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Rozważanie biblijne

Naszym wspólnym zadaniem 
jest troska o Stworzenie

I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie 
Eden, aby go uprawiał i strzegł. 

1 Mż 2,15

	 Do	kogo	należy	świat,	w	którym	żyjemy?	Wiele	zależy	od	tego,	
jaka	będzie	nasza	odpowiedź	na	to	pytanie.	Czy	bardziej	skłonni	jeste-
śmy	odpowiedzieć,	że	do	Boga,	czy	pierwsza	myśl	jak	przychodzi	do	
nam	głowy,	skłania	do	nas	do	odpowiedzi	–	do	nas,	ludzi...
	 Jak	 postrzegamy	 swoje	 miejsce	 w	 tym	 świecie?	 Czy	 widzi-
my	w	nim	samych	siebie,	jako	część	stworzenia,	które	zapoczątkował	
Bóg?	Traktujemy	siebie	jako	cześć	tego	świata,	który	tworzymy	także	
ze	zwierzętami	i	roślinami,	które	Pan	Bóg	powołał	do	życia,	tak	jak	nas,	
czy	widzimy	w	 sobie	 jedynie	panujących	nad	wszystkim	co	 jest	wo-
koło	i	rościmy	sobie	prawo	do	eksploracji	i	eksploatacji	świata,	który	
powierzył	nam	Pan	Bóg	jako	nasz	ziemski	dom.

	 Niedawno,	 Świętem	 Trójcy	 Świętej,	 rozpoczęliśmy	 drugie	
półrocze	 Roku	 Kościelnego,	 który	 w	 naszym	Kościele	 Luterańskim	
przeżywamy	 jako	Rok troski o zachowanie stworzenia.	 Dużo	 dłużej	
niż	ostatnie	sześć	miesięcy	słyszymy	apele	o	zmianę	swoich	zachowań,	
przyzwyczajeń,	o	troskę	o	to	co	kupujemy,	co	wyrzucamy	i	dlaczego.	
Zachęca	 się	 nas	 do	 zachowywania	 umiaru	 i	 zmiany	 dotychczasowe-
go	myślenia,	które	przez	długi	czas	skupiało	się	na	postępie	i	dążeniu,	
żeby	mieć	więcej,	szybciej,	wygodniej	i	taniej,	bez	zwracania	uwagi	na	
prawdziwą	ukrytą	cenę	naszych	działań.
	 Dzisiaj	wiemy,	że	doprowadziliśmy	jako	ludzie	do	takiego	sta-
nu,	że	żyjemy	aktualnie	w	szóstym	okresie	wielkiego	wymierania,	do	
której	przyczyniliśmy	się	jako	ludzie,	jak	żaden	inny	gatunek	w	całej	
historii	Ziemi.
	 Mamy	konkretne	dowody	naszej	ingerencji	w	przyrodę.	To	już	
nie	hipotezy,	ale	konkretnie	potwierdzone	prognozy,	że	 jeżeli	nie	po-
wstrzymamy	swoich	dotychczasowych	zachowań	na	znaczą	skalę,	do	
2030	r.	na	naszej	planecie	umrze	milion	(!)	gatunków	zwierząt	i	roślin.	
Już	 dzisiaj	 wiele	 gatunków	 zwierząt	możemy	 zobaczyć	 tylko	 dzięki	
temu,	 że	 żyją	pod	ochroną	w	ogrodach	zoologicznych,	bo	na	wolno-
ści,	 nie	miałyby	 szans	 na	 przeżycie,	 z	 powodu	 ingerencji	 człowieka	 
w	ich	środowisko	lub	nielegalnych	polowań.	Wydawałoby	się,	że	jest	
to	dla	wszystkich	jasne,	że	powinno	być	to	przerażające,	że	powinno	to	 
w	znaczący	sposób	wpływać	na	zachowanie	nas	wszystkich,	ale	czy	tak	
się	dzieje?		
	 Okazuje	się,	że	na	wielu	wśród	nas	wspomniane	przykłady,	nie	

robią	 wrażenia,	 bo	 nie	 wydaje	 nam	
się,	 że	 nas	 to	 nie	 dotyka,	 dlatego	 że	
nie	 dzieję	 się	 to	 na	 przysłowiowym	
naszym	 podwórku.	A	 jest	 całkiem	 in-
czaej.
	 Wiele	 osób	 masowo	 wycina	
drzewa,	tylko	dlatego,	że	zmieniło	się	
prawo,	 na	 wszelki	 wypadek,	 gdyby	
ustawodawca	 się	 rozmyślił	 i	 znowu	
trzeba	było	płacić.	Niby	nie	wolno	pa-
lić	trawy,	liści,	wypalać	pól,	a	co	roku	
wokoło	 nas,	 nie	 brakuje	 przykładów	
takich	 zachowań.	 Wszyscy	 powinni-
śmy	segregować	śmieci,	a	okazuje	się,	
że	wciąż	wiele	osób	nie	chce	 tego	 ro-
bić,	że	je	pali,	czego	doświadczam	re-
gularnie	nawet	teraz	w	lecie,	w	swojej	
miejscowości.
	 Wciąż	 w	 zastraszającym	 tem-
pie	wielu	z	nas	przyczynia	się	do	nisz-
czenia	dzieła	Boga,	swojego	 i	 innych	
zdrowia,	 a	 kiedy	 poruszam	 ten	 temat	
przy	 okazji	 różnych	 spotkań	 i	 rozmo-
wach,	z	młodszymi	i	starszymi,	wciąż	
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w	naszej	parafii	napotykam	na	opór	i	niechęć.
	 W	Roku troski o zachowanie stworzenia,	w	cza-
sie	 urlopów	 i	wakacji,	warto	w	 tych	miejscach	 gdzie	
żyjemy,	 tam,	 gdzie	 się	 znajdziemy,	w	drodze	do	 tych	
miejsc,	rozejrzeć	się	wokół	siebie	i	przyjrzeć	się	trochę	
bardziej	krytycznie	własnemu	i	innych	zachowaniu.
Niewiele trzeba, żeby zacząć małymi zmianami 
wprowadzać duże zmiany w swoje życie.	Wystarczy	
np.	 za	 każdy	 razem	 zrezygnować	 ze	 słomki,	 czy	 pla-
stikowego	wieczna,	biorąc	kolejny	napój	w	ciepłe	dni,	
które	 i	 tak	po	pięciu	minutach	wylądowałby	w	koszu,	
czy	używać	naczyń	wielorazowego	użytku.

	 Jako	chrześcijanie	zawsze	podkreślamy	co	zro-
bił	dla	nas	Pan	Bóg	w	swoim	Synu	Jezusie	Chrystusie,	
ale	 czy	 równie	mocno	 podkreślamy,	 czy	 nie	 powinni-
śmy	na	to	wskazywać,	co	zrobił	i	wciąż	robi,	jako	nasz	
Bóg	Ojciec,	Pan	Nieba	i	Ziemi,	nasz	Stworzyciel?
Czy można kochać Boga, nie miłując i nie szanując 
Jego Stworzenia,	kochać	Boga	 i	nie	 szanować	domu,	
który	 dał	 tobie	 i	 mnie,	 ludziom	 wokół	 nas,	 odbierać	
swoim	zachowaniem	jego	piękno,	zdrowie	i	radość	ży-
cia,	które	Bóg	daje	nam	wszystkim?

	 To	wymaga	wyzbycia	się	egoizmu.	Potrzebna	
szybka	zmiana	w	myśleniu	wszystkich	ludzi,	wymaga	
rewolucji.	 To	wymaga	wysiłku,	 naszego	 starania,	 cią-
głego	 przezwyciężania	 wielu	 dotychczasowych	 przy-
zwyczajeń.	 Do	 tego	 potrzebujemy	 ludzi,	 którzy	 nas	
będą	motywować,	 troszczyć	 się	u	góry,	 żeby	nam	się	
chciało,	 którzy	 systemowo	 będą	 wprowadzać	 zmiany	
także	na	większą	skalę.	Dlatego		konieczne	jest	nasze	
odpowiedzialne	podejście	do	wyborów,	które	są	przed	
nami,	pójście	do	nich	i	głosowanie	na	tych,	którzy	po	
otrzymaniu	 od	 nas	mandatu	 i	 prawa	 do	 decydowania	 
o	naszej	teraźniejszości	i	przyszłości,	nie	będą	lekcewa-
żyć	tematu	troski	o	stworzenie,	nawet	za	cenę	początko-
wej,	spodziewanej	krytyki.

	 Pomyśl,	 wystarczy	 włączyć	 telewizję,	 radio,	
przeczytać	wiadomości	w	Internecie,	żeby	dowiedzieć	
się	o	nowych	konfliktach,	które	 zawsze	destrukcyjnie	
wpływają	na	 środowisko	 (ostatnio	 znowu	płonęły	 tan-
kowce	na	morzu,	przez	konflikt	ludzi).	Nie	ma	kwarta-
łu,	 żebyśmy	nie	usłyszeli	o	kolejnych	masowych	cho-
robach,	których	źródłem	 jest	 zachowanie	 ludzi,	nasze	
eksperymenty	 i	 niczym	 nie	 ograniczone	 spełnianie	
marzenia	o	kolejnym	postępie.	Żebyśmy	nie	usłyszeli	
o	prześladowaniach	ludzi,	miejscach,	w	których	ludzie	
cierpią	 z	powodu	głodu,	braku	wody,	o	 takich	czy	 in-
nych	celowych	albo	zbyt	zachowawczych	działaniach	
osób,	 mogących	 decydować	 o	 potrzebnych	 zmianach	
dla	 świata	 i	 kończących	 się	 albo	 konsekwentnie	 nisz-
czonych	przez	nas	jego	zasobach.
To nie jest prawdą, że nic od nas nie zależy! To	przez	

nasze	rozmowy,	nasze	spory,	nasze	argumenty	wpływa-
my	na	myślenie	 ludzi	wokół	nas!	Swoim	milczeniem,	
też	przyzwalamy	na	takie	czy	inne	zachowanie!
Nasi	sąsiedzi	za	Olzą	służą	przykładem	w	tym	wzglę-
dzie.	Nasi	zachodni	sąsiedzi	również.	Jak	można	dbać	
o	 zwiększenie	 przetwarzania	 śmieci,	 które	 produkuje-
my	 w	 każdym	 gospodarstwie	 domowym.	 Wystarczy	
zobaczyć	 ile	wiatrowych,	 słonecznych	elektrowni	 jest	
ustawionych	przy	drogach	i	przy	gospodarstwach.	Wy-
starczy	dowiedzieć	się	ile	planują	zrobić	jeszcze	w	naj-
bliższych	 nie	 50,	 ale	 5,	 10	 latach.	Mamy	 tych	 prawo	
domagać	się	tych	samych	zmian	u	nas	i	dla	nas.

	 Przypomnijmy	sobie,	co	mówi	Pan	Bóg	w	swo-
im	Słowie.	Czy	nie	jest	to	wystarczającą	motywacją	do	
starania	się	o	swoją	postawę.	
Co	tak	mocno	wpływa	na	ludzi	(może	nas	samych),	że	
wciąż	skupiają/my	się	na	sobie.	Co	rodzi	naszą	potrze-
bę	ciągłego	gromadzenia,	bogacenia	się,	za	tak	wysoką	
cenę,	która	płacą	nie	rzadko	inni	i	świat,	w	którym	znaj-
dujemy	swój	ziemski	dom.

	 Kiedy	 spojrzymy	 do	 Ewangelii	 Marka	 (7,20-
23),	 przeczytamy	 ważną	 przestrogę	 Jezusa,	 który	
uzmysławia	nam,	w	czym	może	objawiać	się	grzech	w	
naszym	życiu.	Co wychodzi z człowieka, czyni go ska-
lanym. We wnętrzu bowiem, w ludzkim, sercu, rodzą się 
złe myśli, rozwiązłość, kradzieże, zabójstwa, cudzołó-
stwa, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, za-
zdrość, bluźnierstwa, pycha i głupota. Całe to zło po-
chodzi z wnętrza człowieka i czyni go skalanym.
 
	 To	grzech,	który	 rodzi	 się	w	nas	w	 takiej	 czy	
innej	postaci,	znajduje	swoje	źródło	w	naszym	koncen-
trowaniu	 się	 na	 sobie.	 Znajdzie	 je	 zawsze,	 kiedy	 nie	
będziemy	zwalczać	w	sobie	egoizmu,	kiedy	będziemy	
chcieli	zaspokoić	wszelkie	swoje	zachcianki	i	potrzeby,	
kiedy	 pozwolimy	 sobie,	 żeby	myśl,	 że	mogę mieć co 
zechcę,	w	nas	się	rozwijała.	Za	każdy	razem,	kiedy	nie	
będziemy	tłumić	w	sobie	myśli,	wystarczy,	że tylko o to 
się zatroszczę, wyciągnę rękę, bo mi się należy -	wów-
czas,	grzech	będzie	tą	niszczącą	siłą,	która	przeciwsta-
wiać	nas	będzie	Bogu	ale	też	innym	ludziom.
	 To	prawda,	że	Bóg	dał	nam	przykazanie:	Bądź-
cie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemie, pod-
porządkowujcie ją sobie, i panujcie nad rybami mor-
skimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi.	 (1	Mż	1,28)	 -	Czy	
jednak	już	dawno	temu,	jako	część	Bożego	Stworzenia	–	
ludzie,	nie	przestaliśmy	właściwie	rozumieć	tych	Słów?	
Czy Boże polecenie daje nam prawo niszczyć, zużywać, 
wycinać bez odnawiania, bez odtwarzania, bez miło-
wania tego, co Bóg umiłował i nazywał dobrym? Czy 
nasze panowanie ma wciąż polegać na bezmyślnej eks-
ploatacji świata, z zamiarem docierania do kolejnych 
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planet, zasiedlania ich i powtarzania historii, której 
owoce w coraz dotkliwszy sposób przez dotychczasową 
zbyt małą troskę o stworzenie, właśnie zbieramy?

	 Spójrz	w	tym	wakacyjnym	czasie	do	Biblii.	Za-
nim	Bóg	 stworzył	 człowieka,	 powiedział,	 że	 chce	 go	
stworzyć	na	swoje	podobieństwo.	(1Mż	1,26) Stworzył 
nas, żebyśmy z Nim. naszym Ojcem, Stworzycielem 
czerpali radość z Jego dzieła, sami będąc stworzony-
mi. Żebyśmy miłowali Boże dzieło, siebie nawzajem, 
tak jak Bóg nas, ten świat, którego jesteśmy częścią 
umiłował! 

	 Bóg	 powierzył	 nam	 ziemski	 świat,	w	 którym	 
w	 perspektywie	 Wszechświata,	 nawet	 niewierzący	
muszą	przyznać,	że	jesteśmy	jedynie	małym	punktem	
na	 jego	 mapie.	 	 Nam	 nawzajem	 powierzył	 swoje	 ży-
cie.		Czy	Jezus	nie	powtórzył	nam	Przykazania	naszego	
Ojca	w	Niebie?!:	Będziesz	miłował	Pana,	swego	Boga,	
z	całego	swego	serca,	z	całej	swojej	duszy,	całym	swo-
im	umysłem	i	z	całej	swojej	siły.	(…)	Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego. Innego przykazania 
większego od tych nie ma. (Mk	12,30.31)

	 Chociaż	dla	wielu	w	 tym	świecie,	 czymś	zby-
tecznym	wydaje	 się	wstrzemięźliwość,	 umiarkowanie,	
poszanowanie,	zrozumienie,	że	świat	nie	należy	 tylko	
do	jakiejś	jednej	wspólnoty,	kraju,	ludzi	mających	takie	
czy	inne	możliwości,	dla	nas	takie	przekonanie	i	posta-
wa	powinny	być	obce!
	 Przecież	nie	sobie	zawdzięczamy	życie.	A	jeśli	
myślimy	inaczej,	czemu	i	na	jakiej	podstawie	wypowia-
damy	słowa	wyznania	wiary	co	niedzielę?	Nasze	życie	
należy	do	Boga	i	Pan	Bóg	powierzył	je	wszystkim	nam.	
To	co	dzieje	się	w	naszych	domach,	wokół	nich,	w	na-
szym	kraju,	w	naszej	miejscowości	oddziaływuje	także	
na	innych	i	inne	miejsca	wokół	nas.	W	tym	świecie	nie	
liczymy	się	tylko	my!
 Może czasem warto uświadomić sobie na 
nowo, że Ziemia tętniłaby życiem dalej bez nas, by-
łaby miejscem życia nawet gdyby przestała być na-
szym domem, ale niszcząc ten dom, niszczymy swoje 
życie i nie zmieniając swoich przyzwyczajeń, biorąc 
pod uwagę swoje ziemskie życie będzie żyło się nam 
coraz trudniej.

	 Spróbujmy	 w	 te	 wakacje,	 rozpocząć	 zmiany,	
albo	wzmocnić	przez	jeszcze	większe	nasze	starania	te,	
które	już	wdrożyliśmy	w	swoje	życie.
	 Pomyślmy	co	do	 tej	pory	 robiliśmy?	Jakie	za-
niedbania?	-	Co	dla	tego	daru,	który	Pan	Bóg	nam	po-
wierzył,	dla	życia	swojego,	drugiego	człowieka,	życia	
przyrody,	świata	wokół	nas	możemy	zacząć	robić?	-	Co	
możemy	jeszcze	zrobić,	żeby	zachowywać	się	mniej	de-
strukcyjnie	w	stosunku	do	bliźnich	i	innych	stworzeń?	

-	Jak	wybierać	i	realizować	swoje	pragnienia,	żeby	nie	
nadużywać	swojej	pozycji,	możliwości?	

 Może kiedy uświadomimy sobie na nowo, że 
wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi, zaczniemy sta-
ranniej troszczyć się jeden o drugiego. Może kiedy  
o ekologii zaczniemy myśleć nie jak o wymyśle ja-
kiejś nawiedzonej grupy ludzi, ale jak o Bożym pra-
wie, woli, poleceniu życia miłością, którą okazał nam 
Bóg, którą obdarował nas w Stworzeniu i w Chry-
stusie, zaczynamy zwracać uwagę na to co robimy? 
Może to powstrzymywać nas będzie przed kierowa-
niem się zasadą silniejszego, zamożniejszego, ego-
izmem, pychą, mówiąc wprost życiem dla samych 
siebie. (Mk 7,20-23)

	 Ani	ty	ani	ja,	nie	jesteśmy	panami	dla	stworze-
nia!	Nie	my	jesteśmy	panami	dla	świata!	Nie	powinni-
śmy	ulegać	pokusie,	żeby	nimi	być!	
W	 naszym	 własnym	 interesie,	 jak	 i	 innych	 stworzeń,	
które	Pan	Bóg	nam	powierzył,	 jest	żyć	tak,	jak	od	po-
czątku	chciał	tego	nasz	Stwórca.
	 Ten	 świat	 powinniśmy	 kochać,	 tak	 jak	 ogrod-
nik	miłuje	swój	ogród.	Żyć	tak,	żeby	pozostawał	ogro-
dem.	Czerpać	z	niego,	ale	nie	wyjaławiać,	zamieniać	go	 
w	pustynię.	Troszczyć,	się	żeby	każdy	znajdował	w	nim		
schronienie,	radość,	pokój,	dobra,	które	będę	jemu	słu-
żyć,	 tak	 jak	nam.	Mamy	dzielić	się	 tym,	co	nam	Bóg	
powierzył	zamiast	odbierać	i	przywłaszczać	sobie.	Na-
szym	zadaniem	nie	jest	żyć	w	nadmiernym	dobrobycie,	
nie	interesując	się	światem,	bliźnimi,	tym	co	dzieje	się	
wokół	nas,	nawet	jeśli	dzieje	się	to	daleko	poza	naszym	
domem,	ojczyzną,	czy	kontynentem.

 Spróbujmy w te wakacje zacząć w modlitwie 
te swoje starania powierzać Panu Bogu w modli-
twie. Modlić się nie tylko o siebie, ale także o innych  
i zmianę ich sposobu myślenia i postępowania. Prze-
cież Pan Jezus zwraca nam uwagę na troskę Boga  
o jego Stworzenie i troskę Boga o nas. 

	 Niech	 nasze	 następne	 wspólne	 wyznawanie	
wiary	w	Boga,	Ojca	Stworzyciela	Nieba	i	Ziemi,	zrodzi	
w	nas	radość	i	wdzięczność	za	to	co	Pan	Bóg	dla	nas	
uczynił,	 i	 za	 każdym	 razem	 na	 ten,	 tydzień	 który	 bę-
dziemy	wspólnie	rozpoczynać,	motywuje	nas	do	troski	
o	to,	co	nam	powierzył	Bóg.

	 Troszczmy	się	nie	 tylko	o	dzielenie	się	Ewan-
gelią,	o	przyszłość	Bożego	Kościoła,	ale	także	o	Stwo-
rzenie,	którego	jesteśmy	częścią,	z	Bożej	woli.
AMEN.

ks. Łukasz Gaś
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Jak ugasić pragnienie

	 W	upalne,	 letnie	 dni,	wy-
raźniej,	dobitniej	docierają	do	nas	
słowa	Jezusa:

 Jeśli kto pragnie, niech 
przyjdzie do mnie i pije (J	7,37).

	 Jak	 brzmiały	 te	 słowa	 
w	 uszach	 bezpośrednich	 słucha-
czy?
	 Przenieśmy	 się	 do	 Jero-
zolimy.	 Trwa	 Święto	 Namiotów.	
Rozpoczyna	 się	ono,	 także	 i	dziś,	
w	połowie	siódmego	miesiąca	ży-
dowskiego	kalendarza	religijnego,	
w	 odstępie	 półrocznym	 od	 Świę-
ta	 Paschy,	 które	 rozpoczyna	 się	 
w	 połowie	 pierwszego	 miesiąca	
/III	 Mojż.	 23,	 5	 i	 34/.	 Nadszedł	
ostatni	 dzień	 świąt,	 szczególnie	
uroczysty,	 w	 którym	 kapłani	 wy-
lewają	w	świątyni	podwójną	ilość	
wody,	na	pamiątkę	cudu	napojenia	
ludu	Bożego	na	pustyni	wodą	wy-
tryskującą	ze	skały.	Apostoł	Paweł	
podkreśla,	że	tą	skałą	był	Chrystus	
(I	Kor	 10,4).	On	 jest	 	 tym,	 który	
daje	 światu	wodę,	 gaszącą	każde	
pragnienie,	wodę	życia.

A w ostatnim, wielkim dniu święta 
stanął Jezus i głośno zawołał: Je-
śli kto pragnie, niech przyjdzie do 
mnie i pije	(J	7,37).

	 Jeśli	 ktoś	 jest	 spragnio-
ny...	-	rozpoczyna	Jezus.	Jeśli	kto-
kolwiek	 pragnie,	 ktokolwiek,	 to		
znaczy	 	 również	 ty	 i	 ja,	 jeśli	 kto-
kolwiek	pragnie,	może	przyjść	do	
Jezusa	 i	 odebrać	wspaniały	Boży	
dar.	 Pytanie	 brzmi:	 czy	 odczu-
wasz	 pragnienie?	 A	 może	 pijesz	 
z	błotnistych	kałuż	tego	świata	i	to	
cię	zadowala?	

	 Czytamy,	 że	 Jezus	 zawo-

łał	doniosłym	głosem:

 Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną 
rzeki wody żywej	(J	7,38).

	 Wyobraźmy	 sobie	 tę	 sytuację.	 Jezus	 stoi	 pośród	 tłumów	zgroma-
dzonych	w	świątyni,	w	dniu,	w	którym		kapłani	mają	wylać	podwójną		ilość	
wody	na	znak	napojenia	w	cudowny	sposób	ludu	Bożego	na	pustyni.	Ten	
który	jest	duchową	skałą,	z	której		można	czerpać	wodę	życia,	woła	głośno,	
by	wszyscy	Go	usłyszeli:		„Chodźcie	do	Mnie	i	pijcie!	Ugasicie	pragnienie,	
tak,	aż	z	waszego	wnętrza	popłyną	strumienie	żywej	wody".

 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego 
uwierzyli	(J	7,39)	

	 Jezus	mówi	o	Duchu	Świętym.	Zstąpi	On	na	wszystkich	wierzących	
w	Jezusa,	by	połączyć	ich	w	jedno	ciało.	I	tak	narodzi	się	Kościół.	Nastąpi	
to	jednak	po	dokończeniu	przez	Jezusa	dzieła	odkupienia,	po	Jego	śmierci	
na	krzyżu	i	zmartwychwstaniu.	Jezus	w	40	dni	po	swym	zmartwychwstaniu	
wstąpił	do	nieba.	Dziesięć		dni	później,	czyli	w	50	dni	po	zmartwychwsta-
niu	Jezusa,	na	Jego	uczniów	zstąpił	Duch	Święty.	
	 Przybycie	Ducha	Świętego	upewnia	nas,	że	Jezus	zasiadł	po	prawi-
cy	Ojca	w	niebie!

 Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: To jest na-
prawdę prorok. Inni mówili: To jest Chrystus; a jeszcze inni: Czy z Galilei 
przyjdzie Chrystus? (J	7,	40-41)

	 Niektórzy	ze	słuchaczy	Jezusa	uwierzyli	mu.	Inni	go	odrzucili.	Tak	
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jest	i	dzisiaj.	Jedni	przyjmują	Jezusa	wiarą,	jako	Zbawi-
ciela,	piją	wodę	życia,	 ich	pragnienie	zostaje	zaspoko-
jone,	a	drudzy	odrzucają	Chrystusa	i	nie	zostają	przez	
Ducha	Świętego		ożywieni	i	napojeni.	

Żyją na pustyni świata, 

próbując	ugasić	pragnienie	swojej	duszy	tym,	co	oferu-
je	im	współczesna	nauka,	kultura,	rozrywka,	ale	odczu-
wają	pustkę	i	przeżywają	rozczarowanie,	bo	nic	nie	jest	
w	stanie	ugasić	ich	najgłębszego	pragnienia,	pragnienia	
Boga.	
	 Chciałoby	 się	 stanąć	 	 pomiędzy	 tymi	 ludźmi	 
i	 krzyknąć:	 przecież	 Jezus	 jest	 potomkiem	 Dawida!	
Urodził	 się	w	Betlejem!	Nie	 	pozostał	 tam	długo,	nie	
tam	rozpoczął		swoją	ziemską	działalność,	ale	gdyby	ci	
ludzie	naprawdę	chcieli	się	dowiedzieć...		
Rodowody	przechowywano	w	świątyni,	były	dostępne.	
Zniszczono	 je	 dopiero	w	70.	 roku	 n.e.,	 gdy	 rzymskie	
wojska	 dowodzone	 przez	 Tytusa	 zdobyły	 Jerozolimę	 
i	zburzyły	świątynię.	Gdyby	choć	niektórzy	z	nich	za-
dali	sobie	trud,	żeby	sprawdzić	rodowody,	przekonaliby	
się,	że	Jezus	urodził	się	w	Betlejem	i	że	Jego	narodze-
nie	było	spełnieniem	wszystkich	zapowiedzi	proroków.
	 Wolą	 jednak	 zasłonić	 się	 argumentem:	 „Me-
sjasz		nie	może	pochodzić	z	Galilei".	
	 Zawsze	będą	ludzie,	którzy	znajdą	powody,	by	
odrzucić	 Jezusa.	Tak	 będzie	 aż	 do	 	 Jego	 powtórnego	
przyjścia	na	Ziemię.
	 Siódmy	 rozdział	 Janowej	 Ewangelii	 kończą	
słowa:	

 I rozeszli się, każdy do domu swego	(J	7,53)

	 Ludzie	ci		rozeszli	się.	Nikt	nie	zaprosił		Jezusa	
do	 swojego	domu.	 	Mimo,	że	była	 to	 świąteczna	noc,	
Jezus,	jak	czytamy	na	początku	8	rozdziału	Ewangelii	
Jana,	udał	się	na	Górę	Oliwną.	Tak	czynił	i	potem,	pół		
roku	 później,	 w	 czasie	 ostatnich	 świąt	 Paschy,	 jakie	
spędził	ze	swymi	uczniami	na	Ziemi,	tuż	przed	swoją	
śmiercią.	 Jezus	 nigdy	 nie	 nocował	w	mieście,	 ale	 od-
chodził,	wraz	z	uczniami,	na	Górę		Oliwną.

Nikt nie zaprosił Go do swojego domu. 

Nikt	nie	zadał	sobie	trudu,	żeby		porozmawiać	z	Jezu-
sem	 dłużej,	 by	 poprosić	Go	 o	wyjaśnienie	 Jego	 słów.	
A	przecież	w	Jerozolimie	przebywało	wtedy	mnóstwo	
świątecznych	 gości.	 Święto	 Namiotów	 było	 jednym	 
z	 trzech	największych	 świąt,	w	którym,	 podobnie	 jak	
w	Paschę	i	Pięćdziesiątnicę,	tysiące	pielgrzymów	przy-
bywało	 do	 Jerozolimy.	 Byli	 goszczeni,	 zapraszani,	
rozmawiano,	 dyskutowano,	 śpiewano,	 tańczono.	 Dla	
Jezusa	miejsca	nie	było,	 choć	 tak	naprawdę	 święta	 te	
zapowiadały	właśnie	Jego	-	Mesjasza,	i	Jego	dzieło.	To	
On	jest	prawdziwym	Barankiem	paschalnym,	to	On	po	
pięćdziesięciu	 dniach	 od	 zmartwychwstania	 posłał	 na	
świat	 Ducha	 Świętego.	 Święta:	 Paschy,	 Pięćdziesiąt-
nicy,	Namiotów	proroczo	 zapowiadały	Chrystusa,	 ale	
ludzie,	 którzy	 je	obchodzili,	 nie	 rozpoznali	w	 Jezusie	
Mesjasza-Zbawiciela!

 A jak jest z nami? 

Czy	w	naszym	domu	jest	miejsce	dla	Jezusa?	Czy,	przy-
najmniej	w	czasie	świąt,	znajdujemy	chwile	na	to,	żeby	
zastanowić	się	nad	tym	co	chce	nam	powiedzieć?	Czy	
w	ogóle	słyszymy	głos	Jezusa?	Właściwie	powinniśmy	
wsłuchiwać	się	w	Jego	Słowa	codziennie.	To	Słowa	naj-
ważniejsze,	życiodajne,	gaszące	największe,	wewnętrz-
ne,	duchowe	pragnienia:	pragnienie	miłości,	dobra,	po-
koju,	bezpieczeństwa,	życia	wiecznego.			
Odczuwasz	rozczarowanie,	pustkę?	Jesteś	niespokojny,	
zniechęcony,	zmęczony,	przerażony,	pełen	obaw	o	przy-
szłość?	Nastrój	swój	duchowy	słuch	na	głos	Chrystusa.
	 Jezus	zaprasza:

 Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie  
i pije.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec

Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 

na wyżynach niebieskich1 - w Chrystusie.

Ef 1, 3
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Cz. 6. Omówienia Lutrowego tekstu 
„Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej”

	 W	drugiej	 części	 swojego	 traktatu	„Wyznanie	 
o	Wieczerzy	Pańskiej”	Marcin	Luter	zmienia	polemicz-
ną	strategię.	O	ile	w	części	pierwszej	zajmował	się	po	
kolei	 argumentami	 swoich	 przeciwników	 w	 sporze	 
o	rozumienie	Sakramentu	Ołtarza,	o	tyle	w	części	dru-
giej	wychodzi	nie	od	ich	argumentów,	ale	od	biblijnych	
Słów	 Ustanowienia,	 tak	 jak	 zostały	 one	 przekazane	
przez	Ewangelistów	w	Ewangelii	Mateusza	26,26–27,	
Marka	14,22–24,	Łukasza	22,19–20	oraz	przez	aposto-
ła	Pawła	w	1	Liście	do	Koryntian	11,23–25.
	 Zanim	 jednak	Wittenberczyk	 zajął	 się	 przeka-
zem	Ewangelisty	Mateusza	 podsumował	 swoje	 podej-
ście	do	tekstu	biblijnego,	jakie	kierowało	nim	w	polemi-
kach	w	części	pierwszej.	Rozpoczął	od	przypomnienia,	
że	przyjmuje	tekst	zgodnie	z	jego	brzmieniem.	To	jego	
polemiści	 sugerowali	 inne	 rozwiązania,	 więc	 ciężar	
dowodu,	 że	 należy	 stosować	 różnego	 rodzaju	 środki	
retoryczne	dla	zrozumienia	tekstu,	 leży	po	ich	stronie.	
Oczywiście	w	ocenie	Lutra	nie	podołali	oni	 temu	wy-
zwaniu.	Nie	udało	im	się	też	przedstawić	wersji	tekstu,	
która	 by	 wśród	 nich	 samych	 nie	 budził	 kontrowersji.	
Ich	 poszczególne	 propozycje	 wykluczały	 się	 wzajem-
nie.	Wittenberczyk	wykorzystuje	tu	już	znany	z	części	
pierwszej	 zarzut,	 że	 dowodem	 na	 błędność	 tez	 jego	
przeciwników	odnośnie	do	rozumienia	Wieczerzy	Pań-
skiej,	 jest	wielość	ich	stanowisk,	których	nie	są	w	sta-
nie	uzgodnić	między	sobą.	Zarzut	ten	dotyczył	zarówno	
teologów,	którzy	nie	mieli	ze	sobą	zbyt	wiele	wspólne-
go,	jak	na	przykład	Kaspar	von	Schwenckfeld	i	Szwaj-
carzy,	jak	również	bliskich	współpracowników:	Ulryka	
Zwingliego	i	Johannesa	Oekolampada.	Dla	Lutra	kwe-
stia	wykładni	Słów	Ustanowienia	była	zbyt	kluczowa	 
w	całym	procesie	przyjmowania	zbawienia,	by	dopuścić	
w	 jej	przypadku	 różnorodność	opinii.	Takie	 stawianie	
sprawy	odzwierciedla	rangę	nauczania	o	sakramentach	
i	 praktyki	 ich	 sprawowania	 w	wittenberskiej	 teologii,	 
w	której	były	one	środkami,	poprzez	które	działał	Bóg	
w	Duchu	Świętym	poprzez	swoje	obietnice.	Domagają	
się	one	wiary	i	dzięki	niej	zbawiają	człowieka.	Dlatego	
też	 zgoda	 co	do	praktykowania	 sakramentów	 jest	 jed-
nym	z	zasadniczych	warunków	 jedności	Kościoła.	Te	
poglądy	Reformatora	znalazły	odzwierciedlenie	w	póź-
niejszym	o	 dwa	 lata	 kluczowym	wyznaniu	wiary	wit-
tenberskiej	Reformacji	–	„Wyznaniu	augsburskim”	(por.	
art.	V	i	VII).
	 Luter	 wskazywał	 także,	 że	 rozumienie	 tekstu	
zgodnie	 z	 jego	 brzmieniem,	 jest	 odwołaniem	 się	 do	
wypowiedzi	Boga,	 zaś	 jego	przeciwnicy	 sugerują	 róż-

norodne	rozwiązania	pochodzące	od	człowieka.	To	po-
woduje,	że	nawet	jeśli	by	po	obu	stronach	występowała	
podobna	niepewność	co	do	ostatecznej	wersji	odczyta-
nia	tekstu,	to	strona	wittenberska	sięga	do	wypowiedzi,	
za	którą	stoi	boski	autorytet.	W	tym	kontekście	Witten-
berczyk	odrzucał	 także	krytykę	wyrażania	rozumienia	
obecności	ciała	i	krwi	Chrystusa	poprzez	zastosowanie	
przyimków:	„w”,	„z”	i	„pod”.	Stwierdził,	że	stosuwał	je,	
by	objaśnić	jasny	i	prosty	tekst	Ewangelii,	dlatego,	że	
jego	przeciwnicy	nie	są	w	stanie	docenić	jego	jasności	 
i	prostoty.	Co	więcej	kpi,	że	pewnie,	jeśliby	te	przyimki	
zawrzeć	w	tekście	Słów	Ustanowienia,	to	jego	przeciw-
nicy	domagaliby	się,	by	Słowa	Ustanowienia	brzmiały	
prościej,	tj.	by	miały	postać:	„To	jest	ciało	moje”.	Pod-
sumowując	Luter	wskazał,	że	w	części	pierwszej	pisma	
skutecznie	 odparł	 argumentację	 Ulryka	 Zwingliego	
głoszącą,	że	„jest”	należy	rozumieć	jako	„oznacza”,	czy	
też	interpretację	w	kategoriach	„znaku”,	jaką	lansował	
Johannes	Oekolampad.	Wskazał	także,	że	już	wcześniej	
zajmował	się	problemem	wykładni	Słów	Ustanowienia	
w	 piśmie	 „Przeciw	 niebiańskim	 prorokom”,	 omawia-
nym	już	w	naszym	cyklu.
	 Następnie	Luter	zajął	się	 tekstem	z	Ewangelii	
Mateusza	 26,26–27.	 Podkreślał,	 że	 jego	 polemiczni	
przeciwnicy	lekceważą	te	słowa,	choć	są	one	słowami	
Boga.	Wittenberczyk	domagał	się	wiary	w	nie	i	docenie-
nia	ich.	Przypomniał	także	w	tym	kontekście,	że	nie	ma	
przekonujących	dowodów	na	zwingliańską	propozycję	
interpretacji	słów	„To	jest	ciało	moje”.	Wskazał	także,	
że	wszelkie	 propozycje	 interpretacyjne	marzycieli,	 by	
znaleźć	 poparcie	 w	 tekście	 Słów	 Ustanowienia,	 mu-
siałyby	 pociągać	 za	 sobą	 zmianę	 jego	 brzmienia.	Tyl-
ko	wtedy	 ich	 koncepcje	 interpretacyjne	wypływałyby	
wprost	z	tekstu.	Luter	podsumował,	że	nawet	jeśli	ma-
rzyciele	zdołaliby	uzgodnić	jedną	wersję	tekstu,	to	nie	
cechowała	by	go	taka	prostota,	jak	oryginału	biblijnego.	
Dlatego	też	atakowali	go	z	różnych	stron	i	prowokowali,	
by	odejść	od	zawartego	w	Biblii	brzmienia	 tekstu.	To	
jest	jednak	dla	Wittenberczyka	sprawka	diabelska.
Kolejnym	z	omawianych	tekstów	jest	przekaz	z	Ewan-
gelii	Marka	14,22–24.	Luter	zaczął	od	wskazania,	że	to	
właśnie	na	 tym	 tekście	Andreas	Karlstadt	oparł	 swoją	
argumentację	o	tym,	że	słówku	„to”	z	frazy	„to	jest	cia-
ło	 moje”	 musiał	 towarzyszyć	 gest	 Chrystusa	 wskazu-
jący	nie	 chleb,	 a	 jego	fizyczne	 ciało,	 którym	zasiadał	
przy	stole.	Argumentacja	Karlstadta	odwoływała	się	do	
kolejności	opisu	u	Ewangelisty	Marka	odnośnie	wina.	
Najpierw	 bowiem	 czytamy,	 że	 Jezus	 „wziął	 kielich,	
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podziękował,	dał	im	i	pili	z	niego	wszyscy”,	a	dopiero	
w	kolejnym	wierszu	pojawia	się	stwierdzenie	„To	jest	
krew	moja	nowego	przymierza,	która	się	za	wielu	wyle-
wa”.	To	skłoniło	Karlstadta	do	tezy,	że	słówko	„to”	nie	
może	wskazywać	ani	na	wino,	ani	na	chleb.	Luter	od-
pierał	jego	koncepcję	wskazując,	że	takie	przestawienie	
kolejności	jest	obecne	tylko	w	przypadku	wina	u	Marka.	
Należy	 je	więc	 interpretować	w	zgodzie	z	przekazem	
samego	Marka	o	chlebie	i	pozostałymi	biblijnymi	prze-
kazami	Słów	Ustanowienia,	które	zachowują	kolejność:	
najpierw	wskazanie	na	ciało/krew,	potem	wskazanie	na	
chleb	i	wino	i	ich	rozdawanie.
	 Luter	 zwracał	 także	 uwagę,	 że	 tekst	 Mar-
ka	 różni	 się	 od	wersji	Mateusza.	W	 tej	 pierwszej	 od-
nośnie	wina	pojawia	 się	opis:	 „pili	 z	 niego	wszyscy”,	 
w	drugiej	 pada	nakaz:	 „pijcie	 z	 niego	wszyscy”.	Roz-
waża	przy	tym	jako	wyjaśnienie	jakiś	błąd	w	przekazie	
tekstu	Markowego.	Nie	 jest	 to	 jednak	 dla	Witteneber-
czyka	kluczowe,	gdyż	obie	wersje	tekstu	wskazują,	że	
wino	związane	ze	słowami	Jezusa	miało	szczególny	sta-
tus.	Podobnie	o	kielichu	(w	miejscu	wina)	mówi	Ewan-
gelia	Łukasza	22,17.	Te	relacje	potwierdzają	dla	Lutra	
fakt,	że	wino/kielich	rozdany	przy	słowach	ustanowie-
nia	był	wspólnym	kielichem	dla	wszystkich,	wyróżnio-
nym	spośród	pozostałych	kielichów	przy	stole.	To	ma	
zdaniem	Wittenberczyka	podkreślać	 fakt	odmienności	
wieczerzy	 ustanowionej	 przez	 Jezusa	 od	 wieczerzy	
paschalnej	starego	przymierza.	Taka	forma	jej	sprawo-
wania	miała	 pokazać	 uczniom,	 że	mają	 do	 czynienia	 
z	 czymś	 nowym.	 Jeszcze	 jedną	 różnicą	 między	 Mar-
kiem	a	pozostałymi	ewangelistami	jest	to,	że	mówi	on	 
o	„błogosławieniu”	kielicha	w	miejsce	jego	„dziękczy-
nienia”.	Dla	Lutra	obie	te	czynności	są	tożsame.	
	 Wittenberczyk	wskazał	 też,	że	wszystkie	prze-
kazy	Słów	Ustanowienia	są	zgodne	co	do	formuły	„To	
jest	 ciało	moje”.	 Istnieją	 więc	 4	 świadkowie	 potwier-
dzający	 ich	 prawdziwość,	 a	 więc	 ich	 liczba	 dwukrot-
nie	 przekracza	 biblijny	 wymóg,	 by	 o	 każdej	 sprawie	
zaświadczało	co	najmniej	dwóch	(5	Księga	Mojżeszo-
wa	 19,15;	 Ewangelia	Mateusza	 18,16).	 Różnice	 poja-
wiają	 się	w	 opisie	wina/kielicha.	By	 je	 ukazać,	Luter	
przeszedł	do	omówienia	Ewangelii	Łukasza	22,19–20.	
Wskazał,	że	u	Łukasza	zapowiedź,	że	Chrystus	nie	bę-
dzie	pił	z	owocu	winorośli	pojawia	się	przed	Słowami	
Ustanowienia.	Jest	 to	dla	niego	świadectwo,	że	w	kie-
lichu	nie	mamy	do	czynienia	ze	zwykłym	winem.	Ina-
czej	kolejność	ta	wygląda	u	Marka	i	Mateusza,	którzy	
najpierw	przekazują	Słowa	Ustanowienia,	a	dopiero	po	
nich	zapowiedź	nie	picia	przez	Chrystusa	z	owoców	wi-
norośli.	Luter	w	odpowiedzi	zawrócił	uwagę,	że	jeśliby	
uznać	kolejność	Łukasza	za	oddającą	sytuację	podczas	
ostatniej	wieczerzy	 to	 zyskamy	 decydujący	 argument	
przeciw	marzycielom,	 gdyż	 nie	 będą	mogli	 oni	wska-
zywać,	że	w	kielichu	było	zwykłe	wino.	Tego	bowiem	
miałby	 Chrystus	 doświadczyć	 dopiero	 w	 Królestwie	
Niebieskim.	 Świadom	 swojej	 wcześniejszej	 argumen-

tacji	ze	spójności	przekazu	ewangelistów	Luter	stwier-
dził,	że	to	jedno	z	tych	miejsc,	które	stanowi	dla	inter-
pretatorów	wyzwanie.	Powołał	się	nawet	na	trudności	
jakie	 z	 uzgodnieniem	 przekazu	 ewangelicznego	 miał	
Augustyn	 z	Hippony	w	 dziele	 „O	 zgodności	 Ewange-
listów”.	Sam	Wittenberczyk	skłaniał	się	do	wskazania,	
że	sam	Łukasz	programowo	chciał	w	swojej	Ewangelii	
dostarczyć	 uporządkowanego	 przekazu	 o	 Chrystusie,	
stąd	wydaje	mu	się	kolejność	Łukasza	bardziej	wiary-
godna.	Oprócz	wstępu	 do	Ewangelii	 Łukasza	 (1,1–4)	
odwołał	się	w	tym	kontekście	do	tekstu	2	Listu	do	Ko-
ryntian	8,18.	Opisany	w	nim	brat	to	dla	Wittenberczyka	
właśnie	Łukasz.
	 Argument	 głoszący,	 że	 w	 kielichu	 nie	 znaj-
dowało	 się	 zwykłe	wino,	 stał	 się	 dla	Lutra	 okazją	 do	
odrzucenia	 innego,	 często	mu	 stawianego	 zarzutu,	 że	
reprezentuje	 pogląd	 papieski,	 według	 którego	 w	 kie-
lichu	 nie	ma	wina.	 Zarzut	 ten	 zakładał,	 że	Wittenber-
czyk	uznawał	rzymski	dogmat	o	przeistoczeniu	(trans-
substancjacji),	 który	 zakładał,	 że	 w	 konsekrowanych	
elementach	substancję	wina	zastępuje	substancja	krwi	
(przy	zachowaniu	cech	zewnętrznych	wina,	 takich	jak	
smak,	zapach	itd.).	Na	ten	zarzut	Luter	odpowiada	pro-
sto:	„Wyznawałem	już	tyle	razy,	że	nie	walczę	o	to,	czy	
wino	zostaje	czy	nie.	Wystarcza	mi,	iż	jest	w	nim	obec-
na	krew	Chrystusa.	Niech	z	winem	stanie	się,	jak	Bóg	
chce.	Wolę	mieć	raczej	z	papieżem	zwykłą	krew,	niż	z	
marzycielami	zwykłe	wino”.	Ten	cytat	znakomicie	po-
kazuje	 nie	 tylko	 dystans	Lutra	 do	 ujęć	 szwajcarskich,	
ale	 także	 jego	 niechęć	 do	 objaśniania	 jak	wino/chleb	
stają	 się	 krwią/ciałem	Chrystusa.	Dla	Wittenberczyka	
kluczowa	jest	wierność	Słowom	Ustanowienia,	które	to	
obiecują,	a	nie	racjonalne	wyjaśnienie	tego	fenomenu.
Kolejną	 różnicą	w	przekazie	 Słów	Ustanowienia,	 któ-
rym	 zajął	 się	 Luter,	 jest	 obecne	 jedynie	 u	 Łukasza	 
i	Pawła	dopowiedzenie	odnośnie	do	ciała:	„które	się	za	
was	daje”.	Czas	teraźniejszy	w	nim	zastosowany	miał	
być	argumentem	za	tym,	że	ciało	Chrystusa	nie	mogło	
być	 obecne	 w	 rozdawanym	 przez	 Chrystusa	 chlebie.	 
W	odpowiedzi	Wittenberczyk	ponownie	odsyłał	do	pi-
sma	„Przeciw	niebiańskim	prorokom”	i	podkreślał,	że	
taka	argumentacja	sugerowała	Chrystusowi	kłamstwo.	
Inną	 Łukaszową	 (i	 Pawłową)	 odrębnością	 jest	 opisa-
nie	 drugiej	 części	 sakramentu	 nie	 z	 odniesieniem	 do	
wina	(„to	jest	krew	moja”),	ale	w	formie:	„ten	kielich	
to	nowe	przymierze	we	krwi	mojej”.	Odpowiadając	na	
wątpliwości	marzycieli	Luter	zwrócił	uwagę	na	wstępie,	
że	tekst	ten	należy	czytać	w	kontekście	słów	„To	czyń-
cie	na	pamiątkę	moją”,	które	wskazują	na	 to,	o	czym	
pisze	Paweł	w	1	Liście	do	Koryntian	11,26,	w	którym	
mowa	jest	o	zwiastowaniu	śmierci	Pana	poprzez	udział	
w	Wieczerzy	 Pańskiej.	 Było	 to	 dla	 Lutra	 wskazanie	
przyczyny	i	owocu	uczestnictwa	w	sakramencie	i	idące	
za	tym	wezwanie	do	tego,	by	chwalić	i	dziękować	Bogu	
za	wybawienie	od	grzechu	i	śmierci.	Za	wzór	podał	tu-
taj	Żydów	i	ich	pamięć	o	wyjściu	z	Egiptu.	



