzictwa	Śląska	Cieszyńskiego.
	 Zanim	 doszło	 do	 tej	 uroczystości,	 warto	
wspomnieć,	że	 już	w	roku	 jubileuszu	500	 lat	Refor-
macji	 zrodziła	 się	 ta	 myśl,	 aby	 odsłonić	 tę	 tablicę	 
w	 obozie	 Koncentracyjnym	 w	 Buchenwaldzie.	 Ini-
cjatorem	 rozmów	 na	 szczeblu	 Biskupa	 Diecezji	
Cieszyńskiej	 i	 zwierzchnika	 Śląskiego	 Kościoła	
Ewangelicko	 Augsburskiego	 Wyznania	 w	 Republi-
ce	Czeskiej	był	ks.	dr	Miroslav	Danys.	Jednak	wiele	
przeszkód	 i	 ograniczeń	 nie	 pozwoliły	 na	 realizację	
pomysłu.	Dlatego	dla	mnie	osobiście,	a	szczególnie	
dla	 ks.	 Emila	 Gajdacza	 oraz	 Sióstr	 Diakonis	 czyli	 
s.	przełożonej	Ewy	Cieślar	i	s.	Lidii	Gottschalk	było	
to	 niezwykłe	 przeżycie.	 Pamiętam	 jak	 dziś,	 gdy	 ru-
szaliśmy	 	 we	 wrześniową	 podróż	 do	 Niemiec.	 Ks.	
Emil	Gajdacz	skrupulatnie	przygotował	się	do	tej	po-
dróży	–	misji	życia.	W	drodze	wspominał	nam,	że	już	
przed	wielu	wielu	laty,	jeszcze	w	czasach	DDR,	wraz	
z	ks.	Janem	Badurą	szukali	śladów	ks.	K.	Kulisza	w	
Weimarze,		ale	wtedy	nie	udało	się,	bo	nie	pozwalał	
klimat	 polityczny.	 Gdy	 więc	 w	 piątek	 11	 września	
zbliżaliśmy	się	naszym	busem	w	pobliże	miasta	We-
imar,	a	przed	naszymi	oczyma	widać	było	ogromne	
zalesione	wzgórze,	 a	 na	 nim	wielki	monumentalny	
pomnik	 ofiar	 obozu	 koncentracyjnego	 w	 Buchen-
waldzie,	ks.	Emil	Gajdacz	opowiadał	nam	o	blisko	8	

km	drodze	z	dworca	kolejowego	w	Waimarze,	„drodze	
śmierci”.	Wśród	jeńców	był	sędziwy,	zmęczony	życiem	
i	chory	ks.	sen.	Karol	Kulisz.	Esesmani	pilnowali	„dro-
gi	śmierci”,	prowadzącą	do	obozu	swoich	jeńców,	a	gdy	
ktoś	 upadał,	 zwalniał	 zabijali	 go	 na	miejscu.	Tą	 drogą	

ks. Marek Londzin
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szedł	ks.	Kulisz.	Dalej	słyszeliśmy	z	ust	ks.	Gajdacza	
relacje	 świadków,	 opisujących	 postawę	 ks.	 Kulisza	
już	w	 obozie,	 gdzie	 nigdy	 nie	 upadł	 na	 duchu.	 Co-
dziennie	 rozmawiał	 z	więźniami,	modlił	 się	 z	 nimi,	
śpiewał	pieśni,	wygłaszał	krótkie	kazania	niosące	po-
cieszenie	i	nadzieję	wypływające	z	mocy	Ewangelii	
Chrystusowej.	Za	głoszenie	właśnie	Ewangelii	został	
znienawidzony	przez	esesmanów	i	zamknięty	w	bun-
krze,	gdzie	psychopatyczny	oficer	w	sposób	brutalny	
i	 sadystyczny	znęcał	się	nad	 jeńcami.	Tam	ks.	Kuli-
szowi	wybito	oko	i	połamano	kości.	Do	samego	koń-
ca	ks.	sen	Karol	Kulisz	był	wsparciem	duchowym	dla	
współwieźniów.	Z	powodu		wykończenia	fizycznego	
i	starości	zmarł	8	maja	1940	roku,	a	jego	ciało	zostało	
spalone	w	krematorium.	Gdy	to	wszystko	opowiadał	
nam	ks.	Emil	Gajdacz	widać	w	nim	było	wzruszenie	
i	bardzo	to	przeżywał.	Mówił,	że	ten	wyjazd	jest	speł-
nieniem	jego	życiowej	misji	co	do	upamiętnienia	ży-
cia	i	służby	w	Kościele	wybitnego	duchownego.	Nie	
wierzył,	że	tego	momentu	dożyje,	ale	jednak	Bóg	po-
zwolił	mu	to	osobiście	przeżyć	i	w	tym	uczestniczyć.	
A	samą	uroczystość	opisuje	tak:	
	 Na	 placu	 przed	 krematorium	 uczestników	
uroczystości	 powitał	 inicjator	 wmurowania	 tabli-
cy,	pochodzący	z	Zaolzia	w	Czechach	ks.	Miroslav	
Danyś,	 długoletni	 duszpasterz	 i	 działacz	 diakonijny	
w	Lemgo	(Niemcy).	Wyjaśnił	on,	że	wydarzenie	za-
planowane	na	8	maja	2020	r.,	czyli	dokładnie	w	80.	
rocznicę	 męczeńskiej	 śmierci	 duchownego,	 zostało	
przełożone	z	powodu	panującej	pandemii.	Następnie	
zabrał	 głos	 dyrektor	Muzeum	Obozu	Koncentracyj-
nego	w	Buchenwaldzie	 dr	 Philipp	Neumann-Thein,	
który	przedstawił	historię	powstania	obozu	i	przypo-
mniał,	że	już	na	przełomie	1937/38	roku	ruszyła	tam	
„fabryka	tortur	i	śmierci”.	Naziści	osadzali	tam	osoby,	
które	krytykowały	narodowy	socjalizm,	budzący	się	
nazizm,	krytykowali	politykę	Hitlera.	Jeszcze	przed	
wybuchem	wojny,	w	1939	roku,	z	rąk	nazistów	został	
tu	zamordowany	ks.	Paul	Schneider	z	ewangelickie-
go	Kościoła	Wyznającego,	który	 jawnie	krytykował	
ideologię	nazizmu	oraz	wypaczanie	Ewangelii	przez	
mieszanie	jej	z	polityką.	W	krematorium		znajduje	się	
już	pamiątkowa	tablica	tego	duchownego.
	 Życiorys	ks.	sen.	Karola	Kulisza	przedstawił	
Adam	 Cieślar,	 przewodniczący	 Towarzystwa	 He-
reditas	 z	 Czeskiego	Cieszyna,	 które	 ufundowało	 ta-
blicę.	Wszystkie	wystąpienia	były	tłumaczone	przez	
ks.	Mirosłava	Danysa	na	język	niemiecki	lub	polski.	
Słowa	Psalmu	116	przeczytał	ks.	Emil	Gajdacz,	były	
duszpasterz	 diakonatu	 i	 dyrektor	 dzięgielowskiego	
domu	opieki	–	mocnym	przesłaniem	zabrzmiały	sło-
wa:	 „Drogocenna	 jest	 w	 oczach	 Pana	 śmierć	 wier-
nych	jego”	(Ps	116,15).	Kulminacyjnym	momentem	
uroczystości	 było	 odsłonięcie	 i	 poświęcenie	 tablicy	 
w	 pomieszczeniu	 krematorium	 obozowego.	 Ze	

względu	na	pandemię	do	środka	nie	mogli	wejść	wszy-
scy	uczestnicy.	Wota	biblijne	odczytali	po	czesku,	polsku	
i	niemiecku:	bp	Jan	Wacławek	(Czechy),	ks.	dr	Bartolt	
Hasse,	 dyrektor	 Fundacji	 Eben-Ezer	 w	 Lemgo,	 przeło-
żona	diakonatu	Eben-Ezer	s.	Ewa	Cieślar,	ks.	Emil	Gaj-
dacz	i	ks.	Marek	Londzin.	W	cichej	modlitwie	wszyscy	
wspólnie	dziękowali	Bogu	za	sługę	Jego	Ewangelii.
	 Następnie	do	wnętrza	mogły	udać	się	w	grupach	
kolejne	osoby.	Gdy	wszyscy	wrócili,	na		placu	przed	kre-
matorium	zabrzmiała	pieśń	–	modlitwa	po	łacinie	Dona	
nobis	 pacem	 –	Daj	 nam	 pokój.	 Po	 jej	 odśpiewaniu	 ks.	
Marek	Londzin	 z	Dzięgielowa	 zmówił	modlitwę,	 a	 na-
stępnie	razem,	w	różnych	językach,	zmówiono	Modlitwę	
Pańską.	Błogosławieństwa	udzielił	zebranym	bp	Jan	Wa-
cławek.
	 Głos	 zabrał	 także	 inż.	 architekt	 Karol	 Cieślar,	
wykonawca	 prac	 związanych	 z	 tablicą.	 Na	 zakończe-
nie	 uroczystości	 emerytowana	 ks.	 Else-Ulrike	 Ross	 
z	Weimaru,	przewodnicząca	Towarzystwa	im.	ks.	Paula	
Schneidera	zapewniła,	 że	 jej	 stowarzyszenie	będzie	 się	
starało	 zachowywać	 na	 tym	miejscu	 pamięć	 o	 obu	 za-
mordowanych	duchownych.	Podkreśliła	też,	że	w	Turyn-
gii,	na	 terenie	której	znajduje	 się	obóz-muzeum,	każdy	
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„Ukochał Ewangelię i Polskę”

	 Staraniem	 Diakonatu	 Eben	 -	 Ezer	 w	 Dzięgielo-
wie	w	 listopadzie	została	wydana	nowa	pozycja	książkowa	
pt.	„Ukochał Ewangelię i Polskę - w 80. rocznicę 
męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza”. 
Książka	jest	przeredagowaną	przez	samego	autora	pracą	ma-
gisterską ks. radcy Jana Badury.	Została	ona	poszerzona	o	
część	albumową,	ilustrującą	życie	i	służbę	ks.	seniora	Karola	
Kulisza.	Nad	częścią	albumową	pracował,	wybierał	zdjęcia,	
redagował,		opisywał	aż	do	dnia	swojej	śmierci	ks. Emil Gaj-
dacz,	który	nie	doczekał	się	już	jej	wydania.	Czynimy	to	już	
pośmiertnie	jako	hołd	i	wyraz	szacunku	dla	Jego	pracy	i	służ-
by	na	niwie	Kościoła	Ewangelickiego	w	Polsce	.	
 Proszę o włączenie się do promocji książki	(w	cza-
sopiśmie,	info	parafialnym,	www,	fb	itp)	w	tych	trudnych	cza-
sach	pandemii	(nie	jestem	w	stanie	zorganizować	spotkania	
autorskiego	 itp)	przez	zamieszczenie	 informacji	o	książce	 i	
recenzji, które	 napisała	 diakon Aleksandra Błahut - Ko-
walczyk i mgr Marcin Gabryś,	kustosz	Muzeum	Protestan-
tyzmu	w	Cieszynie.			
	 Książka:	„Ukochał Ewangelię i Polskę”	autorstwa:	
tekst	-	ks.	Jan	Badura	i	część	albumowa	-	ks.	Emil	Gajdacz.	
Redakcja:	dr	Jadwiga	A.	Badura	i	ks.	Emil	Gajdacz.	Zawiera	
260	stron	i	170	zdjęć,	twarda	okładka,	cześć	albumowa	dru-

uczeń	9	klasy	ma	obowiązek	zapoznania	się	z	historią	
tego	miejsca.
 
	 Polska	delegacja	zwiedziła	również	„więzienie	
w	więzieniu”,	 czyli	bunkier	obozowy.	Tam	w	małych	
celach	 byli	 torturowani	 i	 przetrzymywani	 „najniebez-
pieczniejsi”	 ideologicznie	 więźniowie,	 m.in.	 duchow-
ni,	którzy	będąc	w	obozie	głosili	współwięźniom	moc	
Ewangelii	Chrystusowej,	podnosząc	ich	na	duchu,	mo-
dląc	się	za	nich,	zwiastując	Słowo	Boże	o	nadziei	zmar-
twychwstania,	która	 jest	ponad	 śmiercią.	Bunkier	 jest	
częścią	głównej	bramy	prowadzącej	na	teren	obozu.									

	 W	zadumie	opuszczaliśmy	ogromny	teren	obo-
zu	koncentracyjnego	w	Buchenwaldzie.	Mijały	nas	licz-
ne	grupy	młodych	ludzi	z	przewodnikami,	którzy	zapo-
znawali	się	z	ciemną	historią	nazizmu	i	swojego	narodu.	
To	wzbudziło	w	nas	nadzieję.	To	ważne	memento	dla	
kolejnych	pokoleń,	że	„to	ludzie	ludziom	zgotowali	ten	
los”,	 ale	 też,	 że	 „Błogosławiony	 jest	 człowiek	 pokój	
niosący	 dokoła,	 słowom	Chrystusa	wierzący,	 których	
nic	zmienić	nie	zdoła!”	(ŚE	841,4).	Mieliśmy	wrażenie,	
że	rozpatrując	w	tym	miejscu	działalność	i	koniec	życia	

ks.	sen.	K.	Kulisza	zachowujemy	dla	przyszłości	dzie-
dzictwo	naszych	ojców	wiary.
 