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl8 Odwiedź naszą stronę:

	 Idąc	 dalej	 w	 rozważaniach	 odnośnie	 do	 kieli-
cha	Luter	 stwierdził,	 że	zarówno	Łukasz,	 jak	 i	Paweł,	
podkreślają,	że	kielich	był	podany	po	wieczerzy,	a	więc	
jak	już	widzieliśmy	wcześniej,	został	wyraźnie	oddzie-
lony	od	picia	zwykłego	wina.	Tekst	o	kielichu	nowego	
przymierza	 „we	 krwi	mojej”	Wittenberczyk	 rozumiał	
jako	 tożsamy	 z	 wypowiedziami	 o	 krwi	 nowego	 przy-
mierza	u	Mateusza	i	Marka.	Odrzucał	przy	tym	pomy-
sły	 interpretacyjne,	które	sugerowały,	że,	by	stosować	
się	do	 tego	 tekstu	dosłownie	kielich	musiałby	być	 za-
nurzony	we	krwi.	Wskazał	przy	tym,	że	wynikają	one	
z	 niezrozumienia	 faktu,	 że	Łukasz	posługuje	 się	 tutaj	 
w	tekście	greckim	konstrukcją	hebrajską,	która	pozwa-
la	w	 takim	kontekście	użyć	przyimka	„w”.	Wittenber-
czyk	zarzucał	przy	 tym	marzycielom	(szczególnie	Ka-
sparowi	 Schwenckfeldowi),	 że	 szukając	 argumentów	
za	 swoim	 duchowym	 rozumieniem	 odczytują	 tekst	w	
odwrotnej	 kolejności,	 zaczynając	 nie	 od	 kielicha,	 ale	
od	nowego	przymierza,	którym	miałby	być	nie	kielich	 
z	winem,	ale	 jakiś	duchowy	pokarm.	Luter	kpił	 także,	
że	ujęcie	sprawy	przez	Łukasza	burzy	logikę	Karlstadta	
(i	Schwenckfelda),	który	w	„to	jest	ciało	moje”	u	Mar-
ka	i	Mateusza	dopatrywał	się	wskazania	na	ciało	Chry-
stusa	zasiadające	przy	stole.	 Jeśliby	 tak	 interpretować	
„to”	w	tekście	Łukaszowym	to	trzeba	by	stwierdzić,	że	
z	pewnością	Chrystus	wskazuje	w	nim	na	kielich,	nie	
zaś	na	żadną	jego	duchową	interpretację.	Luter	podkre-
ślał	też,	że	rozumowanie	Oekolampada,	zakładające,	że	
w	nowym	przymierzu	mamy	 jedynie	 do	 czynienia	 ze	
znakiem	krwi	i	znakiem	ciała,	prowadzi	do	takiej	inter-
pretacji	Łukaszowego	tekstu,	która	głosiłaby,	że	istotą	
nowego	przymierza	jest	łyk	wina.	Zaś	nowość	przymie-
rza,	które	zwiastuje	Chrystus	w	Słowach	Ustanowienia	
to	fakt,	że	jest	to	przymierze	w	Jego	krwi.	W	Słowach	
Ustanowienia	 rzeczywiście	 ofiarowane	 jest	 człowie-
kowi	nowe	przymierza,	nie	zaś	jedynie	jego	obraz,	jak	
chciałby	 Oekolampad.	 Argumentacja	 tego	 ostatniego	
była	 bowiem	 sprzeczna	 z	 Listem	 do	 Hebrajczyków,	
który	wyraźnie	rozróżnia	obraz	przymierza	od	samego	
przymierza,	podkreślając,	że	pierwsze	nie	jest	drugim.	
Idąc	 tym	 tropem	 rozumowanie	Oekolampada	popadał	
zdaniem	 Lutra	 w	 sprzeczność,	 bo	 człowiek	 jednocze-
śnie	miałby	mieć	i	nie	mieć	nowe	przymierze.
	 Kontynuując	 rozważania	 o	 kielichu	 nowego	
przymierza	we	 krwi	 Chrystusa	Wittenberczyk	mocno	
akcentował,	że	to	sformułowanie	musi	pociągać	za	sobą	
tezę,	iż	w	kielichu	jest	krew	Chrystusa.	Jest	to	nie	tylko	
zgodne	z	pozostałymi	przekazami	Słów	Ustanowienia,	
ale	także	konieczne	dla	tego,	by	nowe	przymierze	było	
prawdą.	 Niesie	 ono	 w	 sobie	 bowiem	 obietnicę	 Bożą,	
dar	 łaski	 i	odpuszczenie	grzechów	(a	więc	Ewangelię	
w	Lutrowym	 rozumieniu).	Te	 zaś	wszystkie	 cudowne	
dary	nie	mogą	być	związane	jedynie	z	winem.	Witten-
berczyk	podkreślał	też,	że	grecka	gramatyka	tekstu	do-
maga	się	by	traktować	krew,	kielich	i	nowe	przymierze	
jako	jedno,	a	nie	rozdzielać	ich	na	zasadzie,	że	kielich	

jest	czym	innym	niż	nowe	przymierze	we	krwi	Chrystu-
sa.	Jest	ono	dostępne	i	ofiarowane	nam	w	kielichu.	Ta	
argumentacja	przeciw	rozumieniu	wina	w	kategoriach	
„znaku	krwi”	u	Oekolampada	stosowała	się	też	zdaniem	
Lutra	do	wywodów	Zwingliego	przekładających	„jest”	
ze	Słów	Ustanowienia	jako	„oznacza”.
	 Wittenberczyk	 wskazał	 także,	 że	 w	 greckim	
oryginale	słowa	„który	się	za	was	wylewa”	odnoszą	się	
do	kielicha,	a	nie	do	krwi,	gdyż	krew	ma	inny	rodzaj	
gramatyczny.	 Zwrócił	 na	 to	 uwagę,	 bo	 w	 powszech-
nie	 używanej	 wersji	 łacińskiej	 Słów	Ustanowienia	 ta	
różnica	była	nie	do	uchwycenia,	gdyż	po	łacinie	krew	 
i	kielich	są	rodzaju	nijakiego.	Luter	wskazał,	że	podob-
nie	jak	w	grece,	ta	różnica	jest	uchwytna	w	przekładzie	
niemieckim	 (a	 my	możemy	 dodać,	 że	 także	 polskim,	 
w	którym	krew	jest	rodzaju	żeńskiego,	a	kielich	męskie-
go).	Taka	konstrukcja	tekstu	mogła	być	zdaniem	Lutra	
argumentem	za	tym,	że	chodziło	o	kielich	rozdzielany	
przy	 stole	Wieczerzy	 Pańskiej,	 podobnie	 jak	 łamanie	
chleba	u	Pawła	odnosiło	się	do	dzielenia	go	przy	stole	
(1	List	Koryntian	10,16).	To	ponownie	podważyłoby	lo-
gikę	marzycieli.	Ten	argument	nie	był	jednak	uważany	
przez	Lutra	za	decydujący	i	nie	odrzucał	on	tradycyjnej	
wykładni	odnoszącej	 słowa	o	wydanym	ciele	 i	przela-
nym	kielichu/krwi	do	ciała	i	krwi	Chrystusa	wydanych	
na	krzyżu.
	 W	powyższym	kontekście	Luter	zwrócił	także	
uwagę,	że	ciało	i	kielich	są	u	Łukasza	i	Pawła	„za	was”	
wydane/wylane,	co	podkreśla,	że	chodzi	o	tych,	którzy	
przyjmują	ciało	i	krew	w	chlebie	i	winie.	Inaczej	ujmują	
to	Mateusz	i	Marek,	mówiący	o	tym,	że	ciało/krew	zo-
stały	wydane/wylane	„za	wielu”.	Dla	Wittenberczyka	ta	
różnica	wynikała	z	faktu,	że	Łukasz	i	Paweł	skupiają	się	
na	działaniu	przy	stole,	a	więc	na	udzielanej	Wieczerzy	
Pańskiej.	Zaś	Mateusz	i	Marek	sięgają	do	jej	podstawy,	
a	więc	ofiary	krzyżowej	Chrystusa,	w	której	wydał	się	
On	„za	wielu”.	Luter	przywoływał	tutaj	także	na	logikę	
stosowania	figury	stylistycznej	synekdochy	(„w	której	
zastępuje	się	nazwę	przedmiotu	nazwą	jego	części	(np.	
«dach»	zamiast	«dom»)”.	Skoro	można	przywołać	część	
w	miejsce	części,	to	można	zastosować	także	zabieg	od-
wrotny,	mówiąc	 jak	 u	 Łukasza	 o	wylewaniu	 kielicha,	 
w	sytuacji,	gdy	wylewana	jest	jedynie	krew.	Podobnie	
jak	ma	to	miejsce	w	stwierdzeniu,	że	Syn	Boży	umarł	na	
krzyżu,	podczas	gdy	śmierci	doświadczyło	jedynie	jego	
człowieczeństwo,	czy	też	dostrzeżenie	Ducha	Świętego,	
choć	przed	naszymi	oczami	jest	tylko	gołębica.	Założe-
niem	dla	takiej	logiki	interpretacyjnej	musi	być	jednak	
to,	że	kielich	jest	tożsamy	u	Łukasza	z	krwią	Chrystusa.
Na	tym	Luter	kończy	rozważania	nad	przekazem	Łuka-
szowym.	Kolejnym,	pochodzącym	od	Pawła,	zajmiemy	
się	w	kolejnym	odcinku	naszego	cyklu.

dr hab. Jerzy Sojka
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Wojenne Peregrynacje 
por. Henryka Podżorskiego 

i jego powojenne losy na obczyźnie

 Henryk Podżorski	 urodził	 się	 w	 Krakowie	
19.07.1916	 roku,	 korzenie	 jego	 tkwią	 na	 Śląsku	 Cie-
szyńskim,	ojciec	Józef	pochodził	i	mieszkał	w	Herma-
nicach	k.	Ustronia,	a	matka	z	rodziny	polskiej	w	miej-
scowości	Błędowice	na	Zaolziu.	Ojciec	jako	pracownik	
Kolei	 Państwowych	 wysokiego	 szczebla	 około	 roku	
1915	otrzymał	przeniesienie	służbowe	do	okręgu	i	wę-
zła	kolejowego	Kraków,	tam	w	warunkach	wojennych	
był	bardzo	potrzebny.	Małżeństwo	osiedliło	się	w	Kra-
kowie	przy	ul.	Topolowej	52.	Tutaj	urodził	się	pierwo-
rodny	 i	 jedyny	 syn	Henryk,	prawdziwe	„dziecko	woj-
ny",	jako	że	działania	wojenne	I	wojny	światowej	były	
w	pełnym	toku.	Pomijając	szczegóły	jego	edukacji	jako	
dziecka	i	młodzieńca,	wybuch	II	wojny	światowej	prze-
rwał	jego	studia	politechniczne	o	kierunku	chemicznym.	
Ponieważ	miał	 ukończoną	 dywizyjną	 szkołę	 oficerów	
rez.	i	konkretny	przydział	mobilizacyjny,	zgłosił	się	w	
ramach	powszechnej	mobilizacji	 do	 jednostki	wojsko-
wej	wchodzącej	w	skład	Armii	„Kraków"	dowodzonej	
przez	gen.	Szyllinga.	Żegnając	się	z	rodzicami	nie	przy-
puszczał,	że	ich	zobaczy	powtórnie	po	ok.	30	latach,	a	

pozostanie	 na	
emigracji	już	na	
stałe.
	Po	 krótkiej	 
i	 uporczywej	
obronie	 obsza-
rów	 Górnego	
Śląska,	 Armia	
ta	 w	 działa-
niach	 odwro-
towych	 została	
osaczona	 w	 re-
jonach	 Toma-
szów	 Lubelski	
-	 Zamość	 i	 po-

Od redakcji:
 Pan płk Władysław Blicharski przekazał redakcji Wieści Wyższobramskich swój artykuł zamieszczony  
w kwartalniku spadochroniarzy polskich „Spadochroniarz” nr 93 (1/2019), celem ewentualnego wyko-
rzystania, gdyż mowa w nim o Cieszyniakach i osobach związanych z naszą Parafią. Za przesłany mate-
riał Autorowi serdecznie dziękujemy. 

szła	 w	 rozproszenie	 dnia	 20	 września	 1939	
roku.	 Ppor.	 Podżorski	 wraz	 z	 kolegami	 przedzie-
rał	 się	 w	 kierunku	 Zaleszczyk,	 unikając	 polują-
cych	 na	 nich	 Sowietów.	 Po	 przekroczeniu	 granicy	 
z	Rumunią,	grupa	ta	została	aresztowana	i	dołączyła	do	
obozu	internowanych	Polaków.	Dużej	liczbie	żołnierzy	
udało	się	z	obozu	internowania	zbiec	i	krętymi	drogami	
dotrzeć	do	Francji,	gdzie	stacjonowała	szczątkowa	gru-
pa	osobowa	4.	Dywizji	Piechoty	pod	dowództwem	płk.	
dypl.	Stanisława	Sosabowskiego.	Tam	zgłosił	się	ppor.	
Podżorski.	Po	przebazowaniu	4.	DP	do	hrabstwa	Dum-
fies	and	Galloway	w	W.	Brytanii	15.07.1940	roku	prze-
formowana	została	w	4.	Kadrową	Brygadę	Strzelców.
	 Pod	koniec	stycznia	1941	roku	ppor.	Podżorski	
zgłosił	 się	 ochotniczo	 do	 przeszkolenia	 spadochrono-
wego	i	w	ośrodku	szkolenia	Ringway	przeszedł	pełny	
zakres	 powyższego	 szkolenia,	 stał	 się	 tzw.	 „oficerem	
spadochronowym",	 otrzymał	 znak	 spadochronowy	
zwykły.
	 Po	 sformowaniu	 1.	 Samodzielnej	 Brygady	
Spadochronowej	 został	 oficerem	 kierunkowym	 -	 tłu-

Szczęśliwi że żyją. Czwarty od lewej (z papierosem) H. Podżorski
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maczem.	 Był	 bardzo	 przydatny	 w	 czasie	 inspekcji,	
ćwiczebno-bojowego	 desantowania,	 manewrów	woj-
skowych	i	różnego	rodzaju	szkoleń,	kiedy	wizytowały	
je	wysokie	czynniki	władz	W.	Brytanii,	a	także	władz	
wojskowych	z	marsz.	„Montym"	Montgomerym	i	gen.	
Sikorskim	na	czele.	Jako	oficer	otrzymał	przydział	do	
Dywizjonu	Artylerii	 Spadochronowej,	 co	 było	 zgod-
ne	 z	 jego	 wyszkoleniem	 wojskowym	 w	 Krakowie.	
Był	 tłumaczem	 j.	 angielskiego,	 niemieckiego	 i	 cze-
skiego.	Wykonywał	też	jako	oficer	kierunkowy	inne,	
bardzo	 ważne	 zadania.	 Nie	 sposób	 pominąć	 wątku	
osobistego	 pod	 hasłem	 „Love	 Story",	 który	 zadecy-
duje	o	jego	późniejszych	losach.	Poznał	on	i	pokochał	
nieuleczalną	 miłością	 dziewczynę	 imieniem	 Eileen	
(Alina).	Po	wielu	miesiącach	Eileen	przedstawiła	go	
swoim	rodzicom:	„To	jest	polski	oficer,	a	nazywa	się	
Henry	Pod",	ponieważ	dalszy	człon	„żorski"	był	dla	
Anglików	trudny	do	wypowiedzenia.	Nie	byli	oni	wy-
borem	córki	zachwyceni,	zwłaszcza	ojciec.	Jakiś	czas	
po	zaręczynach	Henry	nagle	bez	słowa	zniknął	i	jak-
by	przepadł.	„Ostrzegałem	cię	wcześniej,	teraz	masz	
swojego	Polaczka,	widać	oni	tacy	wszyscy	są.	Szkoda	
twoich	łez,	zapomnij!"	-	podsumował	ojciec.
	 Tymczasem	 Henryego	 obowiązywała	 „top	
secret",	 czyli	 ścisła	 tajemnica.	Szły	 pełną	parą	 przy-
gotowania	do	operacji	„Market-Garden",	gromadzono	
i	przygotowywano	sprzęt	bojowy	i	statki	powietrzne,	
odbywały	 się	 gry	wojenne	 na	mapach	 plastycznych	
itd.	Por.	Podżorski	wyskoczył	pod	Arnhem	w	pierw-
szej	fali	z	samolotu	Dakota	wraz	z	dwoma	innymi	ofi-
cerami	 (kpt	Albinem	Krzysikiem	 rodem	 z	Cieszyna	 
i	ppor.	Januszem	Szegdą)	już	17	września	1944	roku	
w	I	rzucie	desantowym,	bez	przeszkód	dotarli	oni	do	
Dowódcy	 1.	 brytyjskiej	 Dywizji	 Powietrzno-Desan-
towej	 w	 hotelu	 Hartenstein	 w	 okolicach	 Osterbeek.	
Była	to	misja	łącznikowa	przy	dowództwie	tej	Dywi-
zji.	Tam	oczekiwał	na	kolejne	zrzuty	oddziałów	1.	Sa-
modzielnej	Brygady	Spadochronowej	pod	wodzą	gen.	
bryg.	S.	Sosabowskiego.
	 Komplikacje	bitewne	sprawiły,	że	ci	trzej	ofi-
cerowie	musieli	 czynnie	włączyć	 się	 do	walki,	 byli	
osaczeni	w	okrążeniu	i	musieli	się	skryć	w	domostwie	
przyjaznych	 Holendrów,	 gdzie	 jakiś	 czas	 przebywa-
li	wraz	 z	 grupą	 spadochroniarzy	 brytyjskich.	Holen-
drzy	 ich	nie	 zaniedbywali,	 karmiąc	 i	 pojąc	dobrymi	
trunkami,	co	widać	na	zdjęciu	zbiorowym.	Po	bitwie,	
czyli	zakończeniu	walk	o	te	tereny,	a	zwłaszcza	o	ten	
most,	co	był	zdecydowanie	„za	daleko",	por.	Henryk	
Podżorski	za	szczególne	męstwo	na	polu	walki	został	
odznaczony	 polskim	 Krzyżem	Walecznych,	 a	 także	
otrzymał	znak	spadochronowy	nr	0711/17	ze	złotym	
wieńcem.	Prezentowane	w	niniejszym	artykule	 zdję-
cie	 zbiorowe	 było	 przedstawione,	wraz	 z	 sążnistym	
artykułem	na	temat	bitwy	pod	Arnhem,	w	angielskiej	

gazecie	 „Daily	 Mail"	 i	 ojciec	 Eileen	 z	 gazetą	 w	 ręce	
oznajmił	radośnie:	„Twój	Henry	Pod	żyje,	on	był	na	woj-
nie	w	Holandii!"
	 Po	 powrocie	 do	 Anglii	 sprawy	 osobiste	 na-
-rzeczonych	 potoczyły	 się	 wartko,	 ślub	 ich	 odbył	 się	
16.12.1944	roku,	a	przeżyli	ze	sobą	w	m.	Huddersfield	
(hrabstwo	York)	60	lat.	Eileen	Podżorska	była	cenionym	
pedagogiem,	Henry	po	studiach	był	wybitnym	w	swoim	
fachu	 inżynierem,	 na	 etacie	w	 firmie	 chemicznej	 L.	B.	
Hollyday,	produkującej	m.in.	barwniki	do	tkanin.	Bywał	
jako	 przedstawiciel	 ww.	 firmy	w	 sprawach	 prezentacji	 
i	 zamówień	 na	 farby	 dla	 przemysłu	 tekstylnego	 rów-
nież	 w	 Polsce	 np.	 w	 Łodzi,	 Żyrardowie	Andrychowie,	
Bielsku-Białej,	 za	 każdym	 razem	odwiedzał	 swoich	 ro-
dziców	w	Krakowie	przez	cały	czas	 ich	życia	wspierał	
materialnie.	Henryk	udzielał	się	społecznie	jako	kurator	
w	 Polskiej	 Parafii	 Ewangelickiej	 Bradford-Leeds	 w	 la-
tach	1966-1971,	a	zmarł	3.04.2005	roku	w	wieku	89	lat	 
w	 Huddersfield,	 małżonka	 Eileen	 zmarła	 02.06.2010	
roku	w	wieku	92	lat	i	spoczęła	obok	męża.
	 Polska	zawsze	była	bliska	ich	sercom	-	Cześć	ich	
pamięci!

Tekst: Władysław Blicharski 
Foto: Eugeniusz Raabe

Henryk Podżorski wraz z żoną Eileen

Od lewej: Henryk Podżorski oraz Eugeniusz Raabe
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Od lewej: Eugeniusz Raabe oraz Władysław Blicharski

Ciężar wdzięczności

 Płk w st. spocz. 
Władysław Blicharski 
zawodowo służył w woj-
skach powietrzno-desan-
towych, na stałe mieszka 
w Cieszynie. Jest miłośni-
kiem historii wszystkich 
kresów Rzeczypospolitej, 
zamiłowany w ich historii. 
Członek MK PZKO Cier-
licko-Kościelec, budow-
niczy tamtejszego Domu 
Polskiego Żwirki i Wigury, 
zasłużony dla woj. Śląskiego i dla Związku Polskich 
Spadochroniarzy. Zajmuje się udziałem jednostek WP 
w II w. św. na Zachodzie. W wyniku kilku rozmów oby-
dwu przyjaciół: Eugeniusza Raabe i W. Blicharskiego 
wyłoniła się ciekawa historia por. Henryka Podżor-

	 Sokrates,	 urodzony	 w	 Atenach	 w	 469	 roku	 p.n.e.	 tak	 mówił	 
o	wdzięczności:
 Bardziej się ciesz z wyświadczonych drugim niż z odebranych 
dobrodziejstw, bo za pierwsze masz chwałę, a drugie wkładają na cie-
bie ciężar wdzięczności.
	 Wdzięczność	jest	ciężarem?	Czy	kiedy	coś	komuś	zawdzięczamy,	
i	prędzej	czy	później	powinniśmy	odpłacić	 tym	samym	naszemu	dobro-
czyńcy,	może	to	dla	nas	być		problem?
	 Z	własnego	doświadczenia	wiem,	że	 takie	sytuacje	się	zdarzają.	

Karol Cieślar

 Mgr Eugeniusz 
Raabe, lat 75, emery-
towany prawnik, znany 
cieszyński działacz spo-
łeczny i kulturalny. Przez 
4 kadencje radny Rady 
Miasta Cieszyna, w tym 
jej wiceprzewodniczą-
cy. Obecnie społecznie 
pełni odpowiedzialną 
funkcję Prezesa naj-
większego w kraju Koła 
Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej. Krewny por. Hen-
ryka Podżorskiego.

Narrator: skiego – oficera 1 Brygady Spadochronowej (polskiej) 
uczestnika bitwy pod Arnhem 75 lat temu – 19-23 
wrzesnia 1944 roku

 PS. Jestem wdzięczny p. płk. Wł. Blicharskiemu, 
który moje luźne rodzinne wspomnienia tak pięknie opi-
sał uzupełniając je wiadomościami z historii wojskowo-
ści. Dodam tylko, że Henryk Podżorski był kuzynem mo-
jej mamy – Anny Raabe i każdorazowo będąc w kraju 
odwiedzał moich rodziców na parafii w Świętochłowi-
cach, a później w Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielo-
wi. Pogrzeby Henryka i Eileen Podżorskich odprawił  
w Huddersfield ks. bp Walter Jagucki. Grób matki bo-
hatera artykułu śp. Magdaleny Podżorskiej znajduje się 
na naszym cmentarzu w Cieszynie przy ul. Bielskiej. 