	 Z	wielkim	wzruszeniem	i	w	ciszy	wracaliśmy	
do	Polski.	Ks.	Emil	Gajdacz	był	Bogu	bardzo	wdzięcz-
ny,	 że	pozwolił	mu	dożyć	 tej	 chwili.	Mówił,	 że	 teraz	
do	końca	wypełnił	swoją	misję	wobec	tego,	o	którym	
pisze	autor	 listu	do	Hebrajczyków	13,	7	 	gdy	wzywa:	
„Pamiętajcie	 na	wodzów	waszych,	 którzy	wam	głosili	
Słowo	 Boże	 a	 rozpatrując	 koniec	 ich	 życia,	 naśladuj-
cie	wiarę	ich	„Za	wolą	Bożą	mogliśmy	podczas	pobytu	
w	Buchenwaldzie	rozpatrywać	koniec	życia	ks.	Karola	
Kulisza	 aby	 tam	 też	 przypomnieć	 następnym	 pokole-
niom	 o	wodzu,	 który	 głosił	 Słowo	Boże,	 a	 owoce	 są	
widoczne	po	dziś	dzień.	Misja	została	spełniona	przez	
ks.	Emila	Gajdacza,	okazała	się	ostatnią	w	jego	życiu	
i	pięknej	służbie	na	Bożą	Chwałę,		ale	jej	ostatnim	ak-
centem	jest	jednak	przygotowywana	już	w	tym	czasie,	 
a	wydana	już	po	śmierci	Ks.	Gajdacza	książka	i	album	
Pt.	„Ukochał	Ewangelię	 i	Polskę	–	w	80	rocznicę	mę-
czeńskiej	śmierci	ks.	seniora	Karola	Kulisza”.	Niezba-
dane	są	drogi	i	wyroki	Boże.	
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kowana	na	kredzie.	Druk:	Ośrodek	Wydawniczy	„Au-
gustana”;	Wydawca	 :	Diakonat	Żeński	Eben	 -	Ezer	w	
Dzięgielowie.
	 Książka	do	nabycia	w	księgarni	„Warto”	w	Cie-
szynie,	ul	Wyższa	Brama	29,	tel.	33/	852	36	44	;	e-mail:	

bok@warto.com	pl	 	 ;	w	godz.	od	9.00	do	16.00	-	 	po-
niedziałek	 -	 piątek.	 Zamówienia	 na	 stronie	 interneto-
wej	:	www.warto.com.pl	lub	zamówienia	bezpośrednio	 
w	Diakonacie	pod	nr	+48/602424511
	 Cena	książki	-	49.90	PLN

Człowiek jak kamień szlachetny

Aleksandra Błahut-Kowalczyk

	 Z	 mozaiki,	 którą	 jest	 życie,	 wyciągam	 dziś	
wyjątkowy	 kamień.	 Zawsze	 interesowała	 mnie	 mine-
ralogia	–	 stąd	porównanie	–	 ciekawiły:	 krystalografia,	
twardość	i	skład	chemiczny	kruszcu.	Jednak		skład	tego	
Kamienia	 jest	 unikalny.	 Tworzy	 splot	 niezwykłych/
zwykłych	 postaci,	 splot	 wielkich	 i	 trudnych,	 powsze-
dnich	i	tragicznych	wydarzeń.	Ów	splot	buduje	historię.
Bez	 tego	kamienia	mozaika,	 na	 którą	 należy	 spojrzeć	 
z	 pewnej	 odległości,	 by	 docenić	 jej	wartość	 i	 piękno,	
byłaby	znacznie	uboższa;	mozaika,	którą	jest	życie…
	 Co	 uczynić?	 Nazwać	 warstwy	 kamienia,	 od-
słonić	 je,	zachwycić	się	nimi,	odczuć	wdzięczność	za	
dzieło,	 które	 tworzą.	 Nic	 innego,	 tylko	 wczytać	 się	 
w	wydaną	jesienią	2020r.	z	okazji	80.	rocznicy	męczeń-
skiej	śmierci	ks.	Karola	Kulisza	książkę	pt.:

„Ukochał Ewangelię i Polskę”.
	 Odsłaniając	warstwę	po	warstwie	można	 	być	
pełnym	 	 uznania	 i	 dla	 ks.	 Jana	Badury,	 autora	 tekstu	 
o	charyzmatycznym	kaznodziei,	 i	dla	autora	części	al-
bumowej,	ks.	Emila	Gajdacza,	który	do	ostatnich	chwil	
życia	 czuwał	 nad	 projektem	 wydania,	 i	 dla	 samego	
Bohatera	 książki	 –	 ks.	 Karola	 Kulisza,	 który	 w	 swej	
wielowymiarowości	daje	 się	zapamiętać	 jako	świadek	
Chrystusa	usługujący	bliźniemu,	założyciel	Diakonatu	
Eben-Ezer,	 społecznik	 i	 polski	 patriota.	Za	 swe	 życie	
wprawdzie	płaci	najwyższą	cenę.	Ginie	8	maja	1940	r.										
w	obozie	koncentracyjnym		w	Buchenwaldzie.
	 Każda	 z	 tych	 warstw:	 klarowna	 faktogra-
fia,	 drobiazgowo	 opracowane	 okiem	 obiektywu	 życie	 
i	dzieło	Kulisza,	rzetelna	praca	redakcyjna	i	wydawni-
cza	–	 to	unikalny	klejnot	w	mozaice;	mozaice,	która	 -		
kamyk	po	kamieniu	-	kreuje	i	nasze	życie.

	 W	2020	 roku	 została	wydana	 książka	 poświę-
cona	 kaznodziejstwu	 ks.	 seniora	 Karola	 Kulisza.	 Ks.	
Kulisz	znany	jest	przede	wszystkim	z	działalności	cha-
rytatywnej	 (diakonijnej)	 i	 misyjnej	 Kościoła	 Ewange-
licko-Augsburskiego	 oraz	 działalności	 narodowej	 na	
Śląsku	Cieszyńskim.	Był	twórcą	zakładów	charytatyw-
nych	w	Ligotce	Kameralnej	(dziś	Republika	Czeska)	i	
Opiekuńczo-Wychowawczych	 w	 Dzięgielowie,	 gdzie	
też	powołał	Polski	Diakonat	Ewangelicki	„Eben-Ezer”,	
redaktor	i	wydawca	czasopism	i	druków	religijno-prze-
budzeniowych,	 duchowy	 opiekun	 i	 współzałożyciel	
Społeczności	 Chrześcijańskiej	 w	 Cieszynie.	 Oprócz	
służby	 na	 niwie	 Kościoła,	 był	 mocno	 zaangażowany	 
w	 działalność	 narodową.	Współorganizator	 Rady	 Na-
rodowej	 Księstwa	 Cieszyńskiego	 –	 pierwszej	 pol-
skiej	władzy	administracyjnej	na	Śląsku	Cieszyńskim	
po	 rozpadzie	monarchii	 habsburskiej	 –	 a	 po	 I	wojnie	
światowej	-	delegat	śląskiej	ludności	ewangelickiej	na	
konferencję	pokojową	do	Paryża.	Za	swoją	działalność	
narodową	na	początku	II	wojny	światowej	aresztowany	
przez	nazistów,	zginął	w	hitlerowskim	obozie	koncen-
tracyjnym	w	Buchenwald.	
	 Ta	wyjątkowa	postać	doczekała	się	kilkunastu	
artykułów,	prac	magisterskich,	większych	i	mniejszych	

Marcin Gabryś 
 

drukowanych	 wspomnień,	 ale	 nie	 oddzielnej	 publika-
cji	książkowej.	Dlatego	też	publikacja	wydana	z	okazji	
80.	rocznicy	męczeńskiej	śmierci	ks.	Kulisza	–	dzięki	
staraniom	ks.	Emila	Gajdacza	i	ks.	Jana	Badury	–	jest	
pierwszą	w	całości	poświęconą	tej	jakże	ważnej	osobie	
dla	Śląska	Cieszyńskiego.	Książka	składa	się	z	dwóch	
części.	Pierwsza	powstała	w	oparciu	o	pracę	magister-
ską	ks.	Badury	obronioną	w	1976	 roku,	która	 została	
przez	 autora	 ponownie	 zredagowana	 i	 uzupełniona	 
o	współczesną	literaturę,	a	drugą	część	stanowi	album	
fotograficzny,	opracowany	przez	współautora,	ks.	Gaj-
dacza.	Książka	 nie	 jest	 typową	 biografią	 przedstawia-
jącą	 całościowe	 życie	 i	 działalność	 danej	 osoby,	 ale	
omawia	ważny	wycinek	z	działalności	duszpasterskiej	
ks.	Kulisza,	 jakim	 było	 jego	 kaznodziejstwo,	 a	 przez	
pryzmat	 fotografii	 przybliża	 czytelnikowi	 postać	 tego	
wyjątkowego	duchownego.
	 Treść	 główna	 książki	 podzielona	 jest	 na	 czte-
ry	 rozdziały.	 Pierwszy	 rozdział	 przybliża	 sytuację	 po-
lityczno-społeczną	 Śląska	 Cieszyńskiego,	 w	 którym	
urodził	się	i	dorastał	przyszły	duchowny.	Poznajemy	tu	
również	krótki	 rodowód	genealogiczny	oraz	obszerne	
kalendarium,	 które	 pozwala	 czytelnikowi	 prześledzić	
w	 skoncentrowany	 sposób	 życie	 i	 działalność	 ks.	Ku-
lisza.	Dwa	kolejne	rozdziały	stanowią	właściwy	temat	
tej	 części	 publikacji	 dotykający	 działalności	 kazno-
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dziejskiej	duchownego.	Rozdział	drugi	opisuje	warstwę	
językowo-warsztatową	kazań,	natomiast	trzeci	rozdział	
dotyka	nauczania	i	posłannictwa.	Autor	przytacza	całe	
fragmenty	kazań,	listów	i	artykułów,	dzięki	którym	czy-
telnik	może	poznać	istotne	elementy	myśli	ks.	Kulisza	
wynikające	z	jego	osobistych	doświadczeń	i	wiedzy	teo-
logicznej.	Czwarta	część	stanowi	zakończenie,	w	której	
podsumowuje	 i	 zwraca	 uwagę	 na	 wpływ	 kaznodziej-
stwa	 i	 dzieła	ks.	Kulisza	na	odbiorców.	Ponadto	 znaj-
dziemy	 tutaj	 zestawienie	 uroczystości	 pamiątkowych	
i	wspomnieniowych	o	pamięci	ks.	Kulisza	w	układzie	
chronologicznym,	zaczynając	od	1946	do	2018	roku.
	 Bardzo	cennym	dopełnieniem	części	tekstowej	
publikacji	 są:	bibliografia	uzupełniona	o	najnowszą	 li-
teraturę	przedmiotu	oraz	dwa	aneksy.	Pierwszy	aneks	to	
bibliografia	prac	ks.	Kulisza	z	lat	1901-1939.	Stanowi	
bardzo	przydatne	i	wygodne	narzędzie	dla	osób	pragną-
cych	poszerzyć	wiedzę	o	działalności	tego	wyjątkowe-
go	duchownego.	Drugi	aneks	to	pierwsze	jego	kazanie,	
które	wygłosił	w	1896	roku,	jeszcze	jako	student	teolo-
gii.
	 Drugą	częścią	książki	jest	fotograficzny	album	
pt.	Ks. sen. Karol Kulisz – życie i dzieło okiem obiek-

tywu.	 Część	 albumową	 skrupulatnie	 zebrał	 i	 opraco-
wał	współautor	książki	ks.	Gajdacz.	Autor	albumowej	
części	książki	zebrał	i	opisał	ponad	170	fotografii	i	ilu-
stracji	 prezentujących	 życie	 i	 działalność	 ks.	 Kulisza.	
Albumowa	 część	 książki	 została	 podzielona	na	 cztery	
rozdziały	 i	 otrzymała	 układ	 chronologiczny.	 Zawarte	
w	części	albumowej	fotografie	są	w	dużej	mierze	zdję-
ciami	archiwalnymi,	ale	też	i	umiejętnie	zestawionymi	
zdjęciami	współczesnymi,	odpowiednio	opisanymi.	Fo-
tografie	znacząco	wzbogacają	obraz	postaci	ks.	Kulisza	
przedstawiony	z	perspektywy	jego	kazań	i	kalendarium	
życia	znajdujące	się	w	części	tekstowej	publikacji.
	 Godna	polecenia	książka	jest	wydana	starannie	
w	twardej	oprawie	 i	opatrzona	indeksem	osób,	co	uła-
twia	 odnalezienie	 poszukiwanych	 informacji.	 Pozycja	
ta	umożliwia	czytelnikom	bliższe	poznanie	proboszcza	
parafii	w	Ligotce	Kameralnej,	 a	 później	w	Cieszynie	 
i	 seniora	 (biskupa)	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsbur-
skiego	 na	 Śląsku,	 jego	 charytatywne	 i	 patriotyczne	
zaangażowanie	na	rzecz	człowieka	i	Polski	na	gruncie	
Ewangelii.

Młodzież i dzieci

Wieczory dla młodzieży 
„Dobry wieczór #młodzi”