Eugeniusz Raabe

Autor:
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Mówi	się,	że	wdzięczność	szybko	się	starzeje.	Często,	
gdy	 ktoś	 pomoże	 nam	 lub	 zrobi	 dla	 nas	 coś	 bardzo	
ważnego,	 podziękujemy	 gorąco,	 po	 czym	 stopniowo	
zaczynamy	spychać	w	niepamięć	okazany	nam	akt	do-
broci	czy	pomocy.	Co	więcej,	bywa	i	tak,	że	staramy	się	
przekonać	wszystkich	wokół,	że	 to	my	sami	 jesteśmy	
sprawcami	swojego	sukcesu	czy	kariery.	W	ostateczno-
ści	może	dochodzić	do	sytuacji,	że	staramy	się	nawet		
kompromitować	swego	dobroczyńcę...
	 Ten	 znany	 z	 psychologii	 „kompleks	 wdzięcz-
ności”*/,	który	często	prowadzi	aż	do	nienawiści,		ma	
swoje	źródło	w	braku	uczciwości	wobec	osoby,	która	
nam	w	jakiś	sposób	pomogła.	A	przecież	ona	nie	ocze-
kiwała	zapewne	niczego	w	zamian,	kiedy	udzieliła	nam	
pomocy.	 By	 wyzbyć	 się	 ciężaru	 naturalnej	 potrzeby	
wdzięczności,	 by	 nasze	własne	 	 samopoczucie	 uległo	
poprawie,	musimy	sami	siebie	przekonać	o	znaczeniu	
odebranego	 dobrodziejstwa.	 Pamiętajmy:	 okazywanie	
wdzięczności	jest	miarą	naszego	człowieczeństwa.
Nasi	przodkowie	może	nie	wiedzieli	tego	z	psychologii,	
kiedy	na	podstawie	złych	doświadczeń	życiowych	ma-
wiali:	„Nie	rób	kómu	dobrze,	nie	bedzie	ci	źle”	 (albo	
czeskie	przysłowie:	„za	dobrotu	na	žebrotu“).	Tak,	bar-
dzo	i	dotkliwie	boli	brak	wdzięczności...
	 A	 jednak	 pomimo	wszystkich	 gorzkich	 życio-
wych	 doświadczeń,	 nic	 nie	 zwalnia	 nas	 z	 obowiązku	
udzielania	bezinteresownej	pomocy	bliźniemu	według	
zasady	„drugiej	mili”		(Mat.5:41:	A	kto	by	cię	przymu-
szał,	żebyś	szedł	z	nim	jedną	milę,	idź	z	nim	i	dwie.).	
Jako	 społeczeństwo	 przywykliśmy	w	 ostatnich	 latach	
do	 przyjmowania	 różnych	 dóbr	 naturalnych	 i	 ducho-
wych	od	swojej	rodziny,	gminy,	państwa	czy	też	nawet	
Kościoła.	Myślimy,	że	to	się	nam	należy.	Dobrowolnie	
bierzemy	na	siebie	 ten	ciężar	wdzięczności	zapomina-
jąc,	że	„lepiej	jest	dawać	niż	brać”.	Tak,	lepiej	a	nawet	
przyjemniej	jest	dawać	prezenty,	aniżeli	je	tylko	otrzy-
mywać.
	 Neuropsycholodzy	 przekonują,	 że	 warto	 bez-
interesownie	 obdarowywać	 bliskich.	 Akt	 dawania	
podnosi	 poczucie	 zadowolenia	 i	 szczęścia	 osoby,	 któ-
ra	 wręcza	 prezent.	 Darczyńca	 i	 oczywiście	 obdaro-
wany	poprawiają	 swoją	 kondycję	 psychiczną	 (euforia	
hormonów	 szczęścia).	 Badania	 dowiodły,	 że	 dawanie	
prezentów	 uaktywnia	 obszary	 mózgu	 odpowiedzial-
ne	 za	 odczuwanie	 przyjemności,	 interakcje	 społeczne,	 
a	także	budowania	zaufania.	Ponadto,	w	naszych	orga-
nizmach	uwalniają	 się	endorfiny,	dzięki	którym	czuje-
my	się	szczęśliwi,	a	także	oksytocyna,	która	sprawia,	że	
czujemy	przywiązanie	do	drugiej	osoby.	Kiedy	dajemy,	
pomagamy	 innym,	 ofiarujemy	 im	 część	 siebie.	Kiedy	
bierzemy	mamy	 tylko	 dług	wdzięczności	w	 stosunku	
do	tej	osoby.
	 Wdzięczność	 jest	 ciężarem?	 Ponownie	 zada-
jemy	 sobie	 to	 pytanie	 w	 stosunku	 do	 naszych	 relacji	 

w	 społeczności	Kościoła.	 Piszę	 te	 słowa,	 kiedy	wszy-
scy	 jesteśmy	pod	wrażeniem	kryzysu	zaufania	do	hie-
rarchicznego	kościoła	w	Polsce.	Po	filmie	Sekielskich	
„Tylko	nie	mów	nikomu”	traktującym	o	pedofilii	w	ko-
ściele	katolickim,	jest	coraz	bardziej	oczywiste,	że	ko-
ściół	musi	być	odnowiony,	zreformowany.	
	 By	wdzięczność	nie	była	dla	nas	ciężarem,	po-
winniśmy	 przypomnieć,	 co	 pisał	 i	 nauczał	 ks.	Włady-
sław	 Santarius.	 W	 wydanej	 w	 podziemiu	 książeczce	
nazwanej	„Parę	skromnych	uwag	do	problematyki	Ko-
ścioła	 Chrystusowego	 w	 Nowym	Testamencie”	 pisze	
(pisownia	oryginalna):
 „Według świadectwa Nowego Testamentu Ko-
ściół Chrystusowy posiadał pełnię życia duchowego, 
ogarniał swoim zasięgiem wszystkie problemy i pozo-
stanie na zawsze jedynym wzorem.
 Później nastała stagnacja duchowa i zapo-
mniano o wielu częściach składowych Kościoła Chry-
stusowego. W następnych okresach czasu musiano 
ponownie odkrywać te zapomniane prawdy biblijne  
i ludziom je przypominać, co bardzo często napotykało 
na niezrozumienie a nawet sprzeciw ze strony usta-
bilizowanych w tym świecie organizacji kościelnych 
i ich przywódców. Przypomnijmy chociażby potężny 
ruch reformacyjny 16-go wieku. Niewiele się pod tym 
względem zmieniło aż do naszych czasów. 
 Duch Święty powołał do życia Kościół Chry-
stusowy, On go utrzymuje i wskazuje mu nowe kierun-
ki działania. Boży ludzie wszystkich czasów winni się 
poddawać wskazaniom Ducha Świętego i przyczyniać 
się do ich urzeczywistniania w praktycznym działaniu 
Kościoła.“
	 Wiele	 praktycznych	wskazań	 Pastora	 dotyczą-
cych	wykorzystania	wszystkich	darów	Ducha	w	życiu	
zboru	przeczytamy	w	rozdziale	o	reformacyjnej	nauce	
o	powszechnym	kapłaństwie	jako	jedynej	formie	pracy	
i	organizacji	zboru	(str.	66).	
	 Odbyła	 się	 niedawno	 w	 Książnicy	 Cieszyń-
skiej	promocja	Ekumenicznej	Postylli	na	pierwszy	rok	
kościelny	po	obchodach	500-lecia	Reformacji	(Lublin,	
Towarzystwo	Naukowe	KUL).	 I	 tutaj	muszę	 się	 przy-
znać,	że	otrzymałem	tę	pożyteczną	księgę	na	urodziny	
od	mojej	kochanej	 teściowej.	W	tym	wypadku	nie	od-
czuwałem	spejalnego	ciężaru	wdzięczności...
	 Z	 zainteresowaniem	przeczytałem	krótkie	 roz-
myślanie	 ks.	 Grzegorza	 Giemzy	 na	 tekst	 Ef.4,11-15	
(16)	pod	tytułem	Jak	działa	Duch	Święty?	Kazanie	na	
2.	Święto	Zesłania	Ducha	Świętego.	Pisze	tam: „...Nikt 
nie jest samowystarczalny, jedynie ciało, którym jest 
Kościół, może „budować samo siebie w miłości”, a do 
tego przyczyniają się jego członkowie „według miary 
właściwej każdemu”. Mamy swoje miejsce w tym cie-
le, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Paweł wymienia 
proroków, apostołów, głosicieli dobrej nowiny. W Ko-
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Trochę historii

Ludzie i wydarzenia
Odcinek 256-257

W³adys³aw 
Sosna

ściele jest miejsce dla każdego. Ponieważ każdy ma 
dary i talenty, które, gdy je przekazuje wspólnocie, są 
pomnażane i powodują, że Kościół, jako ciało Chry-
stusa może się rozwijać.”
	 I	w	tym	momencie	zastanówmy	się	nad	proble-
mem	 sprzeczności	 pomiędzy	 Kościołem	 Nowego	 Te-
stamentu,	a	praktyką	naszych	czasów.
	 Pastor	Santarius	pisze:	„Kościół Chrystusowy 
w Nowym Testamencie nie rozróżniał ludzi na du-
chownych i laików, lecz na duchowych i cielesnych, 
bez względu na ich stanowisko i zatrudnienie na tym 
świecie. Oznaczenie „duchowny” nie oznaczało jego 
zawodu czy zatrudnienia, lecz jego stan duchowy 
przed Panem. Duchownym był ten, kto żył duchowo, 
w mocy Ducha Świętego. Straszną rzecz zrobił szatan 
w organizacjach kościelnych: urzędowi, etatowi pra-
cownicy nazywani są „duchownymi“ bez względu na 
ich życie w Duchu Świętym. Reszta zaś wierzących na-
zywana jest „laikami“, czyli niefachowcami, chociaż 
mogą to być osoby bardziej uduchowione i przydatne 
do służby. W niektórych kościołach są nazywani nawet 
„świeckimi“!
 Takie rozróżnianie ludu Bożego jest niebiblij-
ne. Według Nowego Testamentu każdy na nowo naro-
dzony należy do ludu Bożego i jako taki ma obowiązek 
i prawo być świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie tylko  
w życiu osobistym, lecz również w planowanej służbie 
głoszenia Ewangelii oraz duszpasterskiej działalności 
zboru i Kościoła Chrystusowego. Z drugiej strony lu-
dzie cieleśni, nie mają prawa w Kościele pełnić służby 
duszpasterskiej. Im musi najpierw Pan Kościoła wzka-
zać drogę …“

	 Może	 się	 takie	 stanowisko	wydaje	 zbyt	 ostre.	
Pamiętajmy,	że	te	słowa	były	pisane	w	czasach,	kiedy	
byliśmy	pod	stałym	nadzorem	księży,	którzy	często	byli	
agentami	UB.
	 Z	 zainteresowaniem	 czytam	 dyskusje	 w	 me-
diach	społecznościowych	o	dzisiejszym	stanie	Kościo-
ła.	Są	tacy,	jak	na	przykład	Szymon	Hołownia,	którzy	
szczerze	pragną	naprawy	sytuacji	w	Kościele.	Oto	jed-
na	z	jego	uwag	na	temat	filmu	Sekielskich:	
 „...znam wielu super biskupów, nie policzę 
ich nawet na palcach dwóch rąk. Wielu z nich robi 
sensowne rzeczy (patrz wydane teraz zalecenia abp Ry-
sia), przestrzega procedur. Ale ja nie o tym mówię. Nie  
o przestrzeganiu procedur, bo na to był czas od dawna. 
A o tym, że teraz trzeba WYJŚĆ do wstrząśniętych ludzi. 
Osobiście, nie przez filmiki, jak prymas Polak (które-
go bardzo szanuję), przekroczyć ten rubikon, przejść 
wreszcie na naszą świecką stronę, dzielić z nami nasz 
gniew i ból. A tego nie zrobił ŻADEN biskup...” 
	 Wydaje	 się	 nie	 do	 udźwignięcia	 ten	 ciężar	
wdzięczności	za	dary,	którymi	byliśmy	obdarowani.
	 „Czego	 chcesz	 od	 nas	 Panie,	 za	 Twe	 hojne	
dary?	 Czego	 za	 dobrodziejstwa,	 w	 których	 nie	 masz	
miary?”	

*	/	„Nie wiem, gdzie się mam schronić ani gdzie się mam schować
Oraz jakie zatrzasnąć okna, bramy lub drzwi,
Bym nie musiał co chwilę za coś komuś dziękować,
Nie powtarzać "spasibo", "thank you", "gratia", "merci"...” (frag-
ment wiersza Kompleks wdzięczności, Andrzej Waligórski)

 01.07.1569:	Ważna	to	data	w	historii	Polski.	Po	
półrocznych,	 przebiegających	nie	 bez	 oporów	 i	 sprze-
ciwów	obradach	sejmu	koronnego	w	Lublinie,	wypra-
cowany	został	kompromis	polsko	–	litewski,	w	wyniku	
którego	 parafowano	 uznanie Unii Lubelskiej i po-
wstanie federacyjnej Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Unia	ustanawiała	jednego	wspólnie	wybieranego	

władcę,	 przedstawicieli	 do	
sejmu	i	senatu	i	jedną	monetę	 
w	 całym	 państwie,	 zobowią-
zywała	 do	 prowadzenia	 jed-
nolitej	 polityki	 zagranicznej	 
i	 wojskowej.	 Swoją	 od-
rębność	 zachowały	 urzędy,	
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skarb,	wojsko	i	sądownictwo	z	poszanowaniem	różnic	
ustrojowych	i	językowych.	Szlachta	zyskała	prawo	na-
bywania	ziemi	i	osiedlania	w	całej	Rzeczypospolitej.	
	 Unia	 Lubelska	 jako	 dobrowolna	 federacja	
dwóch	 państw	 tworzących	 jedno	 silne	 i	 rozległe	 pań-
stwo	 w	 tamtym	 czasie	 była	 fenomenem	 Europy.	 Jed-
nocześnie	 jednak	 dawała	 wielkie	możliwości	 powięk-
szania	wpływów	magnaterii,	 ale	 też	 nakładała	 pewne	
ograniczenia	 w	 zaspokajaniu	 interesów	 Polski	 na	 ko-
rzyść	Litwy,	wiązała	się		z	koniecznością	większego	za-
agażowania	na	wchodzie.		Mimo	różnych	późniejszych	
zawirowań	 Rzeczypospolita	 Obojga	 Narodów	 utrzy-
mywała	się	przez	ponad	dwa	stulecia.	

- oOo -
 03.07.1919:	 w	
Lesznej	 Dolnej	 urodził	
się	 	 Władysław Milerski. 
Kolejne	 stopnie	 	 wykształ-
cenia	 zdobywał	 w	 Szkole	
Ludowej	 w	 rodzinnej	 wio-
sce,	 następnie	 w	 Polskim	
Gimnazjum	Realnym	w	Or-
łowej	i	w	polskiej	paralelce	
Seminarium	 Nauczyciel-
skiego	w	Polskiej	Ostrawie.	
Egzamin	 maturalny	 zdał	
w	 1939	 r.	 w	 Państwowym	
Liceum	 Pedagogicznym	w	Cieszynie.	 	W	 tym	 czasie	
udzielał	 się	 także	w	 harcerstwie,	 brał	 udział	w	wielu	
jego	 imprezach,	m.	 in.	w	 Jubileuszowym	Zlocie	 25	 –	
leci	ZHP	w	Spale,	 na	kursach	 zdobywał	 kolejne	 stop-
nie	 sprawności,	 dosłużył	 się	 stopnia	 podharcmistrza.	
Już	 po	 wojnie,	 w	 1945	 r.	 rozpoczął	 praktykę	 nauczy-
cielską	w	 Jabłonkowie,	 potem	w	Mostach	 -Szańcach,	
wreszcie	 jako	dyrektor	w	Czeskim	Cieszynie.	Stosow-
ne	egzaminy	kwalifikacyjne	do	nauczania	w	szkołach	
podstawowych	 i	 wydziałowych	 z	 polskim	 językiem	
nauczania	 w	 Czechosłowacji	 zaliczył	 w	 1948	 i	 1950	
r.	 W	 latach	 1947	 –	 1951	 pełnił	 obowiązki	 prezesa		 
w	Kole	Miejskim	Stowarzyszenia	Młodzieży	Polskiej	
w	 Jabłonkowie	 i	 wiceprezesa	 w	 Zarządzie	 Powiato-
wym	SMP	w	Czeskim	Cieszynie.	Od	1951	r.	związał	się	 
z	Polskim	Związkiem	Kulturalno	–	Oświatowym;	przez	
szereg	lat	był	prezesem	Zarządu	Powiatowego	PZKO	w	
Czeskim	Cieszynie	oraz	członkiem	Zarządu	Głównego	
PZKO,	 jednym	 z	 najaktywniejszych	 członków	Sekcji	
Folklorystycznej	 i	Sekcji	Historii	Regionu	przy	Zarzą-
dzie	Głównym	PZKO.	Przez	wiele	 lat	współpracował	 
z	pismem	„Zwrot”,	w	którym		zamieścił	większość	swo-
ich	prac;	był	także	obecny	na	łamach	innych	pism,	m.	in.	
„Głosu	Ludu”	i	„Głosu	Ziemi	Cieszyńskiej”.	Należał	do	
członków	 założyciel	 Zespołu	 Regionalnego	 „Gorol”	 
w	 Jabłonkowie”,	 potem	 śpiewał	 w	 chórze	 „Harfa”	 w	
Czeskim	Cieszynie	a	następnie	w	ekskluzywnym	Chó-

rze	Nauczycieli	Polskich.	
	 W	1976	r.	uzyskał	przeniesienie	na	rentę	inwa-
lidzką.	Mógł	teraz	więcej	czasu	poświęcić	dla	interesu-
jącej	go	dziedziny	językoznawstwa	–	onomastyce		(na-
uce	o	nazwach	geograficznych	i	osobowych).	Niezbędną	
wiedzę	w	 tym	zakresie	zdobył	drogą	samokształcenia.	
Podjęcie	 takich	 badań	 na	 terenie	 Zaolzia	 było	 potrze-
bą	chwili	z	powodu	zachodzących	radykalnych	zmian	
w	krajobrazie	osadniczym	zachodniej	części	dawnego	
Księstwa	Cieszyńskiego.	Skutkiem	rozwoju	górnictwa	
węglowego	 i	 prowadzonych	 metod	 wydobycia,	 cały	
szereg	 osad	 miejskich	 i	 wiejskich	 ulegało	 destrukcji,	
zapadaniu	się.	Potrzeba	zatrudnienia	nowych	zastępów	
pracowników	spowodowało	zmajoryzowanie	tubylczej	
ludności.	 Proces	 zanikania	miejsc,	 ich	 nazw	 i	wymie-
ranie	ludzi,	dla	których	te	nazwy	będące	odbiciem	ich	
własnego	regionalnego	języka	miały	konkretne	znacze-
nie,	niestety	pozostawał	nieodwracalny.	W	wyniku	kil-
kudziesięcioletniej	 penetracji	 terenowej	 Milerski	 spi-
sał	 tysiące	nazw	 terenowych,	nazwisk,	nazw	narzędzi	 
i	 sprzętów,	 pojęć,	 konfrontował	 je	 z	 zapisami	 archi-
walnymi,	 metrykalnymi,	 różnymi	 słownikami,	 usta-
lał	 ich	 pierwotne	 brzmienie	 i	 pochodzenie.	Efekty	 tej	
pracy	początkowo	prezentował	na	łamach	„Zwrotu”	w	
postaci	kilku	cyklów	artykułów:	 „Wędrówki	nazewni-
cze”	 (80	 artykułów),	 „Z	dziejów	ojczystych”,	 „Nasze	
nazwiska”,	„Językowe		pogranicze	cieszyńsko	-	laskie”,	
„Odbicie	 kultury	 muzycznej	 w	 nazwiskach	 mieszkań-
ców	Śląska	Cieszyńskiego”,	a	także	w	jednodniówkach	
PZKO	(m.in.:	„Zagłębiowskie	nazwy	mówią”,	„Wieko-
we	tradycje	kultury		ludowej	na	Zaolziu”,	„Genealogia	
rodu	 Trzanowskich”).	 Uwieńczeniem	 ogromnego	 wy-
siłku	Milerskiego	są	trzy	bezcenne	pozycje	książkowe:	
„Nazwiska	 cieszyńskie”	 (4520	 nazwisk	 –	 Warszawa	
1996),	wspólnie	z	prof.	Karolem	Danielem	Kadłubcem	
„Cieszyńska	 ojczyzna	 polszczyzna”	 (Czeski	 Cieszyn	
2001)	ze	„Słownikiem	historyczno	–	etymologicznym	
cieszyńskich	nazw	osobowych”	oraz	„Zachodnio	–	cie-
szyński	 słownik	 gwarowy	 (Czeski	Cieszyn	 2009),	 za-
wierający	13500	haseł	ze	zwrotami	i	obocznymi	forma-
mi	fonetycznymi).	
	 Władysław	 Milerski	 zakończył	 swoje	 praco-
wite	 życie	 17.01.2016	 r.	 O	 „Cieszyńskiej	 ojczyźnie	
polszczyźnie”	 prof.	 Jan	 Miodek	 napisał	 m.in.:	 „Ude-
rza	 niekwestionowana	 kompetencja	 autorów,	 rzetel-
ność	 metodologiczna,	 jasność	 i	 klarowność	 wywo-
dów	–	wreszcie	co	najważniejsze	–	piękny	a	zarazem	
bardzo	przystępny	 język	(...).	Niezwykle	wartościowa	
jest	(...)	praca	Władysława	Milerskiego,	kompetentnie	
i	 przekonująco	 wydobywająca	 z	 cieszyńskiego	 pejza-
żu		nazewniczego	wszystkie	elementy	staropolskie	(...).	
Za	szczególnie	cenne	uważam	także	wyeksponowanie	
nie	 tylko	 znaczeniowych,	 etymologicznych	 związków	
cieszyńskiego	 nazewnictwa	 osobowego	 ze	 staropolsz-
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czyzną,	ale	i	słowotwórczych”.		Stwierdzenia	te	można	
odnieść	 do	 wszystkich	 prac	 Wladysłwa	 Milerskiego,	
gdyż	 były	 one	 takie	 same,	 jak	 jego	 	mrówcze,	 praco-
wite	życie	związane	z	miłością	Ziemi	Cieszyńskiej,	do	
mowy	ojczystej,	 najtrwalszego	 składnika	 cieszyńskiej	
polszczyzny.	

- oOo -
 08.07.1919:	 w	 Turku	 urodził	 się	 Eugeniusz 
Szulc,	syn	Emila	i	Amalii	z	Eichhorstów.	Jeszcze	przed	
wybuchem	 II	 wojny	 światowej	 ukończył	 Liceum	 im.	
Mikołaja	Reja	w	Warszawie.	W	czasie	okupacji	studio-
wał	biologę	w	tajnych	kompletach.	W	tym	czasie	ojciec	
pełnił	 obowiązki	 intendenta	 cmentarza	 ewangelicko	
–	augsburskiego;	ułatwiło	 to	w	 jakimś	stopniu	synowi	
opracowanie	dokumentacji	cmentarza	 i	wydanie	małe-
go	przewodnika	(1941).	Razem	też	ukrywali	czterooso-
bową	rodzinę		żydowską,	zbiegłą	z	getta	warszawskiego.	
W	czasie	Powstania	Warszawskiego	obaj	zaangażowali	
się	w	walkach	powstańczych.	Po	powrocie	z	obozu	je-
nieckiego	(1945)	Eugeniusz	Szulc	znalazł	zatrudnienie	
jako	biolog,	 ale	nie	zaprzestał	prowadzenia	kwerendy	
archiwaliów	 i	 materiałów	 dotyczących	 dziejów	 prote-
stantyzmu	w	Polsce,	 zwłaszcza	w	Warszawie,	 jak	 też	
dokumentowania	ikonografii	cmentarzy	ewangelickich.	
Więcej	czasu	mógł	 tym	badaniom	poświęcić	z	chwilą	
uzyskania	 renty	 inwalidzkiej	 w	 1970	 r.	 Ich	 owocem	
były	nie	 tylko	 liczne	artykuły	w	prasie	zwłaszcza	wy-
znaniowej	 i	w	„Kalendarzu	Ewangelickim”	 („Analiza	
tekstu	 rękopisu	kroniki	warszawskiego	 zboru	 ewange-
licko	–	augsburskiego	pióra	Ludwika	Jenikego”,	„Dal-
szy	ciąg	działaczy	i	ofiar	wyznania	ewangelicko	–	augs	
burskiego	 z	 okresu	 okupacji”,	 „Ewangelicy	 wobec	
insurekcji	 kościuszkowskiej”,	 „Kobieta	 ewangelicka	 
w	dobie	Powstania	Styczniowego”,	„Ks.	Leopold	Otto,	
aresztowanie	 i	uwolnienie”,	„Ludzie	z	kręgu	Chopina	
i	 wspomniani	 w	 jego	 korespondencji,	 pochowani	 na	
cmentarzu	ewangelicko	–	augsburskim	w	Warszawie”,	
„Luterańscy	 organizatorzy	 życia	 kościelnego	 wobec	
powstania	 1863	 r.”,	 „Medale	 okolicznościowe	 zwią-
zane	 z	dziejami	warszawskiego	kościoła	 ewangelicko	
–	augsburskiego	św.	Trójcy”,	„O	dawnym	zwyczaju	no-
worocznych	 powinszowań	 składanych	 przez	 grabarza	
w	Warszawie”,	 „Okolicznościowe	kazania	 i	modlitwy	
warszawskich	protestantów	nawiązujące	do	prac	Sejmu	
Czteroletniego	oraz	Konstytucji	3	Maja	1791	r.”,	„Pol-
scy	protestanci	w	świetle	niektórych	publikacji	okresu	
Sejmu	 Wielkiego”,	 „Prasa	 tajna	 lat	 sześćdziesiątych	
ubiegłego	wieku	źródłem	wiadomości	o	udziale	ewan-
gelików	 w	 powstaniu	 1863	 r.”,	 „Protestanci	 okresu	
stanisławowskiego	 na	 Królewskim	 Zamku	 w	Warsza-
wie”,	„Protestanci	warszawscy	wobec	powstania	1863	
roku	 –	 Materiały	 biograficzne”,	 „Muzyka	 w	 koście-
le	 św.	 Trójcy	 w	Warszawie”,	 „Protestancka	młodzież	

akademicka	 lat	 sześćdziesiątych	 ubiegłego	 wieku”,	
„Refleksje	i	uwagi	w	związku	z	lekturą	książki	Marii	I.	
Kwiatkowskiej	‘Kościół	Ewangelicko	–	Augsburski’	”,	
„Warszawscy	ewangelicy	w	powstaniu	 listopadowym”,	
„W	 hołdzie	 pamięci	 Chopina”,	 „Więźniowie	 wyzna-
nia	ewangelickiego	w	murach	cytadeli	warszawskiej”,	
„W	kręgu	poezji	cmentarnej	–	Epitafia	warszawskiego	
cmentarza	ewangelicko	–	augsburskiego”,	„Z	dziejów	
kościoła	ewangelicko	–	augsburskiego	w	Warszawie”),	
ale	 przede	 wszystkim	 trzy	 szczegółowe	 monografie	
z	 obszernymi	 biogramami,	 poświęcone	 cmentarzom	
warszawskim:	 „Cmentarz	 Ewangelicko	 –	Augsburski	
w	Warszawie”	 (1989),	 „Cmentarz	 Ewangelicko	 –	 Re-
formowany	w	Warszawie”	 (wspólnie	 z	 żoną	 Jadwigą	
–	 1989)	 oraz	 „Cmentarze	Ewangelickie	w	Warszawie”	
(1989).	Zmarł	24.05.1991	r.,	pochowany	w	rodzinnym	
grobie	na	opisywanym	przez	siebie	cmentarzu	ewange-
licko	–	augsburskim.	