Mateusz Mendroch

	 Od	29	października	do	1	listopada	codziennie	o	godzinie	20:00	
odbywały	się	online	wieczory	ewangelizacyjne	dla	młodzieży	organizo-
wane	przez	Centrum	Misji	i	Ewangelizacji	naszego	Kościoła.	Każdora-
zowo	na	żywo	uczestniczyło	w	nich	około	300	osób,	 transmisje	odby-
wały	się	zarówno	na	Facebooku	 jak	 również	na	YouTube.	Sporo	osób	
oglądało	 po	 czasie	 z	 odtworzenia,	 dzięki	 czemu	każdy	wieczór	 został	
wyświetlony	 co	 najmniej	 2000	 razy	 co	 niewątpliwie	 pokazuje,	 że	wy-
darzenie	miało	szerokie	oddziaływanie.	Wraz	z	ks.	Arkiem	Raszką	by-
liśmy	mówcami,	każdy	z	nas	przygotował	przesłanie	na	dwa	wieczory.	
Codziennie	za	stronę	muzyczną	odpowiedzialny	był	zespół	NSA	z	Nysy	
(solistką	jest	tam	Marta	Cienciała	z	naszej	parafii).	Oprócz	tego	mieliśmy	
dwójkę	prowadzących	(Tomek	Chmiel	oraz	Martyna	Firla),	a	także	panią	
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dietetyk	(Natalia	Bujok),	która	codziennie	dzieliła	
się	jednym	ze	swoich	wspaniałych	przepisów	ku-
linarnych,	dzięki	czemu	było	bardzo	smacznie.	
Każdy	 dzień	 miał	 swoją	 tematykę.	 Pierwszego	
dnia	mówiliśmy	o	wykorzystywaniu	szans,	które	
daje	nam	Bóg.	Skupiłem	się	wtedy	na	postaci	Ra-
chab	oraz	Syna	Marnotrwanego	–	obydwoje	mieli	
na	 koncie	 liczne	 porażki,	 jednak	Bóg	 jest	 żywy	 
i	przebacza	każdy	grzech	i	daje	nam	kolejne	szan-
se.	Skoro	Bóg	przebaczył	im,	to	może	także	prze-
baczać	 nam	dzisiaj	 i	 sprawiać,	 że	możemy	 czuć	
się	kochani	i	wartościowi	właśnie	dzięki	Niemu.
	 Drugi	dzień	skupiał	się	głównie	na	tema-
tyce	miłości.	Ksiądz	Arek	Raszka	podkreślał,	że	
miłość	Boga	jest	wręcz	skandaliczna,	dlatego	że	
przewyższa	miłość,	którą	znamy	na	tym	świecie.	
Bóg	 nas	 kocha	 i	 chce	 abyśmy	 Go	 naśladowali	 
i	 naszą	własną	miłością	 odpowiadali	 na	 zło	 czy	
też	niesprawiedliwość	tego	świata.
	 Trzeciego	 dnia	 mówiliśmy	 o	 mądrości	
oraz	głupocie.	Podkreślałem	na	podstawie	posta-
ci	Noego,	że	najważniejsze	jest	aby	być	mądrym	 
w	Bożych	oczach,	bo	najistotniejsze	jest	to,	co	On	
o	nas	myśli.	Choćby	nawet	wiązało	się	to	z	tym,	
że	 ludzie	 będą	mieli	 nas	 za	 ‘głupich’.	 Noe,	 kie-
dy	budował	Arkę,	zapewne	często	był	wyszydza-
ny	przez	innych,	jednak	to	go	nie	powstrzymało.	
Bo	człowiek	prawdziwie	mądry	ma	świadomość,	
że	najważniejsza	opinia	na	nasz	temat	należy	do	
Boga,	a	nie	do	ludzi.
Czwartego	dnia	ksiądz	Arek	wzywał	do	tego,	aby-
śmy	byli	Bożymi	gośćmi.	Odwoływał	się	między	
innymi	do	przypowieści	o	uczcie	weselnej,	gdzie	
gospodarz	 zapraszał	 wielu	 ludzi,	 którzy	 jednak	
mieli	swoje	wymówki	aby	z	tego	zaproszenia	nie	
skorzystać.	My	dziś	także	mamy	wiele	wymówek,	
więc	warto	zadać	 sobie	pytanie,	w	której	grupie	
ludzi	sami	byśmy	się	znaleźli.
	 Oprócz	 samej	 treści	 biblijnej	 każdego	
dnia	działy	się	także	inne	rzeczy.	Mieliśmy	moż-
liwość	wysłuchania	 świadectw	 czterech	 różnych	
osób,	 a	 także	 czterech	 ludzi,	 którzy	 dzielili	 się	
swoją	wiedzą	na	różne	tematy	związane	z	ich	ży-
ciem	 zawodowym.	 Ponadto	 czwartego	 dnia	 nastąpiła	
symboliczna	zmiana.	Dotychczasowego	opiekuna	mło-
dzieży	–	ks.	Marcina	Koniecznego,	zastąpi	od	nowego	
roku	ks.	Tymoteusz	Bujok.	Mogliśmy	posłuchać	krót-
kiej	pogadanki	między	nimi	prowadzonej	przez	Tomka	
Chmiela.
	 Program	dla	młodzieży	„Dobry	wieczór	#mło-
dzi”	kosztował	nas	wiele	zaangażowania	i	poświęcone-
go	czasu,	aby	wszystko	mogło	się	odbyć.	To	także	wiel-
ka	praca	realizatorów	od	strony	technicznej,	których	nie	
widać,	a	wykonują	gigantyczną	pracę.	Nad	wszystkim	

czuwali	na	bieżąco	Katarzyna	Wesner-Macura	oraz	ks.	
Tymoteusz	Bujok.	Ja	bardzo	się	cieszę,	że	mogłem	być	
częścią	tego	wydarzenia,	wierzę	że	dla	wielu	osób	mógł	
to	być	moment	do	zmiany	w	ich	duchowym	życiu	dzię-
ki	działaniu	Ducha	Świętego,	który	poruszał	ich	serca.		
Wszystkich,	 którzy	 programu	 nie	 widzieli,	 zachęcam	
do	 obejrzenia.	 Całość	 jest	 na	 kanale	 „Tydzień	 Ewan-
gelizacyjny”	na	platformie	YouTube.	Cieszę	się	bardzo	
także	z	tego	powodu,	że	codziennie	oglądała	nas	nasza	
młodzież	z	Cieszyna,	z	którą	też	regularnie	spotykamy	
się	na	Zoomie.	
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Szkółki online

	 W	 październiku,	 w	 związ-

ku	 z	 nadejściem	 drugiej	 fali	 epide-

mii,	rada	parafialna	podjęła	decyzję	

o	 zawieszeniu	 wszystkich	 spotkań	 

w	 parafii,	 w	 tym	 szkółek	 niedziel-

nych.

	 W	 Bażanowicach,	 dzie-

ci	 spotykały	 się	 na	 szkółkach	 we	

wrześniu.	 Udało	 się	 zorganizować	

ognisko,	 dzieci	 przygotowały	 pro-

gram	na	nabożeństwo	żniwowe.	Od	

października,	zgodnie	z	zaleceniami,	

dzieci	 spotykają	 się	 na	 szkółkach	

online.	 Jest	 to	 okazja,	 żeby	 w	 do-

mowym	 zaciszu	 wysłuchać	 historii	

biblijnych,	 śpiewać	 piosenki	 i	 przy-

gotować	prace	plastyczne.

	 Dziękuję	 rodzicom	 ze	 udo-

kumentowanie	tych	chwil.	Dziękuję	

za	wszystkie	zdjęcia	i	filmy.	Pozdra-

wiam	serdecznie	i	mam	nadzieję	do	

zobaczenia	wkrótce	:).

Zdjęcia udostępnione przez rodziców

Tekst: Janina Szalbot
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A czy wiesz ty, drogie dz iec ię , 
Co to cudów jest  na świec ie? 

I le  to  s ię  gwiazd w oddal i 
Na wieczornym nieb ie  pal i?

Widzisz , jak ta mleczna droga 
Rozc iągniona ręką Boga, 

Wskroś s ię  wi je  przez błęki ty, 
Jako srebrem pas poszyty?
A czy wiesz, że z iemia cała 
To też gwiazda ty lko mała, 

Taka sama jak ta złota , 
Co w okienko twe migota?

że wśród owych gwiazd tys iąca 
Są ogromne jako słońca, 

że ich b lask ku z iemi lec i 
Przez niezmierny c iąg stu lec i?
Dziw Cię b ierze, drogie dz iec ię ,
Po lazurach wzrok twój  lata . . . 

Tych gwiazd mi l ion — to jest  przec ie 
Tylko cząstka cudów świata
Tylko cząstka to jest  dz ie ła , 

Którą Boża myśl  poczęła, 
Tylko cząstka te j  wszechmocy 

Świec i  gwiazd wśród c iche j  nocy.
Podnieś ku nim jasne oko, 
Podnieś serce swe wysoko, 

Rozbudź myśl , co jeszcze drzemie, 
Ucz s ię  patrzeć ponad z iemię. . .
Choć na jedną chwi lę  we dnie
Porzuć czuc ie  twe powszednie

I  wiedz, że to twoja droga:
Iść  wśród gwiazd tych — aż do Boga. . .

CUDY ŚWIATA

Maria Konopnicka
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LOTE 
SPTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące 

TE

Aleksandra Trybuś-Cieślar

	 	 	 	 	 	 	 	Uczniowie	klas	drugich	liceum	wzię-
li	udział	w	cyklu	zajęć	z	doradztwa	eduka-
cyjno-zawodowego	 prowadzonego	 przez	
Krajowe	 Centrum	 Europass.	 Webinaria	
adresowane	 są	 do	 osób	 zainteresowanych	
świadomym	 planowaniem	 kariery	 zawodo-
wej.		W	ramach	zajęć	odbyły	się	dwa	szkole-
nia.	Podczas	webinaru	„Mój	kompas	kariery"	
uczestnicy	uzyskali	 praktyczne	wskazówki	
co	 należy	 uwzględnić	 w	 procesie	 decyzyj-
nym	 dotyczącym	 kariery	 zawodowej.	 Do-
wiedzieli	 się	 dlaczego	 warto	 postawić	 na	
samoświadomość,	 co	 jest	 składową	 samo-
świadomości		oraz	w	jaki	sposób	i	za	pomo-
cą	jakich	narzędzi	można	ją	rozwijać.	
	 Webinar	 „IKIGAI	 –	 japońska	 me-
toda	 na	 szczęśliwe	 życie	 zawodowe"	 po-
kazał	 	 z	 czego	 zbudowany	 jest	model	 IKI-
GAI	 -	określany	 jako	„powód,	dla	którego	
żyjemy”.	 Uczniowie	 dowiedzieli	 się	 jak	
go	 wykorzystać	 w	 pracy	 nad	 satysfakcjo-
nującą	 karierą	 oraz	 mogli	 poznać	 swoje	
IKIGAI.	Wsparciem	 w	 planowaniu	 rozwo-
ju	 zawodowego	 naszych	 licealistów	 będą	 
z	pewnością	omówione	dokumenty	nowego	
Europass:	kreatory	CV	i	listu	motywacyjne-
go,	Europass	Mobilność	oraz	suplementy	do	
dyplomów.	Każdy	z	uczestników	szkolenia	
otrzymał	 zaświadczenie	 o	 udziale	 w	 webi-
narze,	które	z	pewnością	wzbogaci	 ich	CV.	
Kolejne	webinarium	już	wkrótce!
	 Pomimo	zamkniętych	szkół	i	nauki	
zdalnej	odbywają	się	także	zdalnie	olimpia-

Webinarium z zakresu planowania kariery   

dy	przedmiotowe,	w	których	nasi	uczniowie	próbują	swoich	sił.	
W	 olimpiadzie	 biologicznej	 do	 etapu	 rejonowego	 zakwalifiko-
wali	 się	 Jakub	 Grzonka,	Mikołaj	 	 Kisiała,	Mateusz	 Kowalski,	
Maciej	Zgondek.	W	olimpiadzie	historycznej	w	etapie	ustnym	
–	 online	 będzie	 startowała	 Maria	 Jonek	 oraz	 Michał	 Mitręga.	 
W	szkolnych	etapach	olimpiad	 językowych	startowali:	w	olim-
piadzie	języka	francuskiego	-	Nina	Talik,	Zuzanna	Heller;	olim-
piadzie	 języka	 niemieckiego	 -	 Wiktoria	 Gluck,	 Joel	 Kojma,	
Katarzyna	Machej,	David	Meissner.	W	Olimpiadzie	Wiedzy	o	
Prawie	i	Wymiarze	Sprawiedliwości	swoich	sił	próbowali	Wero-
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nika	Szkaradnik	oraz	Marta	Sikora.	Za	wszyst-
kich	uczestników	trzymamy	kciuki!
	 8	 listopada	 2020	 roku	 w	 Rzeszowie	
uczeń	naszej	szkoły	Dawid	Mielke	brał	udział	
w	 Mistrzostwach	 Polski	 w	 Aquathlonie.	 Cie-
szymy	się	z	 jego	sukcesu	 jakim	 jest	zdobycie	
srebrnego	medalu	w	tej	dyscyplinie	podczas	te-
gorocznych	mistrzostw	przeniesionych	z	powo-
du	pandemii	na	jesień.	Dystans	z	jakim	Dawid	
musiał	 się	 zmierzyć	 to	 800	metrów	 pływania	
na	basenie,	a	następnie	5	kilometrów	biegu.	Po	
zaciętej	 rywalizacji	 na	 basenie	 Dawid	 uplaso-
wał	 się	 na	 drugim	miejscu	 ze	 stratą	 9	 sekund	
do	pierwszego	zawodnika.	Podczas	biegu	obro-
nił	 swoją	 pozycję,	 pokonując	 dystans	 w	 cza-
sie	16	minut	57	sekund	i	w	rezultacie	uzyskał	
tytuł	Wicemistrza	 Polski.	Warto	 dodać,	 że	 na	
co	 dzień	 Dawid	 uprawia	 dyscyplinę	 triathlon	
(pływanie,	bieg,	kolarstwo)	i	jest	zawodnikiem	
klubu	Sportwise	z	Krakowa.	Gratulujemy!
	 Nauka	online	w	LOTE	jest	realizowana	
wg	dotychczasowego	planu	lekcji.	Nauczyciele	

prowadzą	zajęcia	z	domów	lub	ze	szkoły.	Bardzo	brakuje	jed-
nak	bezpośredniego	kontaktu	z	uczniami,	bo	szkoła	online	nie	
zastąpi	osobistych	relacji.	Szkolna	pedagog	i	psycholog	są	do	
dyspozycji	uczniów,		którzy	nie	radzą	sobie	z	trudną	sytuacją.

Dawid Mielke - wicemistrzem Polski w aquathlonie

Szkoła Podstawowa TE

Joanna Gibiec
Dyrektor SPTE       

	 W	SPTE	czas	zawsze	 	mijał	szybko,	a	 to	
za	sprawą	wielu	różnych	działań	(konkursów,	ape-
li,	uroczystości,	wycieczek		naukowych,	wyjść	na	
lekcje	 muzyczne,	 itp.).	 Ten	 rok	 jest	 szczególny.	 
Z	uwagi	na	pandemię	wiele	działań	musieliśmy	od-
wołać.		 	
	 Nauczanie	 obecnie	 też	 jest	 zróżnicowa-
ne	 z	 uwagi	 na	 nowe	 rozporządzenia	MEN,	 które	
są	 wprowadzane	 w	 ostatnim	 czasie	 dość	 często.	
Starsze	klasy	IV-VIII	już	w	ostatnim	tygo-
dniu	 października	 przeszły	 na	 nauczanie	
zdalne.	Młodsze	klasy	nauczanie	z	wyko-
rzystaniem	metod	 i	 technik	 na	 odległość	
rozpoczęły	w	listopadzie.	Z	uwagi	na	brak	
odpowiedniej	 infrastruktury	 lub	 braku	
warunków	do	nauczania	zdalnego	w	miej-
scu	zamieszkania,	część	uczniów	uczy	się	 
w	 szkole	 stacjonarnie	 (ok.	 10%).	 Jest	 to	
duże	 wyzwanie	 dla	 nauczycieli,	 którzy	
pracują	 z	 grupą	 w	 klasie	 i	 jednocześnie	
łączą	 zdalnie	 	 z	 uczniami	 	 pracującymi	 
w	domu.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	wpro-

Nauczanie zdalne i stacjonarne
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Witajcie Kochane Dzieci

Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

Na początku naszego grudniowego spotkania spróbujcie rozwiązać krzyżówkę. 
W wyróżnionych grubszą linią polach otrzymacie hasło. Powodzenia.