-	oOo	–
 19.07.1919:	 w	 Go-
leszowie	 urodził	 się	 Kazi-
mierz Fober,	syn	robotnika	
Cementowni	Goleszowskiej	
Jana	 i	 Zuzanny.	 Po	 roku	
bieda	 i	 	 małe	 mieszkanie	
zmusiły	 rodziców	 do	 odda-
nia	Kazika	pod	opiekę	bab-
ki,	która	 też	niewiele	czasu	
mogła	 mu	 poświęcić.	 Tak	
więc	od	wczesnego	dzieciń-
stwa	przez	12	 lat	Kazik	do-
świadczał	twardych	realiów	codziennego	życia	i	uczył	
się	samodzielności.		W	1925	r.	rozpoczął	naukę	w	miej-
scowej	szkole	podstawowej.	Był	wówczas	w	programie	
nauczania	przedmiot	o	nazwie	„śpiew”.	Nauka	śpiewu	
była	prowadzona	nie	tylko	w	klasach;	uczniowie	należe-
li	ponadto	do	chórów	szkolnych.	Kazik	lubiał	śpiewać,	
zachwycał	 się	 pięknym	 głosem	 swojego	 nauczyciela,	
chciał	śpiewać	tak,	jak	on.	Rychło	znalazł	się	w	grupie	
śpiewających	 w	 kościele	 ewangelickim	 podczas	 litur-
gii,	także	w	czasie	pogrzebów,	za	co	wypłacano	im	po	
20	–	50	groszy!	Od	1929	r.	w	ciągu	trzech	lat	opanował	 
u	prywatnego	nauczyciela	grę	na	skrzypcach.	W	1932	r.	
rozpoczął	naukę	w	Gimnazjum	Klasycznym	w	Cieszy-
nie;	dzięki	postępom	w	nauce	był	zwolniony	z	czesne-
go.	Niestety	musiał	 zaniechać	 gry	 na	 skrzypcach,	 ale	
za	 to	 udzielał	 się	 w	 chórze	 kościelnym.	Maturę	 zdał	 
w	1937	r.	Zamyślał	podjąć	studia	medyczne,	ale	w	końcu	
zapisał	się	na	Wyższą	Szkołę	Handlową,	wkrótce	prze-
kształconą	w	Akademię	Handlową	w	Krakowie.	I	oczy-
wiście	śpiewał	w	chórze	kościelnym	parafii	ewangelic-
kiej.	Gdy	wybuchła	II	wojna	światowa	wraz	z	kolegami	
na	motocyklach	jechał	na	wschód	w	nadziei,	że	po	dro-
dze	trafią	do	jednostki	wojskowej,	która	zechciałaby	ich	
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przyjąć.	Dotarli	aż	do	Babicza	na	wschód	od	Równego	
na	Wołyniu.	 Niezbyt	 przychylnie	 potraktowani	 przez	
tubylców,	zdecydowali	się	na	powrót;	napotkawszy	na	
oddział	sowietów,	utracili	motocykle	i	wbrew	nakazowi	
podjęli	ryzykowną	i	nie	bez	przygód	pieszą	wędrówkę	
na	Śląsk	Cieszyński,	gdzie	dotarli	4.10.1939	 r.	Mimo	
iż	wcześniej	przez	wakacje	Kazimierz	pracował	w	Ce-
mentowni,	nie	przyjęto	go	do	pracy.	Znalazł	ją	w	końcu	
na	kolei	w	Bielsku.	Szczęśliwie	doczekał	końca	wojny	
i	dopiero	teraz	mógł	pomyśleć	o	dokończeniu	przerwa-
nych		wojną	studiów	w	Krakowie.		W	1947	r.	zaliczył	
wszystkie	 egzaminy	 i	 rozpoczął	 pracę	 w	 Spółdzielni	
Ludowej	 w	 Skoczowie,	 jednocześnie	 pisał	 pracę	 dy-
plomową.	W	grudniu	1948	r.	po	obronie	pracy	uzyskał	
dyplom	magistra.	W	1949	r.	przeniósł	się	do	Spółdziel-
ni	 „Zagroda”,	 przekształconej	w	 Powiatowy	Związek	
Gminnych	Spółdzielni	„Samopomoc	Chłopska”	w	Cie-
szynie	i	w	maju	tegoż	roku	poślubił	cieszyniankę	Joan-
nę	Mazur	i	stał	się	mieszkańcem	Cieszyna.	Lata	1953	
–	1985	przepracował	w	Cieszyńskiej	Fabryce	Narzędzi,	
a	następnie	w	Fabryce	Maszyn	Elektrycznych	CELMA	
po	 scaleniu	 obu	 zakładów,	 jako	 kierownik	Działu	Or-
ganizacji	 i	Zarządzania	W	 tym	 też	 czasie	 udzielał	 się	
w	Radzie	Zakładowej	Związków	Zawodowych	jako	jej	
skarbnik,	 księgowy,	wreszcie	 jako	kierownik	Komisji	
Kultury.	 Przez	 kilka	 kadencji	 był	 członkiem	 Komisji	
Oświaty	 	 i	Kultury	przy	Miejskiej	Radzie	Narodowej	 
w	Cieszynie,	przewodniczącym	Społecznej	Rady	Domu	
Kultury	i	Miejskiej	Rady	Kultury.	
	 A	 co	 ze	 śpiewem?	 Jeszcze	 w	 Skoczowie	
śpiewał	 w	 chórze	 kościelnym	 parafii	 ewangelickiej	 
i	 w	 Domu	 Kultury.	Ale	 to	 już	 był	 czas,	 gdy	 nie	 on	
zabiegał	 o	 przyjęcie	 do	 chóru,	 ale	 chóry	 ubiegały	 się	 
o	jego	członkostwo.	Był	bowiem	znakomitym	tenorem	
o	jasnym	głosie,	a	rychło	dał	się	poznać	jako	animator	
ruchu	 śpiewaczego,	 aranżer	 różnego	 rodzaju	 imprez	
muzycznych,	wytrawny	i	powszechnie	szanowany		dzia-
łacz	wielu	organizacji	związanych	z	kulturą.	Tak	więc	
już	1949	r.	został	członkiem	ekskluzywnego	Chóru	Mę-
skiego	Towarzystwa	 Śpiewaczego,	 a	 gdy	 ze	względu	
na	 zestarzenie	 się	 śpiewaków	 zawieszono	 działalność	
Towarzystwa	 (1968),	przeszedł	do	Chóru	Mieszanego	
„Harmonia”;	w	obu	pełnił	w	rożnym	okresie	obowiązki	
wice	 lub	 prezesa	 chóru.	 Stał	 się	 też	 podporą	Cieszyń-
skiego	 Okręgu	 Związku	 Śląskich	 Kół	 Śpiewaczych.	
Gdy	w	1955	r.	słynny	dyrygent	Emanuel	Guziur	zaini-
cjował	lokalne	pismo	„Głos	Ziemi	Cieszyńskiej”,	w	Ka-
zimierzu	Foberze	znalazł	najbliższego	współpracowni-
ka.	Władze	jednak	po	roku	pozbawiły	funkcji	redaktora	
naczelnego	ze	względu	na	jego	nieprawidłowy	życiorys	
i	społecznie	szkodliwy	profil	pisma	(!).		W	latach	1955	
–	1957	Kazimierz	Fober	zainicjował	Cieszyńskie	Impre-
zy	Muzyczne,	w	ramach	których	odbywały	się	koncerty		
symfoniczne,	 recitale	słynnych	polskich	solistów,	ope-

ry,	operetki	przy	życzliwym	wsparciu	i	współpracy	Fil-
harmonii	Śląskiej	w	Katowicach.	 I	 te	 imprezy	zostały	
zaniechane	pod	naciskiem	władz.	Dużym	osiągnięciem	
był	wyjazd	na	Festiwal		Chórów	Polskich	w	Poznaniu	
z	udziałem	„Harmonii”	i	chórów	zaolziańskich	(1957).	
Gdy	w	1965	r.	Chór	Nauczycieli	Polskich	w	Czechosło-
wacji	święcił	40	–	lecie	swojego	istnienia,	i	tam	nie	za-
brakło	głosu	Kazimierza	Fobera,	użyczając	go	do	końca	
swojej	aktywności	śpiewaczej.	W	1973	r.	wyjechał	na	
Krajowy	Zjazd	Delegatów	Polskiego	Związku	Chórów	
i	Orkiestr,	 jako	 delegat	Oddziału	 Śląskiego,	 a	wracał	
w	 kolejnych	 latach	 jako	 członek	 Zarządu	 Głównego,	
skarbnik,	wreszcie	sekretarz	generalny	(1985).		Polski	
Związek	Chórów	i	Orkiestr	jest	członkiem	Europejskiej	
Federacji	 Związków	 Śpiewaczych	AGEC.	 Kazimierz	
Fober	 był	 głównym	 organizatorem	 zjazdów	 AGEC	 
w	 Warszawie	 (1978	 i	 1988),	 reprezentował	 także	
PZChiO	na	zjazdach	AGEC.	Po	zmianie	administracji	
kraju	 został	 wiceprezesem	 a	 potem	 prezesem	 samo-
dzielnego	 Oddziału	Wojewódzkiego	 PZChiO	 w	 Biel-
sku-Białej.	Wreszcie	w	 1984	 r.	 został	 poproszony	 do	
współpracy	z	Macierzą	Ziemi	Cieszyńskiej,	rok	później	
został	 członkiem	 Zarządu	 Głównego,	 wkrótce	 skarb-
nikiem	i	księgowym.	Także	tu	zaznaczył	się	poważny	
udział	organizacyjny	w	różnych	 imprezach.	Był	głów-
nym	organizatorem	100	–	 lecia	Macierzy,	 redaktorem	
„Śpiewnika	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej”	dr.	Aliny	Ko-
poczek	(zbiór	470	pieśni),	głównym	aranżerem	90	i	100	
–	 lecia	 Gimnazjum	 Macierzowego,	 przyczynił	 się	 do	
wydania	 „Księgi	 Pamiątkowej	 Polskiego	 Gimnazjum	
Macierzy	Szkolnej	w	Cieszynie,	1895	–	1995”.	Zaanga-
żował	się	także	w		uroczystościach	odsłonięcia	obelisku	
Jana	Kubisza	(1988)	i	Pomnika	Niepodległości	(1988).	
Z	inicjatywy	Jerzego	Ruckiego		pośredniczył	w	pertrak-
tacjach	o	nawiązanie	współpracy	partnerskiej	Cieszyna	
z	 Lucerną,	 był	współzałożycielem	Towarzystwa	 Przy-
jaciół	 Muzeum	 Regionalnego	 „Na	 Grapie”	 i	 koordy-
natorem	uroczystości	otwarcie	Muzeum	Regionalnego	 
w	Jaworzynce	(1993).	Jeszcze	12.12.	2001	r.	uczestni-
czył	w	delegacji	biorącej	udział	w	pogrzebie	działaczki	
Macierzy	Marii	Wałach	w	 Istebnej.	Wracając,	wstąpił	
do	 biura	 MZC,	 aby	 dokończyć	 trudne	 sprawozdanie	
fundacji	dla	ruchu	zaolziańskiego,	czym	zajmował	się	
od	wielu	 lat.	 Jako	księgowy	był	 nad	wyraz	 skrupulat-
ny	 (co	do	grosza),	 tak	 samo,	 jak	we	wszystkich	zada-
niach,	 których	 się	 podejmował.	 Pracę	 zawodową,	 jak	
i	 społeczną	 traktował	 na	 tym	 samym	 poziomie	 odpo-
wiedzialności	 i	 rzetelności.	Z	pieśnią	szedł	przez	całe	
życie,	 był	 jej	 oddanym	sługą,	 kochał	Ziemię	Cieszyń-
ska	ponad	jej	granicami,	był	orędownikiem	jej	kultury	
muzycznej.	
	 W	 ten	wieczór,	z	poczuciem	spełnionego	obo-
wiązku	 	 zdołał	 jeszcze	 dojść	 do	 swojego	 blokowego	
mieszkania	przy	ul.	Górnej,	stopniowo	tracąc	przytom-
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ność,	której	już	nie	odzyskał.	Zmarł	w	szpitalu	cieszyń-
skim	17.12.2002.	
	 Po	nabożeństwie	żałobnym	w	kościele	Jezuso-
wym	w	Cieszynie	(21.12.2002),	urnę	z	jego	prochami	
przewieziono	na	cmentarz	komunalny.	Żegnało	go	licz-
ne	grono	przyjaciół	i	znajomych	z	obu	stron	Olzy.	

- oOo - 
 25.07.1969:	 w	 Vence	
(Francja)	zmarł	powieścio-
pisarz	i	dramaturg	Marian 
Witold Gombrowicz, emi-
grant.	Urodził	się	w	Mało-
szycach	 pod	 Opatowem	
04.08.1904	 r.	 Pochodził	 
z	rodziny	szlacheckiej	Jana	
Onufrego	herbu	Kościesza	
i	Antoniny	Marceliny	 Ści-
bor	 –	 Kotkowskiej	 herbu	
Ostoja.	W	1911	r,	Gombro-
wiczowie	przenieśli	się	do	

Warszawy		i	tam	też	Witold	uczęszczał	do	Gimnazjum	
im.	św.	Stanisława	Kostki	(1922)	i	zaliczył	studia	z	za-
kresu	 prawa	 na	 Uniwersytecie	 Warszawskim	 (1927).	
Korzystając	z	bogatego	portfela	rodziców,	wyjechał	na	
dalsze	studia	filozofii	i	ekonomii	w	Paryżu,	ale	milsze	
mu	były	mu		kontakty	z	kolegami	i	wizytowanie	wybrze-
ża	Morza	Śródziemnego.	Po	krótkiej	praktyce	aplikanc-
kiej	w	Warszawie	 odkrył	 swoje	 powołanie	wyłącznie	 
w	 literaturze	 (1934),	 zrazu	 jako	 recenzent.	 Pierwsze	
próby	 literackie	nie	wypaliły,	podobnie	 jak	zbiór	opo-
wiadań,	 których	 bohaterami	 byli	 	 osobnicy	 z	 kłopota-
mi	 psychologicznymi,	 zebrane	 w	 tomiku	 „Pamiętnik	
z	 okresu	 dojrzewania”	 (1933),	 wydanego	 po	 wojnie	
pt.	 „Bakakaj”.	 Następnym	 utworem	 była	 groteskowa	
powieść	„Ferdydurke”	1937),	w	której	poddał	krytyce	
wszelkie	 wzorce	 obyczajowe	 i	 kulturowe,	 zarysował	
głęboki	obraz	psychologiczny	człowieka	zniewolonego	
narzuconą	 spuścizną	 kulturalną	 i	 przemożnym	 naci-
skiem	toczenia	 tkwiącego	z	 tradycyjnych	wartościach.		
W	 tym	 samym	 tonie	 utrzymany	 jest	 dramat	 „Iwona,	
księżniczka	Burgunda”	 (1938).	Rozgłos	 i	 szerokie	 za-
interesowanie	 krytyki	 przyniosła	mu	 zwłaszcza	wspo-
mniana	powieść.	Ulegając	namowom	Jerzego	Giedroy-
cia,	spakował	swoje	walizki	i	na	pokładzie	statku	MS	
„Batory”	 odpłynął	 do	Buenos	Aires	 (Argentyna).	Tam	
zaskoczyła	go	II	wojna	światowa.	Postanowił	przecze-
kać	wojnę,	zarobkował	dorywczo,	wyizolowany	i	igno-
rowany	 przez	 emigrację,	 klepał	 przysłowiową	 biedę.	
Drobne	artykuły	w	prasie	argentyńskiej	 i	kawiarniane	
odczyty	 profitów	 nie	 przynosiły.	 Także	 tłumaczenie	
„Ferdydurki”	 na	 hiszpański	 i	 napisany	 po	 hiszpańsku	
dramat	 „Ślub”	 pozostały	 bez	 echa.	 Dopiero	 w	 latach	
1947	 –	 1953	 znalazł	 zatrudnienie	 w	 Banku	 Polskim	
(1947	–	1953).	Udało	się	też	nawiązać	kontakt	z		Jerzym	

Giedroyciem,	który	w	paryskiej	„Kulturze”	publikował	
jego	 korespondencje,	 od	 1953	 r.	 fragmenty	 „Dzienni-
ka”	 a	 także	 wydał	 w	 jednym	 tomie	 powieść	 „Trans-
atlantyk”,	 ilustrującą	 mizerny	 wizerunek	 emigrantów	
polskich	 w	 kontekście	 poszanowania	 swojej	 tożsa-
mości	narodowej,	 i	wspomnianą	wyżej	 sztukę	„Ślub”.	 
W	 okresie	 krótkiej	 odwilży	 (1956)	 wydane	 przez	 pa-
ryską	„Kulturę”	tytuły	pokazały	się	w	Polsce,	 i	mimo	
rozgłosu,	po	dwóch	latach	zostały	objęte	zapisem	prze-
możnej	 cenzury.	 Dwie	 kolejne	 powieści	 „Pornogra-
fia”	(1960)	i	„Kosmos”	(1963)		ilustrują	zapaść	całego	
systemu	tradycyjnej	kultury	w	czasie	II	wojny	świato-
wej	i	odbudowywanie	przez	ocalałe	pokolenie	starych	 
i	młodych	 z	 egotyczną	 fascynacją	 nowej	 rzeczywisto-
ści.	Ostatnią	 sztuką	 jest	 „Operetka”,	 groteska	 pokazu-
jące	 drogę	 od	 przestarzałych	 form	 rządów	do	 totalita-
ryzmów.	Wreszcie	„Dzienniki”	 (3	 t.,	1953	–	1969)	 to	
filozoficzny	esej,	zbiór	polemik	i	autorefleksji	na	temat	
własnego	„ja”	w	zderzeniu	z	innymi	ludźmi.	
	 Uzyskane	 roczne	 stypendium	 Fundacji	 Forda	
na	 pobyt	w	Berlinie	 Zachodnim	 (1963)	 pozwoliło	 na	
powrót	do	Europy;	potem	przeniósł	się	na	kilka	miesię-
cy	do	opactwa	Royaumont	pod	Paryżem.	Tam	poznał	
kanadyjkę	 Ritę	 Labrosse,	 studiującą	 literaturę	 współ-
czesną	i	zatrudnił	ją	jako	osobistą	sekretarkę.	Ostatnim	
miejscem	jego	pobytu	stało	się	mieszkanie	w	okazałej	
zabytkowej	Villi	Alexandrine	w	miasteczku	Vence	na	
południu	Francji	Mimo	starań,	nagrody	Nobla	nie	zdo-
był	 (zabrakło	 jednego	głosu),	ku	 radości	władz	komu-
nistycznych	w	 Polsce	 i	 jej	 krajowych	 adherentów	 po	
piórze,	ale	w	1967	r.	uzyskał		Nagrodę	Wydawców	Prix	
Formentor.	Pod	koniec	1968	r.	wziął	ślub	ze	swoją	se-
kretarką.	Pozostało	mu	już	jednak	tylko	7	miesięcy	ży-
cia.	Zmarł	w	Vence	i	tam	został	pochowany	na	cmenta-
rzu	komunalnym.	W	kraju,	do	lat	osiemdziesiątych	jego	
twórczość	 była	 znana	 wąskiemu	 gronu	 czytelników	 
w	czasie,	gdy	Instytut	Literacki	Jerzego	Giedroycia	wy-
dawał	 je	w	 języku	polskim	w	 tysiącach	 egzemplarzy;	
jego	twórczość	doczekała	tłumaczeń	na		ponad	30	języ-
ków	a	sztuki	grane	były	na	deskach	najlepszych	teatrów.	
W	Polsce		dopiero	w	1986	r.	w	Krakowie	wydano	9	to-
mów	ocenzurowanych	dzieł,	w	1997	ukończono	edycję	
15	tomów.	
	 Gombrowicz	 pisał	 swoje	 utwory	 nocą,	 w	 kłę-
bach	dymu	papierosowego.	Któregoś	dnia	około	połu-
dnia	pochwalił	się	służącej	przynoszącej	mu	śniadanie,	
że	właśnie	skończył	pisanie	powieści,	tylko	brakuje	mu	
ostatniego	 zdania.	Na	 to	 służąca	miała	 odpowiedzieć:	
„Koniec	 	 i	bomba,	a	kto	czytał,	 ten	 trąba”.	Mistrz	bez	
żenady	 dopisał	 ów	 epitet	 do	 swojej	 powieści	 „Ferdy-
durke”.	
	 Twierdził,	 że	 studiowanie	 literatury	 polskiej	
przez	 młodzież	 jest	 czasem	 straconym,	 ale	 o	 swojej	
twórczość	i	geniuszu	miał	wysokie	mniemanie.	Niezro-
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zumiały	dla	wszystkich,	musi	być	objaśniany	cytatami	
innych	 twórców.	Czesław	Miłosz	 tak	 on	 nim	 napisał:	
„Razem	ze	Stanisławem	Ignacym	Witkiewiczem	i	swo-
im	bliskim	przyjacielem	Bruno	Szulcem,	Gombrowicz	
radykalnie	zerwał	z	dziewiętnastowieczną	powieścią	–	
‘zwierciadłem	życia’.	Jego	utwory	są	budowlami,	wzno-
szonymi	 dla	 przekazywania	myśli	 o	 egzystencji,	 zbyt	
skomplikowanej,	by	dało	 się	 ją	wyrazić	przy	pomocy	
traktatów”.		

- oOo -
 02/07.08 1944:	w	
obozie	 koncentracyjnym	
w	Sachsenhausen	na	oso-
bisty	rozkaz	Reichsführe-
ra	SS	Heinricha	Himmle-
ra	został	rozstrzelany	gen. 
Stefan Paweł Rowecki 

– Grot.
	 Rodzice	 Ste-
fan	August	 Leon	 i	 Zofia	 
z	 Chrzanowskich,	 miesz-
kańcy	 Piotrkowa	 Trybu-
nalskiego,	doczekali	syna	
Stefana	Pawła	w	świąteczny	dzień	25.12.1895	r.		Gdy	
ukończył	 gimnazjum	 w	 rodzinnym	 mieście,	 w	 1912	
r.	 	 rozpoczął	 studia	 w	 	 sławnej	 Inżynierskiej	 Szkole	
Mechaniczno	–	Technicznej	 im.	Hipolita	Wawelberga	 
i	 Stanisława	 Rotwanda	 w	 Warszawie.	 Jak	 w	 gimna-
zjum	 był	 organizatorem	 i	 tajnym	 przywódcą	 zastępu	
skautowego,	tak	teraz	(1913)	wstąpił	do	Polskich	Dru-
żyn	Strzeleckich,	ukończył	kurs	podoficerski	w	Rabce,	 
a	następnie	potajemnie	kurs	oficerski	w	Nowym	Sączu	
i	pod	koniec	1914	r.	zasilił	szeregi	I	Brygady	Legionów	
Polskich	 Józefa	 Piłsudskiego,	 uczestniczył	 w	 jej	 wal-
kach,	 po	 kryzysie	 przysięgowym	 został	 internowany	 
w	Beniaminowie.	Z	początkiem	lutego	1918	r.	zgłosił	się	 
w	Polskich	Siłach	Zbrojnych,	po	awansowaniu	do	stop-
nia	 porucznika	 został	 wykładowcą	 w	 Szkole	 Podcho-
rążych	 w	Ostrowie	Mazowieckim,	 sam	 zaś	 ukończył	
kurs	 fortyfikacyjny	 i	minerski	w	Modlinie.	W	 listopa-
dzie	1918	r.	uczestniczył	w	rozbrajaniu	wojsk	pruskich.	
Rok	 później	 zaliczył	 I	 kurs	Wojennej	 Szkoły	 Sztabu	
Generalnego	 w	 Warszawie,	 a	 następnie	 uczestniczył	 
w	wojnie	polsko	–	bolszewickiej.		Kolejny	kurs	w	Wyż-
szej	Szkole	Wojennej	w	Warszawie	i	uzyskanie	tytułu	
Oficera	 Sztabu	 Generalnego	 zaowcowało	 objęciem	
szefostwa	Wydziału	I	Wojskowego	Instytutu	Naukowo	
–	Oświatowego	(1921	–	1923)	a	następnie	oficera	Biu-
ra	Ściślej	Rady	Wojennej	 	 z	 awansem	do	podpułkow-
nika	(1924).	W	zamachu	majowym	opowiedział	się	po	
stronie	rządowej.	W	1928	r.	przeszedł	do	służby	w	41	
Pułku	Piechoty.	W	latach	1930	–	1935	był	dowódcą	55	
Poznańskiego	Pułku	Piechoty	w	Lesznie,	następnie	do-
wódcą	Brygady	Korpusu	Ochrony	Pogranicza	„Podole”,	

od	lata	1938	r.	dowódcą	piechoty	w	2	Dywizji	Piechoty	
Legionów	w	Kielcach.	Był	 także	 organizatorem	 	 i	 re-
daktorem	„Przeglądu	Wojskowego"	i	kilku	innych	pism,	
gdzie	 opublikował	 kilkadziesiąt	 artykułów	 z	 zakresu	
wojskowości.	Rok	później	powierzono	mu	organizację	
i	dowództwo	II	Warszawskiej	Brygady	Pancerno	–	Mo-
torowej.	 Podporządkowany	 dowódcy	Armii	 „Lublin”,	
uczestniczył	 w	 walkach	 w	 rejonie	 środkowej	 Wisły	 
i	w	 bitwie	 pod	Tomaszowem	Lubelskim.	 Po	 kapitula-
cji	 jednostki	 (20.09.1939)	 uniknął	 niewoli,	 wrócił	 do	
Warszawy,	obejmując	stanowisko	zastępcy	komendanta	
Służby	Zwycięstwu	Polski,	w	1940	mianowany	genera-
łem	brygady	objął	dowództwo	Okręgu	Warszawskiego	
Okręgu	 a	 wkrótce	 komendę	 główną	 ZWZ	 i	 dowódz-
two	Sił	Zbrojnych	w	Kraju.	Odbudowa	Sił	Zbrojnych	
w	warunkach	okupacji	kraju	 i	poważnego	naderwania	
autorytetu	 oficerów	polskich	wobec	 tak	 szybkiego	 za-
władnięcia	 terytorium	 Polski	 przez	 najeźdzców	 była	
bardzo	trudna.	Z	wielkim	wysiłkiem	gen.	Rowecki	do-
prowadził	 do	 zjednoczenia	 ważniejszych	 organizacji	
konspiracyjnych	 i	 utworzenia	Armii	Krajowej	 (1942),	 
a	po	dokonaniu	restrukturyzacji	oddziałów		podporząd-
kował	 je	 jednemu	 dowództwu.	 Związek	Odwetu,	Wa-
chlarz	i	Kedyw,	to	kolejne	wyspecjalizowane	jednostki	
dywersyjne	 i	 wywiadowcze.	Właśnie	 te	 jednostki	 od-
kryły	 niemiecki	 poligon	 podcisków	 rakietowych	 V-1	
i	przejęły	niewybuch	rakiety	V-2.	Pod		nadzorem	gen.	
Roweckiego,	 jako	 głównego	 dowódcy	AK,	 czyniono	
przygotowania	 planu	 powstania	 	 powszechnego	 pod	
koniec	wojny.	Plan	przewidywał	w	istniejącej	wówczas	
sytuacji		wzmocnienie	oddziałów	AK	przerzutem	2	–	3	
dywizji	 sił	 alianckich	 łącznie	 z	 desantem	 pancernym.	
Dążył	 ponadto	 do	 zorganizowania	 sprawnej	 jednostki	
policyjno	 -	 wojskowej,	 której	 celem	miało	 być	 zapo-
bieżenie	 rozprzężeniu	 i	 anarchizacji	 społeczeństwa	
polskiego	 podejmowanej	 zarówno	 przez	 komunistów	 
i	ukraińskich	nacjonalistów,	a	także	dywersję	niemiec-
ką.	Specjalna	komórka	Gestapo	polowała	na	czołowych	
przywódców		polskiego	podziemia.	Także	NKWD	nie	
pozostawało	obojętne.	Wtyczka	gestapo	w	wywiadzie	
AK	doprowadziła	niestety,	mimo		środków	ostrożności,	
do	 dekonspiracji	 i	 uwięzienia	 generała	 (30.06.1943).	
Zaledwie	 kilka	 dni	 później	 wydarzyła	 się	 katastrofa	
na	Gibraltarze	 (śmierć	gen.	Władysława	Sikorskiego).	
Były	to	potężne	ciosy	zadane	Polsce	Podziemnej		i	jej	
emigracyjnemu	Rządowi.	Już	w	Berlinie,	po	odmowie	
współpracy	generała	w	akcji	antybolszewickiej,	w	lipcu	
1943	 został	 odtransportowany	 do	 obozu	w	 koncentra-
cyjnego	jako	więzień	honorowy.	I	tu	odmówił	wydania	
rozkazu	zaprzestania	walk	AK.	Zaocznie,	rozkazem	gen.	
broni	Kazimierza	Sosnowskiego	został	awansowany	do	
stopnia	generała	dywizji.	Z	chwilą	wybuchu	Powstania	
Warszawskiego	wydany	został	rozkaz	natychmiastowej	
likwidacji	 więźnia	 honorowego.	Według	 ustaleń	 IPN	
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nastąpiło	to	między	2	a	7.	sierpnia	1944	r.	
	 „	 (...)	 był	 człowiekiem	 niezwykle	 skromnym	
i	 bezpośrednim,	 samokrytycznym,	 nie	 znoszącym	 za-
rozumiałości	 i	 tytułomanii”	 (Zbigniew	 Mierzwiński),	
utalentowanym	 organizatorem,	 szczerym	 dowódcą	 
o	niezwykłej	sile	przekonywania	podkomendnych,	ale	
też	 osobistej	 odwadze,	 dyscyplinie	 i	 obowiązku	 żoł-
nierskim;	 decyzje	 podejmował	 	 z	 pełnym	 poczuciem	
osobistej	odpowiedzialności,	nie	czuł	się		politykiem	a	
żołnierzem.	I	jako	żołnierz	oddal	swoje		życie...	

- oOo -
 04.08.1944:	 w	
czasie	 walk	 Powstania	
Warszawskiego	 zginął	
młody	 poeta	 Krzysztof 
Kamil Baczyński.  Uro-
dził	 się	 w	 Warszawie	
22.01.1921	 r.	 Był	 długo	
oczekiwanym	synem	dzia-
łacza	 PPS	 i	 krytyka	 lite-
rackiego	 Stanisława	 oraz	
Stefanii	 Zieleńczyk,	 po-
chodzenia	 żydowskiego,	
szanowanej	 nauczycielki	
i	 autorki	 podręczników	 szkolnych.	 To	 właśnie	matka	
była	 powierniczką	wszystkich	 tajemnic	wątłego	 i	 bar-
dzo	 chorowitego	 Krzysia.	 Gdy	 Krzyś	 już	 jako	 uczeń	
Gimnazjum	im	Stefana	Batorego	zaczął	pisać		wiersze,	
ujawniając	swoje	 lewicowe	przekonania,	ona	była	 ich	
pierwszą	czytelniczką	i	skrzętnie	je	gromadziła.	Na	wa-
kacje	wysyłała	go	do	Jugosławii.	Należał	do	Związku	
Niezależnej	 Młodzieży	 Socjalistycznej	 „Spartakus”,	
był	członkiem	jego	Komitetu	Wykonawczego,	jednym	
z	redaktorów	pisma	„Strzała”,	na	łamach	którego	ogło-
sił	 swój	 pierwszy	wiersz	 „Wypadek	 przy	 pracy”.	Był	
także	 członkiem	 Drużyny	 Harcerskiej	 „Pomarańczar-
nia”.	Nadmierną	pilnością	w	szkole	nie	grzeszył.	Upa-
jał	się	literaturą	francuską,	a	także	twórczością	literacką	
Witolda	 Gombrowicza.	 Gdy	 ukończył	 gimnazjum	 w	
1939	 r.,	 wyjechał	 na	 swoje	 pierwsze	 „dorosłe”	 waka-
cje	 do	Bukowiny	Tatrzańskiej.	Tam	 zastała	 go	wiado-
mość	o	 śmierci	ojca.	Niewiele	ponad	miesiąc	później	
na	 Warszawę	 spadły	 pierwsze	 bomby.	 Po	 powrocie	
do	Warszawy,	nie	mogąc	podjąć	studiów	na	Akademii	
Sztuk	Pięknych,	związał	się	z	konspiracyjnymi	pisma-
mi	socjalistycznymi	„Płomienie”	i	„Droga”.	W		1940	r.	
w	podziemnym	Wydawnictwie	Sublokatorów	Przyszło-
ści	pokazały	się	dwa	tomiki	poezji:		„Zamknięty	echem”	
i	„Dwie	miłości”	w	nakładzie	aż	siedem	egzemplarzy.	
W	 1942	 r.	 wydał	 	 tomik	 poetycki	 „Wiersze	wybrane”	
pod	pseudonimem	Jana	Bugaja,	w	1944	r.	pokazał	się		
„Arkusz	 poetycki”.	 Odzew	 był	 nader	 pozytywny,	 za-
owocował	między	innymi	wizytami	w	willi	Jarosława	
Iwaszkiewicza	na	Stawiskach.	Na	tajnych	kompletach	

poznał	studentkę	polonistyki	Barbarę	Drapczyńską;	pół	
roku	później	odbył	się	ich	ślub	(3.06.1942).	Prezentem	
ślubnym	 był	 rękopis	 tomiku	 „W	 żalu	 najczystszym”.	
Dorywczo	 wykonywał	 różne	 prace	 usługowe.	 Nade	
wszystko	jednak	czuł	się	poetą;	cieszyło	go	uznanie	dla	
jego	sugestywnych	wierszy	i	zaszeregowanie	go	do	gro-
na	najwybitniejszych	poetów	polskich	(prof.	Kazimierz	
Wyka).	 W	 swoich	 wierszach	 łączył	 obrazy	 okrutnej	
wojny	z	pięknem	ojczystego	krajobrazu,	przesyconych	
nieskazitelną	 miłością,	 ale	 też	 przeczuciem	 jednego	 
z	 pokolenia	 „dojrzewającego	 do	 śmierci”,	 mocował	
się	z	problemem	młodości	i	dojrzewania	w	warunkach	
wojennej	 hekatomby.	 Znajdywał	 też	 czas	 na	 rysunki	
i	 grafiki,	 po	 części	 ilustracje	 swoich	 poezji,	 projekto-
wał	okładki.	Zaniechał	 studiów	polonistycznych	 i	 nie	
bacząc	 na	 zdrowie,	wstąpił	w	 1943	 r.	 do	Grup	 Sztur-
mowych	Szarych	Szeregów	AK	„Zośka”;	zaliczył	kurs	
podchorążych,	 uczestniczył	 w	 akcjach	 dywersyjnych.	
Gdy	 wybuchło	 Powstanie	 Warszawskie	 (1.08.1944)	
włączył	się	do	walk	w	szeregach	batalionu	harcerskie-
go	„Parasol”.	Skoro	jego	pluton	został	odcięty	od	reszty	
batalionu,	włączył	się	do	walk	innego	oddziału	działa-
jącego	w	rejonie	Teatru	Wielkiego.	Tam,	na	stanowisku	
ustrzeleckim	w	pałacu	Blanka	dosięgła	go	kula	snajpe-
ra.	Żona,	także	uczestniczka	Powstania,	ranna	w	głowę,	
zmarła	tydzień	później.	
	 W	rękopisach	szczęśliwie	zachowało	się	około	
500	utworów	poetyckich,	w	 tym	 także	kilkanaście	po-
ematów,	około	20	opowiadań	i	innych	utworów	prozą	
i	jeden	dramat.		Pośmiertnie,	jako	pierwszy		ukazał	się	
tomik	 „Śmierć	 z	 pożogi”,	 potem	następne.	 Jego	 twór-
czość	była	tłumaczona	na	kilka	języków	europejskich.	
Baczyński	 szybko	wybił	 się	 na	 czoło	bohaterów	a	 za-
razem	nieprzeciętnych	 twórców	pokolenia	wojennego,	
upamiętniony	 nadaniem	 jego	 imienia	 szkołom,	 biblio-
tekom,	drużynom	harcerskim,	ulicom,	nie	tylko	w	War-
szawie,	obecny	także	w	licznych	pieśniach	i	filmach.		

- oOo -
 06.08.1944: Tragiczna	 to	 była	 niedziela	 dzie-
siątków	rodzin	z	Żywocic	i	okolicy.	Po	otoczeniu	kilku	
wiosek	 przystąpiono	 do	 systemowego	 rozstrzeliwania	
mężczyzn	według	listy	sporządzonej	przez	komendanta	
policji	 hitlerowskiej	 w	 Błędowicach	 Dolnych	 Friedri-
cha	Sattlera.	Na	oczach	rodzin		rozstrzelano	w	różnych	
punktach	pięciu	wiosek	(dziś	dzielic	miasta	Hawierzo-
wa)	 łącznie 36 mężczyzn	 (28	Polaków	 i	 8	Czechów),	
wśród	 nich	 czlonków	 ruchu	 oporu:	 w	 Błędowicach	
Dolnych	–	4,	w	Cierlicku	Dolnym	–	1,	Suchej	Górnej	7	 
i	Dolnej	-	1	i	w	Żywocicach	–	24.	Ponadto	aresztowano	
6	Polaków	z	Cierlicka,	Suchej	Średniej	i	Żywocic,	któ-
rych	wywieziono	do	obozów	koncentracyjnych;	nikt	z	
nich	nie	wrócił	do	domu.	
	 Sąd	 Komendy	 Obwodu	AK	 w	 Żywcu	 wydał	
wyrok	 śmierci	 na	 dwóch	 bielskich	 gestapowców	 Ka-
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rola	 Weissa	 
i	 Fryderyka	
Gawlasa,	 któ-
rych	 brutalne	
i	 sadystycz-
ne	 „wyczyny”	
mocno	 odczu-
li	 mieszkańcy	
Żywiecczyzny.	
W y k o n a n i e	
wyroku	 zleco-
no	 grupie	 AK	
działającej	 na	
pograniczu	 Ży-
w i e c c z y z n y	 
i	 Śląska	 Cie-
szyńskiego,	 do-
wodzonej	 przez	
Józefa	 Kamiń-
skiego.	 Wcze-

śniej,	dziwnym	zbiegiem	okoliczności,	Kamiński	prze-
szedł	 przez	 kontrolę	 na	 stacji	 kolejowej	w	Cieszynie,	
natomiast	 	 towarzyszącego	 mu	 Józefa	 Smolińskiego	
zatrzymano	(15.04.1944	–	patrz	odc.	odc.	253,	„Wieści	
Wyższomramskie	2019/4,	s.	13).	
	 O	wydaniu	wyroku	gestapowcy	zostali	powia-
domieni	 listownie,	 co	 poskutkowalo	 tym,	 że	 zniknęli	 
z	Bielska.	Po	jakimś	czasie	Kamiński	uzyskał	informa-
cję,	że	poszukiwani	gestapowcy	„pracują”	w	Cieszynie,	
a	 niedługo	 potem	 drugą	 cenniejszą	wiadomość,	 że	w	
dniu	4.08.	będą	przejeżdżać	przez	 	Żywocice.	Przygo-
towana	zasadzka	spełzła	na	niczym.	Dopiero	wracający	
do	 domu	 górnicy	 poinformowali	 partyzantów,	 że	 po-
szukiwani	bawią	w	gospodzie	Henryka	Mokrosza.	Nie	
było	chwili	do	stracenia.	Po	wejściu	do	gospody	nastą-
piła	 wymiana	 strzałów,	w	wyniku	 których	 padli	 obaj	
gestapowcy	 i	gospodzki	oraz	partyzant	Antoni	Krótki.	
Rany	 odniośli:	 kierowca	 gestapowcow,	 żona	 amtsko-
misarza	Roberga	i	partyzant	N.	Jakubik.	Po	wykonaniu	
zadania	partyzanci	udali	 się	do	swoich	schronów	pod	
Jaworowym.	 Nazajutrz,	 nastąpiła	 krwawa	 niedziela,	
największa	 zbrodnia,	 jaką	 popisali	 się	 hitlerowcy	 na	
Ziemi	Cieszyńskiej	na	ludności	cywilnej.
	 25.09.1944	 r.	 wystawiony	 został	 Pomnik	 Pa-
mięci	Rozstrzelanych	z	wymowną	Matką	Żywocicką	z	
dzieckiem,	dzieło	karwińskiego	 rzeźbiarza	Franciszka	
Świdra.	W	 1984	 r.	 otwarto	 nowy	 pawilon	 –	 filię	Mu-
zeum	czesko-cieszyńkiego	ze	stałą	wystawą	poświęco-
ną	wydarzeniom	krwawej	niedzieli	żywocickiej	1944	r.		

- oOo -
 09.08.1869:	 w	 ogrodzie	 gospody	 Pawła	 To-
manka	w	 Sibicy	 nie	 bez	wstępnych	 perypetii	 związa-
nych	z	uzyskaniem	pozwolenia	odbyła	się	IV zabawa 
ludowa.	Wzięło	w	niej	udział	1500	chłopów,	delegacje	

z	Galicji	 (m.	 in.	z	Tarnowa	 i	Gorlic),	Czech	 i	Moraw,	 
a	także	poseł	Galicji	Mikołaj	Zyblikiewicz,	książę	Jerzy	
Czartoryski.	Obrady	prowadził	Andrzej	Kotula.	Mówcy	
(Jan	Kajzar,	 Jerzy	Cienciała,	Hilary	 Filasiewicz,	 prof.	
Wiktor	Bylicki	 z	Krakowa,	Mikołaj	Zyblikiewicz)	do-
magali	 się	uznania	 i	poszanowania	praw	narodowych,	
polskich	szkół	ludowych,	głównych	i	realnych,	w	tym	
także	 gimnazjum	 ewangelickiego,	 podkreślali	 związ-
ki	Śląska	Cieszyńskiego	z	Polską,	polskość	kraju,	dali		
wyraz	oczekiwaniom		na	przyjazne	stosunki	z	Czecha-
mi.	 Zawiązana	 Unia	 sibicka	 wystawiła	 deputację	 do	
Wiednia,	która	złożyła	na	 ręce	hr.	Alfreda	Potockiego	
stosowną	uchwałę	w	gabinecie	ministrów.	Część	dele-
gatów	w	drugi	dzień	zwiedziła	Cieszyn,	żegnana	na	nie-
dawno	otwartym	dworcu	(ob.	Cz.	Cieszyn)	przez	Pawła	
Stalmacha	i	Jerzego	Cienciałę.	

- oOo -
 17.08.1919: 	Kapitulacja	Niemiec	 i	 zakończe-
nie	I	wojny	światowej	dla	Ślązaków	o	polskiej	orienta-
cji	 narodowej	 zdawało	 się	 urealniać	 nadzieję	 wyzwo-
lenia	 spod	 panowania	 niemieckiego	 i	 powrotu	 Śląska	
do	 Polski.	Uczestnicy	 licznych,	 spontanicznych	mani-
festacji	domagali	się	uznania	dla	ich	polskich	praw	na-
rodowych	i	socjalnych.	Dążenia	te	wydatnie	wspierała	
Polska	 Organizacja	Wojskowa,	 powołana	 do	 neutrali-
zowania	 dywersji	 niemieckiej.	 Mimo	 przegranej	 woj-
ny,	Niemcy	jednak	nie	mieli	zamiaru	ustąpić	ze	Śląska.		
Ze	 zdemoralizowanej	 jednostki	 powołano	 osławione	
oddziały	Grenzschutzu	oraz	dodatkowo	tzw.	Freikorps,	
które	 podejmowały	 akcje	 terrorystyczne,	 rozpędzały	
manifestacje	 i	 wiece,	 pacyfikowały	 strajki,	 demolo-
wały	 polskie	 placówki	 kulturalne,	 napadały	 na	 domy	
zamieszkane	 przez	 Polaków;	wielu	 z	 nich	 zwolniono	 
z	pracy,	a	ci,	ktorzy	ją	 jeszcze	mieli,	nie	mogli	docze-
kać	wypłaty.	15.08.	tłum	wygłodnialych	górników	wraz	 
z	rodzinami	wyczekiwał	przed	kopalnią	Mysłowice	na	
zaległe	wynagrodzenie,	w	końcu	wtargnął	na	plac	ko-
palni.	I	tym	momencie	padła	salwa	Grenzschutzu.	Zgi-
nęło	7	górników,	2	kobiety	i	13	–	letni	chłopak.	Liczby	
rannych	 się	nie	doliczono.	To	była	kropla,	która	prze-
brała	 miarę	 goryczy,	 iskra	 zapalająca	 beczkę	 prochu.	
Prawdopodobnie	 ktoś	 z	 ośrodka	 głównego	 dowódz-
twa	POW	stacjonującego	w	Strumieniu	wydał	 rozkaz 
rozpoczęcia powstania 17.08. o	godz.	2.00.		Pierwsze	
oddziały	 powstańców	 wystąpiły	 w	 powiecie	 pszczyń-
skim	 i	wodzisławskim.	Na	wiadomość	 o	 rozpoczęciu	
walk,	także	ośrodek	POW	w	Bytomiu	ogłosił	nazajutrz	
rozszerzenie	 działań	 powstańczych	 na	 powiaty	 by-
tomski,	 katowicki,	 rybnicki,	 tarnogórski	 i	 zabrzański.	
Przybyły	w	tym	dniu	z	Warszawy	dowódca	POW	por.	
Alfons	 Zgrzebniok,	 mimo	 iż	 był	 przeciwny	 wywoły-
waniu	w	 tym	momencie	 powstania,	wobec	determina-
cji	 powstańców	objął	 komendę	nad	 całością.	Niestety	
kiepskie	 uzbrojenie,	 braki	 w	 łączności	 pomiędzy	 od-

 Matka Żywocicka
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działami,	 wyczerpywanie	 się	 amunicji	 i	 niemożność	
uzyskania	 jakiejkolwiek	 pomocy	 ze	 strony	 Polski	 za-
agażowanej	 w	 tym	 czasie	 w	 walkach	 na	 wschodzie	 
a	przede	wszystkim	olbrzymia	przewaga	wspomnianych	
jednostek	 niemieckich	 i	 ściąganych	 pośpiesznie	 posił-
ków	regularnego	wojska	i	broni	ciężkiej	zdecydowały	o	
zaprzestaniu	działań	powstańczych	w	dniu	24.08.1919	
r.	Po	wygaśnięciu	powstania,	Niemcy	przystąpili	do	pa-
cyfkacji	terenów	powstańczych;	około	22000	Polaków	
z	rodzinami	schroniło	się	na	terenie	Zagłębia	Dąbrow-
skiego	 i	w	zachodniej	Małopolsce.	W	wielu	miastach	
Polski	 powołano	Komitety	Pomocowe	dla	Śląska.	Po-
czynania	 niemieckie	 zostały	 powstrzymane	 dopiero	
przez	przybyłą	na	Górny	Śląsk	w	lutym	1920	r.	Komisję	
Międzysojuszniczą	pod	przewodnictwem	francuskiego	
gen.	Henri	Le	Ronda	wraz	z	wojskami	sojuszniczymi;	
obsadziły	one	tereny	objęte	zamierzonym	plebiscytem.	
Losy	Górnego	 Śląska	 	 ważyły	 się	 jeszcze	 przez	 dwa	
lata.	I	powstanie	było	początkiem	walk	o	przynależnośc	
państwową	Górnego	Śląska.	