wadzenie	 nauczania	 zdalnego	 budzi	 wiele	
emocji	 wśród	 rodziców,	 ale	 także	 nauczy-
cieli.	Musimy	pamiętać,		że	jesteśmy	w	tym	
razem,	dlatego	staramy	się	tak	planować	za-
jęcia	(zdalne	i	stacjonarne),	aby	każde	dziec-
ko	w	tym	trudnym	czasie	było	zaopiekowane	 
i	korzystało	z	różnych	form	kształcenia.	Pro-
wadzimy	 także	 zajęcia	 dodatkowe,	 oczywi-
ście	 te,	 które	 są	 możliwe	 do	 prowadzenia	 
w	formie	zdalnej	(klub	przyrodnika,	zajęcia	
specjalistyczne	-	 logopedyczne,	socjoterape-
tyczne,	konsultacje	z	przedmiotów,	informa-
tyczne).	 Odbywają	 się	 także	 wojewódzkie	
konkursy	przedmiotowe.	Obecnie	rozpoczął	
się	 II	 etap,	 do	 którego	 zakwalifikowali	 się	
następujący	uczniowie	:

- język polski - Emilia Czauderna, Wiktoria 
Krystek, Kinga Fedrizzi, Marta Pasterny, 
Kinga Weber
-matematyka - Adam Madzia, Zuzanna Jac-
kowska, Kinga Weber

- język angielski - Lena Koczoń, Katarzyna 
Kaczmarek, Dominik Woltman, Emilia Czau-
derna, Ana Da Costa, Marcin Wisełka, Ma-
tylda Sikora, Kinga Weber

- historia - Piotr Bożek, Maksymilian Bohucki
- geografia - Dominik Woltman
- biologia - Piotr Parchański,  Wiktoria Kry-
stek, Adrian Łyżbicki, Estera Walica, Filip 
Radziszewski, Filip Zasada.
Trzymamy	kciuki	i	życzymy	zakwalifikowa-
nia	się	do	kolejnego	III	etapu.
	 W	 ostatnim	 czasie	 odbyły	 się	 Mi-

Konkurs polonistyczny

strzostwa	Województwa	 Śląskiego	 biegach	 górskich	 na	 Stoż-
ku.	 W	 tym	 sportowym	 przedsięwzięciu	 wzięły	 udział	 nasze	
uczennice:	Julia	Słobodzian	(	IV	miejsce)	oraz	Milena	Swakoń	 
(X	miejsce).	Gratulujemy	naszym	biegaczkom!
                                                          

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia…. 
Święta poprzedzone wigilijnym wieczorem, 

pachnącą choinką  i kolędą …
Życzymy Państwu,  pomimo tego trudnego czasu,  

w jakim teraz jesteśmy, przede wszystkim zdrowych 
pogodnych świąt, niech pod choinką znajdzie się ra-
dość, szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.                                                                                                                                     

                                                                   
 Dyrekcja 

Rada Pedagogiczna
Uczniowie i Pracownicy SPTE
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1. Powiedział Marii, że zostanie matką Bożego Syna.
2. Prowadziła mędrców do Betlejem.
3. Ten symbol okresu poprzedzającego Boże Narodzenie jest zrobiony najczęściej
    z choinkowych gałązek i czterech świec.
4. Możemy znaleźć ją na urodzinowym torcie. 
5. Możemy znaleźć je pod choinką.
6. W tym miasteczku mędrcy znaleźli nowego króla.

 Jeżeli	udało	się	Wam	rozwiązać	krzyżówkę,	to	już	wiecie,	jaki	obecnie	trwa	okres	roku	kościel-
nego.	Tak,	to	adwent.	Czas,	którego	nieodłącznym	symbolem	stał	się	wieniec	adwentowy,	który	odlicza	
nam	upływające	niedziele	adwentowe.	I	zawsze	ma	cztery	świece,	oznaczające	cztery	niedziele	adwentu.	
W	tym	roku	pierwsza	z	nich	wypadła	już	29	listopada,	a	ostatnia	będzie	20	grudnia.	

 Popatrzcie w kalendarz i wpiszcie daty drugiej i trzeciej niedzieli adwentu. 
Możecie pokolorować też świeczki w tę niedzielę, których daty wpiszecie.

 Druga	niedziela	adwentu	……………………………..

	Trzecia	niedziela	adwentu	…………………………………
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 Czas	adwentu	czy	Świąt	Bożego	Narodzenia	z	pewnością	większości	z	nas	kojarzy	się	z	gwa-
rem	domowych	przygotowań,	tłokiem	w	sklepach	podczas	prezentowych	zakupów	czy	odwiedzinami	
bliskich.	W	tym	roku	na	pewno	ten	wspaniały	czas	będzie	inny,	ze	względu	na	ograniczenia	związane	 
z	pandemią.	Ale	czy	to	znaczy,	że	święta	będą	gorsze?	Na	pewno	nie.	Bo	przecież	przygotowania,	pre-
zenty,	odwiedziny	to	ważne	ale	nie	najważniejsze	elementy	Bożego	Narodzenia.	Najważniejszym	dla	
nas	powinien	być	fakt,	że	Boży	Syn	urodził	się	na	ziemi,	żeby	kilkadziesiąt	lat	później	oddać	Swoje	ży-
cie	za	nas	na	krzyżu.	I	radości	z	tego,	że	Jezus	przyszedł	na	świat,	żadne	ograniczenia	epidemiczne	nam	
nie	odbiorą.	Dlatego	pamiętajmy,	że	okres	świąteczny	może	będzie	inny,	ale	od	nas	samych	zależy	czy	
będzie	nadal	radosny	i	pełny	wdzięczności	dla	Boga.

Napiszcie pod obrazkiem co sprawia, że Wasze tegoroczne święta są radosne. 
Potem pokolorujcie obrazek

Moje	święta	są	radosne	ponieważ:	…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
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	 Święta	Bożego	Narodzenia	kojarzymy	głównie	z	historią	o	wędrówce	Marii	i	Józefa	do	Betlejem	
na	spis	ludności,	z	odwiedzinami		pasterzy	w	stajence	czy	wizytą	mędrców	ze	Wschodu	z	darami	–	zło-
tem,	mirrą	i	kadzidłem.	Czy	jednak	pamiętamy	o	królu	Herodzie,	który	chce	za	wszelką	cenę	pozbyć	się	
Jezusa,	w	którym	widzi	zagrożenie	dla	swojej	władzy?	To	z	jego	powodu	mały	Jezus	z	rodzicami	ucieka	
do	Egiptu.	Ale	w	jaki	sposób	rodzina	dowiedziała	się	o	zagrożeniu	ze	strony	Heroda?	Możemy	o	tym	
przeczytać	w	Ewangelii	Mateusza:

„ …Oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: 
Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, 

a bądź tam, dopóki ci nie powiem, 
albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.”

Mt 2, 13

	 Na	pewno	Józef	i	Maria	mogli	się	bać.	Muszą	przecież	uciekać,	żeby	ratować	życie	swojego	syn-
ka.	Ale	popatrzcie,	Pan	Bóg	ich	nie	zostawia.	To	On	ich	ostrzega	przed	zagrożeniem	i	będzie	cały	czas	
się	nimi	opiekował.	Również	w	sytuacji	zagrożenia.	Tak	jak	robi	to	Bóg	również	w	naszym	życiu.	Jest	
z	nami	w	każdym	momencie	-	radosnym,	ale	smutnym	wtedy,	gdy	się	czegoś	boimy.	Pamiętajmy	o	tym,	
nigdy	nie	jesteśmy	sami!