- oOo -
 19.08.1819:	 w	 Bir-
mingham	 zmarł	 inż.	 James 
Watt,	członek	Królewskiego	
Towarzystwa	Naukowego,	dr	
h.c.	Uniwersytetu	w	Glasgow,	
konstruktor	 udoskonalonej	
maszyny	 parowej,	 człowiek,	
który	 walnie	 przyczynił	 się	
do	 mechanizacji	 napędów	
różnych	maszyn,	 jest	 twórcą	
epoki	pary	w	historii	techniki.	
	 James	 Watt	 urodził	 się	 19.01.1736	 w	 Green-
bock	 (Szkocja).	 Był	 synem	 cieśli,	 budowniczego	 stat-
ków	 i	 producenta	 ich	 wyposażenia	 Jamesa	 i	 Agnes.	
Wątłego	 zdrowia,	 do	 pewnego	 czasu	 pobierał	 naukę	 
w	 domu;	 jego	 pierwszą	 nauczycielką	 nauki	 czytania	 
i	 pisania	 była	 matka;	 podstaw	 arytmetyki	 i	 tajników	
swojego	 zawodu	 nauczył	 go	 ojciec.	W	 szkole	 intere-
sował	 się	 wyłącznie	 naukami	 ścisłymi.	 Już	 wówczas	
ujawnił	zdolności	matematyczne	i	 łatwość	wykonywa-
nia	różnych	robót.	Miał	też	dar	opowiadania.	Dużo	czy-
tał.	Rok	1752	okazał	się	dla	Wattów	tragiczny.	Zmarła	
matka,	 na	 domiar	 zbudowany	 przez	 ojca	 statek	 zato-
nął,	co	pociągnęło	za	sobą	poważne	kłopoty	finansowe.	 
O	dalszym	kształceniu	Jamesa	nie	było	mowy.		Jako	19	
–	 letni	 chłopak	 znalazł	 zatrudnienie	w	 fabryczce	 przy-
rządów	precyzyjnych	Johna	Morgana	w	Londynie.	Nie-
domagania	zdrowotne	zmusiły	go	po	roku	do	powrotu	
do	 domu.	 Po	 podreperowaniu	 zdrowia,	 z	 niemałymi	
perypetiami	zdobył	pracę	na	Uniwersytecie	w	Glasgow	 
w	charakterze	konserwatora	pomocy	naukowych.	Dzię-
ki	 cechom	 charakteru,	 jak	 pracowitość,	 łatwość	 przy-
swajania	 wiedzy,	 	 genialna	 intuicja	 i	 pomysłowość,	 

a	 także	 szacunek	dla	 drugiego	 człowieka	 zyskał	 przy-
chylność	profesorów,	dzięki	czemu	mógł	uruchomić	na	
terenie	uczelni	swój	warsztat	naprawczy.	Opanował	tak-
że	język	niemiecki	i	włoski,	co	umożliwiło	mu	poznanie	
interesującej	go	lektury	z	dziedziny	nauk	technicznych.	
Z	napraw	różnych	urządzeń	nie	można	jednak	było	wy-
żyć,	toteż	Watt	podjął	produkcję	różnych	instrumentów	
muzycznych	 z	 organami	 włącznie.	 Tymczasem	 prof.	
John	Robinson	skierował	uwagę	Watta	na	silnik,	w	któ-
rym	 para	wodna	 odegrałaby	 rolę	 przekaźnika	 energii.	 
I	oto	nadążyła	się	sposobność.	Prof.	John	Anderson	po-
wierzył	mu	w	1763	 r.	 naprawę	 silnika	 parowego	kon-
strukcji	Thomasa	Newcomena	(1663	-	1729).	Silnik	ten	
miał	postać	umocowanej	symetrycznie	dźwigni	na	pod-
porze		(w	kształcie	litery	„T”),	do	której	z	lewej	strony	
podwieszony	 był	 ciężar	 i	 podłączona	 pompa	 tłokowa,	 
z	drugiej	strony	cylinder	z	tłokiem	nad	podgrzewanym	
kotłem.	Para	wodna	o	niedużym	ciśnieniu	wspomagana	
ciężarem	podnosiła	 tłok	w	górę,	po	czym	do	cylindra	
wtryskiwana	 była	 woda,	 powodując	 skroplenie	 pary;	
pod	 wpływem	 powstałego	 podciśnienia	 pod	 tlokiem	 
i	 parciem	 ciśnienia	 atmosferycznego	 nad	 nim,	 tłok	
opadał	w	 dół.	Właściwą	 pracę	wykonywało	 ciśnienie	
atmosferyczne	a	nie	para.	Silnik	taki	miał	bardzo	małą	
sprawność,	 od	 strony	 energetycznej	 był	 bardziej	 niż	
nieekonomiczny.	Niemniej	 takie	silniki	począwszy	od	
1711	r.	znajdywały		zastosowania	do	pompowania	wody	
w	kopalniach;	jego	ulepszona	wersja	w	1788	r.	znalazła	
zastosowanie	w	kopalni	srebra	w	Tarnowskich	Górach.	
Pierwszy	 wynalazek	 Watta	 (1763)	 polegał	 na	 wyod-
rębnieniu	komory	skraplania.	Niestety	przemysłowiec	
John	 Roebuk	 zawinszował	 sobie	 2/3	 zysków	 z	 paten-
tu	 i	 na	 skutek	 dalszych	 nieporozumień,	Watt	 przestał	
myśleć	 o	 dalszych	 udoskonaleniach	 i	 zmienił	 pracę	
na	mierniczego	przy	budowie	kanałów.	Dopiero	po	13	
latach	wykonano	ulepszony	przez	Watta	model,	 który	
zużywał	czterokrotnie	mniej	paliwa.	W	1775	r.	Watt	za-
łożył	wspólnie	z	Matthew	Boultonem	firmę	w	Soho	pod	
Birmingham,	produkująca	 stale	ulepszane	modele	ma-
szyny	parowej,	których	zbudowano	ok.	250	egzempla-
rzy.	Miały	one	jednak	ograniczone	zastosowanie.	Wiele	
maszyn	 wymagało	 napędu	 w	 płaszczyźnie	 poziomej	 
i	ruchu	obrotowego,	a	nie	posuwisto	–	zwrotnego.	Po-
nieważ	inny	wynalazca	zastrzegł	patentem	mechanizm	
korbowy,	Watt	skonstruował	mechanizm	planetarny	po-
zwalający	na	zamianę	ruchu	posuwisto	–	zwrotnego	na	
obrotowy	 (1781).	 Rok	 później	 pojawił	 się	model	ma-
szyny	z	dwustronnym	przemiennym	podawaniem	pary	
do	cylindra.	Był	to	już	model	w	pełni	przemysłowy,	co	
więcej,	 nadający	 się	 do	 zainstalowania	 na	 pojazdach	
poruszających	 się	 zarówno	 po	 drogach,	 a	 zwłaszcza	
na	 szynach.	 Ostatnim	 udoskonaleniem	Watta	 był	 od-
środkowy	 regulator	 obrotów	 silnika.	 Dla	 określenia	
mocy	 silników	Watt	 wprowadził	 jednostkę	 konia	me-
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chanicznego	 (KM),	 czyli	 pracy	wykonywanej	 siłą	 75	
kG	z	prędkością	1	m/s.	Dopiero	później	na	część	Wat-
ta	 wprowadzona	 została	 jednostka	 mocy	 wat.	 Moc	 1	
kW	=	1000	W	=		1,359	KM.	Po	wygaśnięciu	patentów	
(1800),	Watt	przeszedł	na	emeryturę,	za	uzyskane	hono-
raria	zakupił	majątek	ziemski,	a	w	jednym		z	pokoików	
urządził	małe	„laboratorium”	do	dalszych	studiów	nad	
maszyna	 parową.	 Dotąd	 cieszył	 się	 zupełną	 sprawno-
ścią	umysłową,	nie	zaniechał	dalszych	eksperymentów	 
i	 udoskonaleń	 maszyny	 parowej,	 wynalazł	 także	 ma-
szynę	kopiującą.	Odbył	też	podróż	do	Francji	i	Niemiec.	
Jego	życie	prywatne	naznaczone	było	bolesnymi	poże-
gnaniami.	Był	dwukrotnie	żonaty;		w	1772	po	8	latach	
małżeństwa	zmarła	jego	pierwsza	żona	Margaret	Miller,	
z	którą	miał	pięcioro	dzieci;	żadne	z	nich	nie	przeżyło	
ojca.	Z	drugą	 żoną	Ann	Macgregor,	wierną	 do	końca	
jego	dni,		miał	dwoje	dzieci,	które	także	zmarły	w	mło-
dym	wieku.	On	sam	zmarł	25.08.1819	r.	w	Birmingham.	
Pozostała	maszyna	parowa,	która	 całkowicie	wyelimi-
nowała	manufaktury	i		walnie	przyczyniła	się	do	rozwo-
ju	komunikacji	zarówno	lądowej	jak	i	morskiej,	służąc	
ludziom	przez	ponad	200	lat,	ostatecznie	wyparta	przez	
napęd	elektryczny.		

- oOo -
 2 9 . 0 8 . 1 8 9 4 :  
w	 Krakowie	 urodził	 się	
Tadeusz Andrzej Bro-
niewski herbu Tarna-
wa.	 Po	 maturze	 w	 Gim-
nazjum	 im.	 Króla	 Jana	
Sobieskiego	 udał	 się	 na	
studia	 na	 Politechnice	
Lwowskiej;	 po	 zalicze-
niu	studiów	przez	szereg	
lat	(1923	–	1931)	był	 jej	
pracownikiem	 nauko-
wym.	W	Jarosławiu	objął	
stanowisko	 dyrektora	 Państwowej	 Szkoły	 Budownic-
twa	 (1931	 –	 1944);	 był	 także	 radnym	miasta,	 krótko	
wiceburmistrzem.	 Według	 jego	 projektu	 wzniesiono	 
w	mieście	Miejską	Kasę	Oszczędności,	Dom	Żołnierza,	
domy	mieszkalne	PKP;	prowadził	 także	prace	konser-
watorskie	 jarosławskich	 kamienic	 zabytkowych.	 Po	
zakończeniu	 wojny	 przeniósł	 się	 do	Wrocławia;	 tam	
związał	się	z	Politechniką	Wrocławską	(1946	–	1964),	
był	organizatorem	i	kierownikiem	Katedry	Historii	Ar-
chitektury,	w	1956	r.	uzyskał	tytuł	profesora,	dwukrot-
nie	 pełnił	 obowiązki	 dziekana	Wydziału	Architektury	
(1949	–	1951	 i	1958	–	1960).	Był	poliglotą,	znakomi-
tym	wykładowcą,	ilustrującym	swoje	wykłady	świetny-
mi	 rysunkami	 kredą	 na	 tablicy,	 same	w	 sobie	 będące	
dziełami	sztuki.	We	Wrocławiu	zbudował	nowy	gmach	
gmach	Wydziału	 Chemii	 Politechniki	 (1948	 –	 1951),	
rozbudował	jej	główny	gmach	i	odbudował	gmach	Bi-

blioteki	Uniwersyteckiej.	Pełniąc	zadania	konserwatora	
zabytków	miasta,	 wiele	wysiłku	włożył	w	 odbudowę	
i	 konserwację	 zrujnowanego	 kościoła	 św.	Marii	Mag-
daleny	we	Wrocławiu,	a	także	kościoła	św.	Katarzyny	
i	 ratusza	w	Lubaniu.	Wspólnie	z	prof.	Mieczysławem	
Zlatem	 redagował	 cenną	 serię	 Ossolineum	 „Śląsk	 
w	 zabytkach	 sztuki”;	 jego	 pióra	 są	 	 tomiki	 poświęco-
ne	zabytkom	Kłodzka,	Srebrnej	Góry	i	Trzebnicy.	Jest	
też	współautorem	zbiorowej	pracy	„Sztuka	Wrocławia”	
(1967).	Szczególnie	cenne	są	dwie	publikacje:	„Historia	
architektury	w	zarysie”	(1959),	a	zwłaszcza	5	–	tomowa	
„Historia	 architektury	 dla	 wszystkich”	 (1963	 –	 1969),	
dwukrotnie	 wydane	 w	 jednym	 woluminie	 w	 latach	
1980	i	1990.	Jest	autorem	dziesiątków	prac	naukowych.	
	 Zmarł	we	Wrocławiu	4.01.1976	 r.,	 spoczął	na	
cmentarzu	przy	ul.	Smętnej.	

- oOo -

Ponadto wspomnijmy: 

 28.07.1869: † Jan Ewangelista Purkynie,	 fi-
zjolog,	wykładowca	Uniwersytetu	Wrocławskiego,	ku-
rator	Towarzystwa	Literacko	–	Słowiańskiego,	slawista,	
słowianofil,	utrzymywał	kontakty	z	wieloma	polskimi	
pisarzami	i	uczonymi,	także	z	polskimi	pismami,	autor	
pracy	 „O	 jedności	 literackiej	między	 plemionami	 sło-
wiańskimi”.	Patrz:	odc.	177,	„Wieści	Wyższobramskie”	
2012/12,	s.	15	–	16

 08.08.1944: † Juliusz Kaden – Bandrowski,			
legionista,	adiutant	J.	Piłsudskiego,	kronikarz	I	Brygady,	
prezes	ZG	ZZ	Literatów	Polskich,	sekretarz	generalny	
Polskiej	Akademii	Literatury,	 zginął	w	 czasie	Powsta-
nia	Warszawskiego;	 	 prozaik,	 autor	 powieści:	 „Gene-
rał	Barcz”,	 „Czarne	 skrzydła”,	 „Miasto	mojej	matki”,	 
„W	 cieniu	 zapomnianej	 olszyny”,	 esejów	 „Stefan	 Że-
romski,	prorok	niepodległości”,	„Życie	Chopina”.	Patrz	
odc.	143,	„Wieści	Wyższobramskie”		2010/2,	s.	18.		

 20.08.1944: † Leon Kazimierz Antoni Chwi-
stek,	filozof,	teoretyk	sztuki,	prof.	logiki	matematycznej	
na	Uniwersytecie	Lwowskim,	orędownik	relatywizmu	
poznawczego,	 twórca	 teorii	 i	 autor	 rozprawy	 „Wielo-
ści	 rzeczywistości”,	 teoretyk	 formizmu,	 współredak-
tor	 „Zwrotnicy”,	 autor	 wielu	 rozpraw	 o	 sztuce	 awan-
gardowej.	 	Patrz:	odc.	135,	 „Wieści	Wyższobramskie”		
2009/06,	s.	11.	

 PS: Wyjątkowo wielka liczba rocznic zacnych 
osób i wydarzeń zmusiła autora do rezygnacji z opisu 
szeregu z nich w nadziei, że przynajmniej niektóre uda 
się ująć w następnych odcinkach.  
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Wydarzenia parafialne
Pamiątka wytyczenia miejsca 

pod budowę Kościoła Jezusowego 
w Cieszynie

	 Tradycyjnie	w	czwartą	niedzielę	maja	
nasza	parafia	obchodzi	pamiątkę	wytyczenia	
miejsca	 pod	 budowę	 kościoła	 Jezusowego	 
w	Cieszynie.	W	tym	roku	przypada	310.	rocz-
nica	tego	wydarzenia.	W	1707	po	podpisaniu	
umowy	altransztackiej	zmieniła	się	częściowo	
polityka	Habsburgów	względem	protestantów	
na	Śląsku.	Król	Szwedzki	Karol	XII	wymusił	
na	cesarzu	Jozefie	I	przyznanie	ewangelikom	
niepełnej	swobody	wyznania	i	kultu.	W	1709	
roku	wydano	zgodę	na	wybudowanie	sześciu	
kościołów	łaski.	Były	to	kościoły	w	Żaganiu,	
Kożuchowie,	Jeleniej	Górze	i	Miliczu	na	Dol-
nym	Śląsku	oraz	jedynego	na	Górnym	Śląsku	
–	w	Cieszynie.	Jako	świątynia	ewangelicka	do	
dziś	przetrwał	tylko	nasz	kościół.
	 26	 maja	 na	 uroczyste	 nabożeństwo	
przybyli	 liczni	 wierni,	 a	 także	 grono	 gości:	
prawie	 trzydziestoosobowa	 delegacja	 z	 part-
nerskiej	parafii	w	Schwabach	oraz	delegacja	
z	 parafii	 partnerskiej	w	Dolnym	Kubinie	 na	
Słowacji.	 Władze	 samorządowe	 reprezento-
wała	burmistrz	Miasta	Cieszyna	Pani	Gabrie-
la	 Staszkiewicz.	 Obecny	 był	 także	 przedsta-
wiciel	Parlamentu	Europejskiego	prof.	 Jerzy	
Buzek.	
	 Nabożeństwo	 uświetniły	 występy	
chórów	 działających	 w	 parafii	 cieszyńskiej.	
Śpiewały	 chóry	 z	 Bażanowic,	 Męski,	 Para-
fialny	pod	dyrekcją	diak.	Joanny	Sikory,	Wyż-
szobramski	pod	dyrekcją	Piotra	Sikory,	a	tak-
że	chórek	dziecięcy	prowadzony	przez	Martę	
Cienciała.	Słowem	Bożym	służył	biskup	die-
cezji	 cieszyńskiej	 ks.	 dr	 Adrian	 Korczago.	 
W	kazaniu	opartym	o	tekst	wyznaczony	przez	
Kościół	 na	 niedzielę	 Rogate	 z	 Ew.	 Jana	 16,	
23-32	 nawiązał	 do	 głównego	 przesłania	 tej	
niedzieli,	 jakim	 jest	 modlitwa.	 Wytyczenie	

Wyższobramski Chór Kameralny

Chór Kościelny z Cieszyna

Chór Męski z Cieszyna

Chór Misyjny
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miejsca	pod	Kościół	Jezusowy	310	lat	temu	było	
odpowiedzią	na	gorliwe	modlitwy	naszych	przod-
ków.	Dziś	modlimy	się	zarówno	o	remont,	który	
nada	kościołowi	nowy	blask,	jak	i	o	ludzi,	którzy	
go	 wypełniają.	 Powinniśmy	 się	 również	 modlić	
o	 to,	 by	 Bóg	 powoływał	 młode	 serca	 do	 pracy	 
w	Kościele.	
	 Po	kazaniu	słowa	pozdrowienia	dla	zboru	
skierowali:	ks.	dr	Paul	Zellfelder	–	proboszcz	pa-
rafii	w	Schwabach,	burmistrz	miasta	pani	Gabriela	
Staszkiewicz	i	prof.	Jerzy	Buzek.	Ks.	dr	Paul	Zel-
lfelder	skierował	do	naszej	parafii	zaproszenie	na	
Święto	Miasta	Schwabach	w	lipcu	br.	Prof.	Jerzy	
Buzek	przywołał	rodzinne	wspomnienia	związane	
z	naszym	kościołem	np.	podpisane	 stałe	miejsca	
w	 ławkach	 członków	 jego	 rodziny	 czy	wyprawy	
saniami	z	Zaolzia	na	Jutrznię	w	Cieszynie.
	 Na	 tegoroczne	 święto	 panie	 z	 Koła	 Pań	
w	 Marklowicach	 wypiekły	 pięknie	 zdobione	
pierniczki	 z	 wizerunkiem	 Kościoła	 Jezusowego.	
Pierwsze	 egzemplarze	otrzymał	Ks.	Biskup	oraz	
nasi	goście.
	 Po	 nabożeństwie	 na	 Placu	 Kościelnym	
miał	 miejsce	 tradycyjny	 piknik.	 Największym	
powodzeniem	 cieszyły	 się	 oczywiście	 placki	
ziemniaczane.	 Goście	 ze	 Schwabach	 i	 Słowacji	
zachwycali	 się	 grochówką	 i	 kiełbaskami	 z	 roż-
na.	Piękna	pogoda	sprzyjała	miłej	atmosferze	na	

Chór z Bażanowic

Rada Parafialna

„Mega chór dziecięcy”
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Placu	 Kościelnym,	 rozmowom	
rodzinnym	 w	 gronie	 znajomych.	
Przy	 kawie	 i	 pysznych	 kołaczy-
kach	z	makiem	i	serem	czas	szyb-
ko	upływał.
	 Atrakcją	 popołudnia	 był	
przygotowany	 specjalnie	 na	 tę	
uroczystość	 przez	 ks.	 Marcina	
Podżorskiego	 i	 Martę	 Cienciałę			
„mega	 chór”	 dziecięcy.	 Z	 progra-
mem	 artystycznym	 wystąpił	 rów-
nież	Zespół	Ziemi	Cieszyńskiej.	
	 Tradycyjnie	była	 również	
smażona	 jajecznica	 z	 boczkiem.	

Od lewej: ks. dr Paul Zellfelder 
i ks. prob. Marcin Brzóska

 Od lewej: kurator Małgorzata Wacławik-Syrokosz, 
ks. prob. Marcin Brzóska i prof. Jerzy Buzek

Od lewej: ks. prob. Marcin Brzóska, 
kurator Małgorzata Wacławik-Syrokosz 

i burmistrz miasta pani Gabriela Staszkiewicz
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Tym	razem	nie	w	ogrodzie,	ponieważ	deszczowy	maj	
uniemożliwił	skorzystanie	z	dobrodziejstwa	ogrodu.
	 O	 godzinie	 17.00	 w	 kościele,	 podobnie	 jak	 
w	 latach	 poprzednich,	 odbył	 się	 18.	 koncert	 	 „Karol	
Stryja	 in	 Memoriam”.	 Wykonawcami	 koncertu	 była	

Śląska	Orkiestra	Kameralna	i	Chór	Filharmonii	Śląskiej	
pod	dyrekcją	Jana	Wincentego	Hawela.

Tekst: Małgorzata Wacławik-Syrokosz
i Jan Król

Zdjęcia: Beata Macura
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Pamiątka Założenia Kościoła 
w Puńcowie

	 W	trzecią	niedzielę	maja	obchodzili-
śmy	29	pamiątkę	poświęcenia	kościoła	Jana	
Chrzciciela	w	Puńcowie.	Pogoda	tej	niedzie-
li	 była	 piękna,	 słoneczna,	 to	 też	 zachęciło	
wiernych	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 uroczysto-
ści.	 	 	
	 Na	 początku	 słowa	 powitania	 do	
wszystkich	 zebranych	 skierował	 opiekun	
filiału	ks.	T.	Chudecki,	 a	potem	głos	zabra-
li	 nasi	 muzyczni	 goście	 -	 chór	 ,,Laudate”	 
z	Bładnic	pod	dyrekcją	Małgorzaty	Rymorz.	
Chórzyści	wystąpili	w	dwóch	blokach,	w	ich	
wykonaniu	usłyszeliśmy	piękne	pieśni,	 któ-
rych	słowa	oddały	cześć	i	uwielbienie	Panu	

Bogu.	 Bardzo	 dziękujemy	 chórowi,	 gdyż	
była	to	dla	nas,	słuchaczy,	prawdziwa	uczta	
muzyczna.	 	
	 Kazanie	 tej	 niedzieli	 na	 podstawie	
tekstu	 z	 Listu	 do	 Hebrajczyków	 5.11-12,	
wygłosił	ks.	Mirosław	Czyż	z	Pszczyny.	Na	
wstępie	 ksiądz	 zadał	 nam	 pytanie,	 czemu	
służy	 to	dzisiejsze	 	parafialne	święto	 jakim	
jest	nasza	pamiątka	założenia.	Może	być	kil-
ka	odpowiedzi	na	 to	pytanie,	a	mianowicie	
po	pierwsze	możemy	podziękować	Bogu	za	
naszą	wiarę,	za	zbór,	za	Boże	błogosławień-
stwo,	po	drugie	możemy	się	spotkać	z	rodzi-
ną,	 zjeść	 dobry	 obiad,	 po	 trzecie	 możemy	
kupić	sobie	kołaczyki,	bo	taka	jest	nasza	tra-
dycja.	Ksiądz	 jednak	dostrzegł	 inny	ważny	
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cel	w	pamiątce	założenia,	bowiem	jest	to	czas	podsu-
mowania	i	zadania	sobie	kolejnych		pytań,	gdzie	my	
jesteśmy	 jako	 zbór,	 co	wydarzyło	 się	w	minionym	
roku	w	naszym	filiale,	czy	zrobiliśmy	chociaż	jeden	
krok	w	przód,	czy	też	tkwimy	wciąż	w	tym	samym	
miejscu.	Czy	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	nasza	
służba	w	kościele	 jest	potrzebna,	 a	nasza	obecność	
na	nabożeństwach	konieczna,	bo	inaczej	kościół	bę-
dzie	chylił	się	ku	upadkowi.	Przy	tej	okazji	warto	się	
od	razu	zastanowić,	czy	nasz	kościół	w	Puńcowie	po-
trzebuje	rozwoju,	a	może	wystarczy	nam	to,	co	jest.	
My	chrześcijanie	powinniśmy	być	dobrymi		nauczy-
cielami,	 przewodnikami,	 ludźmi	 odpowiedzialnymi	
nie	 tylko	 za	 nasze	 rodziny,	 ale	 też	 za	 kościół.	Nie	
możemy	 zachowywać	 się	 jak	 te	małe	 dzieci,	 które	
korzystają	z	wszelkich	wygód,	nie	mają	one	żadnych	
obowiązków,	a	wszystko	czego	potrzebują	podaje	im	
się	pod	nos.	Niestety	prawda	jest	taka,	że	my	często	
zachowujemy	się	jak	małe	dzieci,	stale	czegoś	żąda-
my,	nic	nam	nie	pasuje,	a	to	za	zimno	w	kościele,	a	to	
ławka	niewygodna,	a	to	nabożeństwo	za	długo	trwa,	
może	ksiądz	był	nie	ten,	którego	chcielibyśmy	usły-
szeć	itd.	Jeżeli	chcemy	dorosnąć,	to	musimy	dostrzec	
konkretne	wezwanie,	które	stawia	nam	sam	Pan	Je-
zus,	bo	tylko	wtedy	jesteśmy	w	stanie	przeciwstawić	
się	złu,	iść	na	,,wojnę”	z	grzechem	i	walczyć	o	Kró-
lestwo	Boże	na	ziemi.	Powinniśmy	też	być	żywym	
świadectwem	w	naszych	domach	dla	naszych	dzieci,	
wnuków,	że	żyjemy	z	Chrystusem	i	dla	Chrystusa	na	
co	dzień,	bo	tylko	wtedy	możemy	spodziewać	się	do-
brych	efektów.	Jeżeli	jednak	odczuwamy,	że	coś	nam	
to	życie	 religijne	zamiera,	 że	płomień	wiary	w	nas	
gaśnie,	to	wtedy	trzeba	zacząć		żyć	na	nowo	wezwa-
niem	 Jezusa;	 ,,Kto	 chce	 być	moim	 uczniem,	 niech	
bierze	 swój	 krzyż	 na	 siebie	 codziennie	 i	 naśladuje	
mnie”.	Jeżeli	to	uczynimy,	to	jesteśmy	gotowi	na	100	
%	poświęcić	się	dla	Niego,	i	stawać	się	wiarygodny-
mi	świadkami	Jego	Królestwa.	Myślę,	że	każdy	z	nas	
w	swoim	sercu	powinien	się	zastanowić	 i	odpowie-
dzieć	sobie	na	pytanie,	kim	ja	właściwie		jestem,	czy	
tym	maluszkiem	wymagającym	stałej	opieki,	czy	też	
dorosłym,	 odpowiedzialnym	 człowiekiem	 chcącym	
służyć	innym...	
	 Po	uroczystości	w	kościele	nasi	Goście	udali	

się	do	salki	na	poczęstunek,	był	 to	 też	dobry	czas	na	
rozmowę	 i	 wpisanie	 się	 do	 pamiątkowej	 księgi.	 Cie-
szymy	się,	że	mogliśmy	na	tym	nabożeństwie		nie	tylko	
dziękować	 Panu	Bogu	 pieśnią	 i	modlitwą	 za	 kolejny	
rok	jaki	nam	darował,	ale	mieliśmy		też	okazję	na	pod-
sumowanie,	na	refleksję		i	zastanowienie	się,	co	może-
my		zmienić,	co	poprawić,	co	może	każdy	z	nas	dać	od	
siebie	dla	naszego,	małego	puńcowskiego	zboru.		
  