Pokolorujcie obrazek z uciekającymi do Egiptu Jezusem, Marią i Józefem
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	 Jak	kończy	się	historia	z	ucieczką	do	Egiptu?	Gdy	zagrożenie	mija,	znowu	anioł	przekazuje	wia-
domość	Józefowi:

„Wstań, weź dziecię i matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, 
zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia.”

Mt 2, 20
	 A	gdzie	zamieszkali	Maria,	Jezus	i	Józef	po	powrocie	z	Egiptu?	Nazwę	miasta	poznacie	rozwią-
zując	rebus.

Wpiszcie pierwszą literę 

nazwy zwierzaka na linijkę 

obok obrazka.

 W każdym słowie po-
mieszały się litery. Tylko pierw-
sza i ostatnia są na swoim miej-
scu. 
 Gdy uda się Wam upo-
rządkować pozostałe, dowiecie 
się, jakie jest hasło biblijne 
roku 2021. 
 Zapiszcie je poniżej. 
Powodzenia!

BDĄŹICE MŁOSIRINEI, 
JAK MORISIENŁY JSET 

OJICEC WSAZ
 
………………………………
………………………………
…………………….

Łk 6, 36
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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:                                           

11.10.2020
18.10.2020

Kornelia	Krupa
Marcel	Marcin	Matuszak

Cieszyn
Cieszyn

29.09.2020
29.09.2020
07.10.2020
09.10.2020
10.10.2020
16.10.2020
19.10.2020
17.10.2020
23.10.2020
24.10.2020
29.10.2020
30.10.2020

śp.	Jan	Pustówka
śp.	Anna	Hławiczka	zd.	Goryczka
śp.	Paweł	Bogusław	Rudzki
śp.	Danuta	Zamarska	zd.	Łucka
śp.	Helena	Grabiec	zd.	Gaś
śp.	Helena	Molinek	zd.	Morys
śp.	Stanisława	Krzenek	zd.	Migo
śp.	Franciszek	Cieślar
śp.	Emil	Gajdacz
śp.	Waleria	Wałach	zd.	Herboczek
śp.	Marta	Herman	zd.	Kajzar
śp.	Mirosław	Leszek	Podżorski

lat	55
lat	86
lat	65
lat	80
lat	83
lat	88
lat	79
lat	98
lat	80
lat	94
lat	86
lat	49

Puńców
Bażanowice
Krasna
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Hażlach
Cieszyn

Śluby w październiku nie odbyły się

 Chętnie poznam osoby bez względu na wiek, które czują się samotn, 

nie mają z kim porozmawiać, wyżalić się, albo może potrzebują pomocy  

w tych trudnych czasach - tel. kontaktowy - 692 365 520.
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Księgarnia WARTO poleca:

Gdyby On nie przyszedł? - 4	zł
 

 Gdyby	 Jezus	 Chrystus	 nie	 przyszedł	 na	 nasz	 świat,	 cały	 ten	 czas	

świąteczny	nie	miałby	żadnego	sensu.	Nie	możemy	pozwolić	na	to,	aby	kto-

kolwiek	obrabował	nas	z	radości	przeżywania	Narodzin	Jezusa	Chrystusa.		

	 Nie	chodzi	przecież	o	prezenty,	którymi	się	obdarowujemy,	czy	tylko	

o	życzenia,	które	sobie	nawzajem	składamy.	Nie	chodzi	o	te	ozdoby,	które	

tym	świętom	towarzyszą.	Chodzi	o	najważniejszą	Osobę	na	świecie.	Chodzi	

o	Boga,	który	stał	się	Człowiekiem!

Twarzą w Twarz - Cieszka Żółtko - 25 zł

	 „Wszyscy	 bowiem	 musimy	 stanąć	 przed	 trybunałem	 Chrystusa,	
aby	każdy	zdał	sprawę	z	tego,	czego	dokonał	w	ziemskim	życiu	–	dobrego	
czy	złego.”

II List do Koryntian 5:10

	 napisała	 i	 czyta:	 Cieszka	 Żółtko	 (na	 motywie	 zaczerpniętym	 
z	książki	Tima	Stevensona	„The	Bema”)	Nagranie	jest	zapisem	audio	mo-
nodramu	„Twarzą	w	twarz”.

 Opowiadania Bożonarodzeniowe i adwentowe -	25	zł

 Co	 się	wydarzyło,	 gdy	pewien	 chłopczyk	 zapragnął	mieć	 tatusia	na	
Boże	Narodzenie?	Kto	wiedział,	że	dwójka	dzieci	uchroniła	Boże	Narodzenie	
od	chciwości	agentów	od	reklamy?	Gdzie	podziało	się	złoto,	kadzidło	i	mirra?	
Dlaczego	na	Boże	Narodzenie	ubiera	 się	 choinkę?	Kto	wybawił	Dzieciątko	
Jezus	od	furii	żołdaków	Heroda?	Czy	wiedzieliście,	że	było	siedmiu	Mędrców,	
ale	do	stajenki	dotarło	tylko	trzech?	Co	by	się	wydarzyło,	gdyby	jakaś	gwiaz-
da	zagubiła	się	na	ziemi	w	czasie	świąt	Bożego	Narodzenia?	Albo	gdyby	ktoś	
zarejestrował	śpiew	aniołów	w	czasie	Świętej	Nocy?	
	 Ta	książeczka	jest	zbiorem	ponad	pięćdziesięciu	historii,	które	dotyczą	
Adwentu,	Bożego	Narodzenia	i	Święta	Trzech	Króli.	Niektóre	historie	są	tra-
dycyjne,	wiele	jest	nowych;	wszystkie	starają	się	ożywiać	odwiecznego	ducha	
Bożego	Narodzenia.	Jest	to	książka	dla	tych,	którzy	lubią	opowiadać	dzieciom	
małym	i	większym	-	w	domu,	w	szkole,	na	katechezie.	Towarzyszy	nam	ona	 
w	najmilszym	i	najbardziej	rodzinnym	okresie	roku.
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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:	600	egzemplarzy

Oddział w Cieszynie odwołuje spotkania 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

do końca grudnia ze względu 

na wprowadzone obostrzenia 

związane z ciagle utrzymującym się 

zakażeniem na Covid 19.
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20
20

 ro
k

 

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

 Wszystkie zamieszczone w Wie-
sciach Wyższobramskich teksty biblijne 
(o ile nie zaznaczono inaczej) pochodzą 
z Biblii Warszawskiej -  nowy przekład 
z języków oryginalnych, hebrajskiego  
i greckiego, dokonany przez Komisję 
Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego 
i Zagranicznego Towarzystwa Biblijne-
go, I wydanie w 1975 r.

 Osoby zainteresowane Wieściami Wyższobramskimi będą miały możliwość 
otrzymywania ich przez doręczenie gazety przez kogoś z rodziny czy 
sąsiada, albo przez przesyłkę pocztową, którą można zgłosić do redakcji 
WIEŚCI oraz będą dostępne w kościołach po nabożeństwie. 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Zarząd PTEw.
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Numery telefonów 
i adresy księży:

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

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

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

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

kontakt	
telefoniczny:
609	169	305
33	85	226	76

Kapelan 
Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

mgr teol. 
Mateusz 
Mendroch
668	927	569
mmendroch95
@gmail.com
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