	 Życzę	wszystkim		Zborownikom	samych	rado-
snych	 i	błogosławionych	dni,	ale	 też	odwagi	 i	zapału	 
w	służbie	dla	naszego	Boga.	 	 	 	
    

Grażyna Smoter

 Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o 

miłości względem wszystkich świętych, 16 nie zaprzestaję dzięk-

czynienia, wspominając was w moich modlitwach.
Ef 1, 15
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Pamiątka Założenia Kościoła 
w Zamarskach

Od redakcji: Relacja z Pamiątki Założenia w Zamarskach została przygotowana w nietypowy sposób, a miano-
wicie, pisana wierszem. Jest to niecodzienna forma, ale jakże ciekawa i nie łatwa do wykonania, gratulujemy  

i dziękujemy autorce Pani Krysi Morys-Grochal.

Pamióntka Założynio kościoła w Zamarskach

Na	pióntkowej	próbie
gruchnyła	nowina.
Nasz	chór	z	proboszczym	sóm	proszóni
do	Zamorsk	kole	Cieszyna.
																		Kaj	sóm	ty	Zamarski?
																		chórzyści	sie	pytali,
																		bo	tej	pieknej	dziedziny
																		jeszcze	nie	poznali.
W	niedziele	z	rana	16.06.2019	r.
Cisowianie	pieknie	sie	wysztrekowali
i	swojimi	pojazdami	
do	Zamarsk	sie	wybrali.
																	Ludzie	tam	serdeczni,	uśmiychnióni,
																		jakby	my	sie	ze	sto	roków	znali,
																		i	życzliwym	gestym
																		do	swojigo	kościoła	nas	zapraszali.
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Pieknie	powitani
przez	Proboszcza	Cieszyńskigo
posłóchali	my	pieśniczek	dziecek
i	miejscowego	chóru	miyszanego.
																						A	potym	kozani	
																						naszego	Proboszcza	zocnego
																						i	słowa	z	serca	płynące
																						do	ludu	tam	zgrómadzónego.
Ło	luterski	wierze,
co	je	naszóm	tarczóm.
A	że	świat	sie	zmiynio,
tóż	je	coroz	słabszo.
																						Czy	zostanóm	jyny	po	nas
																							puste	mury	i	zimne	kamiynie?
																							Czy	wytrwo	w	luterski	wierze
																							nasze	nastympne	pokolenie?
Po	kozaniu	prziszła	kolej
na	nasze	śpiywani.
ło	wdziynczności	Pón	Bóczkowi
za	to,	że	nóm	błogosławi.
																								Po	uczcie	duchowej	
																								była	pora	na	cosik	dlo	ciała.
																								Gościna	na	przikościelnym	placu
																								i	wspólno	parafian	biesiada.
A	kołocze,	na	masełku
najbardziyj	nas	kusiły,
i	jedynym	swojim	szmakym
podniebiynia	nóm	pieściły.
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																										Pón	Bóczek	Wóm	zapłać
																										Zamarszczanie	rostomili,
																										bo	wiymy	żeście	nas	łod	serca
																										u	siebie	przijyli.

                            Krysia Morys-Grochal
Zdjęcia: Joanna Sojka, 

Beata Macura i Anna Malina
                         

                         

                       

Pamiątka Założenia Kościoła 
w Marklowicach

	 Znów	są	wakacje!	Każdy	
z	nas	czy	młodszy,	czy	starszy	cie-
szy	się,	bo	przed	nami	lato	–	czas	
upragnionego	odpoczynku.	W	 tej	
miłej	 atmosferze	 mogliśmy	 cie-
szyć	się	 także	radosnym	świętem	
naszego	 kościoła	 w	 Marklowi-
cach	 i	 tutejszego	 zboru.	 Dokład-
nie	28	czerwca	1987	roku	odbyła	
się	uroczystość	poświęcenia	nowo	
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wybudowanego	kościoła,	dlatego	w	niedzielę	
23	czerwca	2019	obchodziliśmy	32	rocznicę	
poświęcenia	kościoła.
	 Uroczyste	 nabożeństwo	 rozpoczęło	
się	 o	 godzinie	 10:00	 procesjonalnym	 wej-
ściem	członków	rady	filiału	wraz	z	księżmi	
przy	 preludium	 organowym.	 Kościół	 był	
wypełniony	do	ostatniego	miejsca.	Nabożeń-
stwo	poprowadził	proboszcz	naszej	parafii	i	
opiekun	filiału	w	Marklowicach	–	ks.	Marcin	
Brzóska.	 Kazanie	 wygłosił	 ks.	 Oskar	Wild,	
który	aktualnie	jest	wikariuszem	w	parafii	w	
Wiśle	 Centrum.	 Swoje	 rozważanie	 odniósł	
do	słów	Psalmu	84,	2-13.	Podkreślił,	że	wiel-
kim	błogosławieństwem	i	łaską	dla	zboru	jest	
miejsce,	gdzie	bez	ograniczeń	mogą	wielbić	Boga,	wysła-
wiać	Jego	Imię	 i	modlić	się.	Kościół	 jest	naszym	domem,	
przybytkiem	 Boga,	 gdzie	 nieustannie	 możemy	 do	 Niego	
przychodzić.	Aby	w	Marklowicach	mógł	powstać	kościół	
wymagało	 to	 poświęceń	 i	 mozolnej	 pracy.	 Możemy	 być	
dumni	z	tego,	co	wysiłkiem	wielu,	udało	się	zbudować	w	
Marklowicach.	 Jednak	 ksiądz	 przestrzegł,	 by	 nie	 poprze-
stawać	 tylko	 na	 rozpamiętywaniu	 przeszłości,	 upajaniu	
się	sukcesem.	Aby	zbór	był	żywy,	musi	stale	się	rozwijać	i	
pielęgnować	swoją	wiarę,	studiować	Słowo	Boże	i	modlić.	
Przypomniał,	że	mamy	dom	u	Boga	w	niebie,	który	dzięki	
doskonałej	ofierze	Jezusa	Chrystusa	stał	się	 także	naszym	udziałem,	dar-
mo	 z	 łaski	 przez	wiarę.	Na	 koniec	 kaznodzieja	 przekazał	 pozdrowienia.	
Nabożeństwo	uświetnił	chór	Hażlach-Zamarski,	który	poprowadził	nas	w	
śpiewie.	Na	szczególne	uznanie	zasługuje	polska	aranżacja	wzruszającej	
pieśni	You	Rise	Me	Up	–	Podnosisz	mnie.	
	 Od	kilku	lat	tradycją	filiału	w	Marklowicach	jest	piknik	po	nabo-
żeństwie	na	pamiątkę	poświęcenia	kościoła.	Także	w	tym	roku	mogliśmy	
się	spotkać	na	placu	przed	kościołem,	aby	wspólnie	dalej	świętować.	Całe	
rodziny	 zasiadły	 pod	 namiotami,	 przy	 stołach.	Był	 to	 czas	 na	 rozmowy,	
spotkania	nie	tylko	z	najbliższymi,	ale	również	z	gośćmi	z	innych	filiałów	
i	parafii.		Nikt	tego	dnia	nie	musiał	śpieszyć	się	do	domu	na	obiad,	gdyż	
na	pikniku	można	było	wypić	kawę	i	herbatę,	zjeść	ciasta,	kanapki	oraz	
potrawy	z	grilla.		
	 W	międzyczasie	dzieci	malowały	twarze	na	postacie	z	ulubionych	
bajek	oraz	korzystały	z	dmuchanego	zamku.	
	 Bez	wątpienia	był	 to	błogosławiony	
i	pełen	łaski	czas.	Podniosła	chwila	w	życiu	
Marklowickiego	zboru.	Mamy	nadzieję,	że	w	
przyszłym	roku	znów	będziemy	mogli	razem	
się	spotkać	i	wspólnie	przeżywać	kolejną	pa-
miątkę.	

Łukasz Pietroszek
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Nobożeństwo rodzinne i piknik 
w Hażlachu

	 Tradycyjnie	 już	 od	 15	 lat	 na	 prze-
łomie	maja	i	czerwca	w	Hażlachu,	z	okazji	
Dnia	 Matki	 i	 Dziecka,	 przeżywamy	 nabo-
żeństwo	 rodzinne	 połączone	 później	 z	 pik-
nikiem	filialnym.	W	tym	roku	nabożeństwo	
to	miało		miejsce	2	czerwca	w	6.	Niedzielę	
po	Wielkanocy	 (Exaudi)	 i	 przybyło	na	nie	
wielu	parafian	nie	tylko	z	terenu	filiału,	czy	
też	naszej	parafii.	Dostrzegliśmy	także	gości	
spoza	naszej	diecezji.	Kościół	w	Hażlachu	
nie	pomieścił	wszystkich;	dostawiono	więc	
ławki	 na	 zewnątrz.	Wśród	 przybyłych	 był	
także	proboszcz	parafii	ks.	Marcin	Brzóska	
wraz	z	Małżonką	i	córkami,	a	także	Kurator	
Pani	Małgorzata	Wacławik-Syrokosz.		
	 Nabożeństwo	prowadzone	było	we-
dług	 liturgii	młodzieżowej,	w	 czym	wspie-
rał	nas	duet	młodzieży.	Całość	liturgii	była	
wydrukowana	oraz	wyświetlana	na	przygo-
towanym	 ekranie.	 Wielkim	 wzruszeniem	
dla	przybyłych	był	występ	chórku		młodzie-
żowego	 prowadzonego	 przez	 Martę	 Cien-
ciała.	Za	swoje	występy	otrzymali	gromkie	
brawa.
	 Kazanie	wygłosił	opiekun	filiału	ks.	
Marcin	Podżorski.	Nawiązał	w	nim	do	świę-
ta	Matki	i	Dziecka,	ale	skupił	się	w	głównej	
mierze	 na	 nadchodzącym	Dniu	 Ojca.	 	 Na	
przykładach	 biblijnych	 wskazał	 na	 relacje	
pomiędzy	 ojcem	 a	 dzieckiem	 i	 przeniósł	
je	 na	 nasze	 stosunki	 z	 Ojcem	Niebieskim.	
Szczególnie	 utkwiła	 w	 pamięci	 	 historia	 
o	synu		marnotrawnym,	którego	ojciec,	po-
mimo	 jego	 nieposłuszeństwa,	 	 nie	 skreśla,	 
a	wręcz	czeka	na	jego	powrót		każdego	dnia.	
Ten	 fragment	 ewangelii	 został	 odczytany	
przez	 przedstawiciela	 młodzieży	 w	 litur-
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gii.	 Drugim	 przykładem	 przedstawionym	 
w	kazaniu	była	historia	Abrahama	i	Izaaka,	
którzy	razem	szli	na	górę	Moria,	aby	tam	
został	ofiarowany		Izaaka.	Również	z	nami	
nasz	 Bóg	 Ojciec	 chce	 iść	 przez	 najtrud-
niejsze	chwile,	winniśmy	Mu	tylko	w	pełni	
zaufać.
	 Po	nabożeństwie,	przy	przepięknej	
pogodzie,	 spotkaliśmy	 się	 w	 przykościel-
nym	ogrodzie	smakując	tradycyjny	gulasz	
z	dziczyzny,	bigos,	kiełbasę	czy	krupnioki	
z	 grilla.	 Nie	 zabrakło	 smakowitych	 ciast	
przygotowanych	 przez	 Panie	 z	 terenu	 fi-
liału.	 	 Druhowie	 miejscowej	 Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 zaprezentowali	 zebra-
nym	metody	udzielania	pierwszej	pomocy	 
z	 wykorzystaniem	 posiadanego	 sprzętu.		
Dla	 najmłodszych	 przygotowano	 do	 ska-
kania	dmuchany	zamek	oraz	trampolinę.
	 Dużym	zainteresowaniem	cieszyły	
się	cegiełki	rozprowadzane	na	rzecz		dzieci	
w	filiale.	W	zmian	za	każdą	cegiełkę	moż-
na	było	być	uhonorowanym	okolicznościo-
wym	prezentem.
	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	
w	 jakikolwiek	 sposób	 przyczynili	 się	 do	
zorganizowania	 tego	 jubileuszowego	 15.	
rodzinnego	 nabożeństwa	 połączonego	 
z	piknikiem	parafialnym.	 	Do	zobaczenia,	
jak	Bóg	pozwoli,	w	przyszłym	roku.			

Tekst: Jan Król 
Zdjęcia: Marcin Gabryś
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Partnerska wizyta gości 
ze Schwabach

	 W	dniach	22-26	maja	przebywała	w	Cieszynie	27-osobowa	
grupa	 z	 naszej	 partnerskiej	 parafii	 St.	Martin	 w	 Schwabach,	 która	
przybyła	do	nas,	by	kolejny	raz	wspólnie	świętować	pamiątkę	założe-
nia	Kościoła	Jezusowego.	
	 W	czwartek	zaplanowano	zwiedzanie	Cieszyna	oraz	nabożeń-
stwo	„Przy	Kamieniu”	na	Równicy,	jednak	ulewny	deszcz	pokrzyżo-
wał	wszystkie	plany.	Goście	zwiedzili	jednak	kilka	miejsc,	spacerując	
między	kroplami	 deszczu	 po	 urokliwych	uliczkach	naszego	miasta.	
Rozpoczęli	 od	Kościoła	 Jezusowego	 i	Muzeum	Protestantyzmu	 po	
którym	oprowadził	 ich	kustosz	Marcin	Gabryś.	Następnie	zwiedzili	
Salę	Sesyjną	cieszyńskiego	ratusza,	gdzie	Sekretarz	Miasta	Stanisław	
Kawecki	w	ciekawy	sposób	opowiedział	o	historii	budynku	oraz	mia-
sta.	Kolejnym	punktem	była	wizyta	w	Izbie	Cieszyńskich	Mistrzów,	
gdzie	Jerzy	Wałga	zapoznał	gości	z	tajnikami	rusznikarstwa	i	historią	
cieszyńskiego	 rzemiosła.	 Ostatnim	 punktem	 programu	 była	 wizyta	
w	Książnicy	Cieszyńskiej,	w	której	obejrzeli	wystawę	zatytułowaną	
„Niebezpieczne,	 niewygodne,	 nieprawomyślne:	 książki	 zakazane	 na	
przestrzeni	dziejów”,	o	których	opowiadał	Krzysztof	Kleczek,	jeden	
z	autorów	wystawy.
	 W	 piątek	 pogoda	 zdecydowanie	 się	 poprawiła	 i	 nasi	 gości	 
w	dobrych	humorach	wyruszyli	na	wycieczkę	do	Pszczyny.	Tam	zwie-
dzili	Muzeum	Zamkowe	oraz	malowniczy	park.	Byli	pod	ogromnym	
wrażeniem	pałacowych	wnętrz,	historycznych	mebli	 i	 całej	 zabudo-
wy.	Będąc	na	pszczyńskim	 rynku	odwiedzili	 też	kościół	 ewangelic-
ki	 i	 spotkali	 się	 z	proboszczem	miejscowej	parafii	ks.	Mirosławem	 
Czyżem.
	 Popołudniu	 członkowie	 cieszyńskiego	 chóru	 kościelnego	
zaprosili	gości	na	spotkanie	przy	grillu	w	ogrodzie	parafialnym.	Był	
to	czas	na	wspólne	 rozmowy,	smaczny	posiłek,	 śpiew	cieszyńskich	 
i	 niemieckich	 pieśniczek	 przy	 akompaniamencie	 akordeonu	 oraz	
omówienie	planów	dalszej	współpracy	pomiędzy	naszymi	parafiami.	
Na	zakończenie	goście	udali	się	do	Kościoła	Jezusowego	na	koncert	
organowy	w	 ramach	Cieszyńskiej	Nocy	Muzeów.	 	Niektórzy	widy-
wani	byli	jeszcze	później	w	różnych	miejscach	na	kulturalnej	mapie	
miasta.
	 W	sobotę	odbyła	się	wycieczka	do	Kopalni	Soli	w	Wieliczce,	
jednego	z	najcenniejszych	zabytków	kultury	materialnej	i	duchowej	
na	ziemiach	polskich,	rocznie	odwiedzanego	przez	ponad	milion	tu-
rystów	z	całego	świata.	Opiekę	nad	naszymi	partnerami	z	ramienia	
parafii	pełnili	p.	Krystyna	i	Jan	Król.	Obiekt	wpisany	na	Listę	Świa-
towego	Dziedzictwa	Kulturalnego	i	Przyrodniczego	UNESCO	zrobił	
na	naszych	gościach	ogromne	wrażenie.		
W	ostatnim	dniu	wizyty	nasi	przyjaciele	wzięli	udział	w	310.	pamiąt-
ce	wytyczenia	miejsca	pod	budowę	Kościoła	 Jezusowego.	Podczas	
uroczystego	nabożeństwa	ks.	Paul	Zellfelder	wygłosił	słowa	pozdro-
wienia	od	parafian	ze	Schwabach.	Następnie	goście	zjedli	 smaczny	
posiłek	na	placu	kościelnym	i	udali	się	w	drogę	powrotną	do	domu.

 Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 wizyty	 
z	 naszej	 partnerskiej	 parafii	 w	 Schwa-
bach	 podczas	 kolejnych	 pamiątek	 za-
łożenia	 Kościoła	 Jezusowego	 stają	 się	
już	 tradycją.	 To	 niesamowite,	 że	 nasi	
partnerzy	chcą	razem	z	nami	przeżywać	
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to	święto	całej	parafii	i	stale	znajdują	się	ludzie,	
którzy	po	raz	kolejny	przyjeżdżają	do	Cieszyna.	
Warto	podkreślić,	że	za	każdym	razem	staramy	
się	 pokazać	 gościom	 jakiś	 nowy	 fragment	 na-
szej	polskiej	ziemi,	ale	nie	zwiedzanie	jest	tutaj	
najważniejsze.	 Istotne	 jest,	 co	 podkreślają	 nasi	
partnerzy,	 możliwość	 spotkania	 się,	 wspólnej	
modlitwy,	 	 rozmowy	 (choć	 czasem	 trzeba	 uży-
wać	 słowniczków	 i	 rąk)	 i	 budowania	 mostów	
porozumienia	 i	wspólnoty	 ludzi,	 których	 łączy	
ta	sama	wiara	i	wartości.	W	dzisiejszych	czasach	
to	bardzo	cenne.
	 Dziękuję	 wszystkim	 zaangażowanym	 
w	przygotowanie	wizyty	i	przyjęcie	naszych	go-
ści.	Dziękuję	za	pomoc	w	pokazaniu	ciekawych	

miejsc	 Cieszyna,	 pomoc	 w	 tłumaczeniach,	 przygotowanie	
spotkania	 przy	 grillu,	 towarzyszenie	 gościom	w	 trakcie	wy-
cieczek	i	wszelką	pomoc.	

Tekst: Piotr Sikora
Zdjęcia: Jan Król i Małgorzata Wacławik-Syrokosz
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Jajecznica 
w Bażanowicach

	 10	czerwca,	w	drugim	Dniu	Zesłania	Ducha	Świętego,	
odbyło	 się	 w	 Bażanowicach	 uroczyste	 nabożeństwo.	 Słowem	
Bożym	służył	ks.	Proboszcz	Marcin	Brzóska.	Na	organach,	go-
ścinnie,	zagrała	p.	Joanna	Lazar	–	Chmielowska.	Nabożeństwo	
swoim	śpiewem	ubogacił	miejscowy	chór	kościelny,	którym	dy-
rygował	p.	Piotr	Sikora.
	 Po	nabożeństwie	zborownicy	zebrali	się	w	ogrodzie	pa-
rafialnym.	Tam	tradycyjnie	usmażono	zielonoświątkową	jajecz-
nicę,	w	tym	roku	z	300	jaj.	Był	to	bardzo	miło	spędzony	czas.
	 Serdeczne	 dziękuję	 wszystkim,	
którzy	 przyczynili	 się	 do	 organizacji	 tego	
nabożeństwa.

Tekst: Janina Szalbot
Foto: Sabina Polok
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Jajecznica 
w Zamarskach

 Filiał	 w	 Zamarskach,	 podobnie	 jak	 pozosta-
łe	filiały	świętował	drugi	dzień	Świąt	Zesłania	Ducha	
Świętego.	Już	od	kilku	lat	po	uroczystym	nabożeństwie	
odbywa	się	na	placu	przy	kościele	smażenie	jajecznicy.		
	 Tym	razem	10	czerwca	br.	o	godz.	17.00	zebra-
liśmy	się	na	uroczystym	nabożeństwie,	które	poprowa-
dził	ks.	Jan	Sztwiertnia.	Wszystkim	zebranym	wyjaśnił	
znaczenie	smażenia	jajecznicy.
	 Po	 nabożeństwie	 zostaliśmy	 zaproszeni	 na	
drugą	 część	 świątecznego	 spotkania.	 Przy	 nakrytych	
stołach	częstowaliśmyśmy	się	kawą,	herbatą	i	ciastami	
przygotowanymi	przez	niezawodne	zamarszczanki,	za-
wsze	chętne	do	pomocy.	Później	po	usmażeniu	jajeczni-
cy	mogliśmy	rozkoszować	się	zupełnie	innym	smakiem	
-	bo	robionym	na	palenisku	i	świeżym	powietrzu.	
	 Bardzo	dziękujemy	za	mile	spędzony	dzień,	za	
ofiarowane	 jajka	 i	za	przygotowanie	wspaniałego	spo-
tkania.	Do	zobaczenia	za	rok!

Tekst i zdjęcia: Beata Macura
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XI Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet

	 15	czerwca	2019	roku	o	godzinie	9-tej	odby-
ło	się	XI	Śniadanie	dla	Kobiet.	Rozpoczęła	go,	orga-
nizatorka	pani	Zofia	Wojtas,	która	serdecznie	przywi-
tała	wszystkich	zebranych	oraz	księdza	Proboszcza	
Marcina	 Brzóskę	 oraz	 jego	małżonkę,	 jak	 również	
panią	Henrykę	Szarzec	z	Cisownicy,	która	przygoto-
wała	dla	nas	ciekawy	wykład.
	 Następnie	 przedstawiła	 program	 śniadania	 
i	poprosiła	o	modlitwę	księdza	Proboszcza.	Na	roz-
poczęcie	spotkania	odśpiewaliśmy	pieśń:	„Są	chwile	
jak	ta”	.
	 Miłą	 niespodzianką	 było	 wystąpienie	 pani	
Kurator	Małgorzaty	Wacławik-Syrokosz	 i	pani	Kry-
styny	Król,	które	podziękowały	Zofii	Wojtas	za	całą	
dotychczasową	pracę	związaną	z	organizacją	wszyst-
kich	dotychczasowych	Śniadań	dla	Kobiet	oraz	przy-
witały	 nową	 pastorową	 Magdalenę	 Brzóskę	 jako	
przyszłą	organizatorkę		następnych	Śniadań.	
	 Po	 odśpiewaniu	 pieśni:	 „Jezus,	 najwyż-
sze	 Imię”	nastąpił	 poczęstunek	oraz	miłe	 rozmowy	 
i	wspomnienia,	przy	których		czas	upływał	szybko.	
		 Następnie	 głos	 zabrała	 	 pani	 Henryka	 Sza-
rzec	 zgodnie	 z	 zapowiedzianym	 tematem	 „Wiara	 
z	pokolenia	w	pokolenie”	–	własna	historia.	Na	wstę-
pie	 przytoczyła	 fragment	 psalmu	33	w.	 11	 –	 „Plan	
Pana	trwa	na	wieki,	zamysły	serca	jego	z	pokolenia	
w	pokolenie”.
	 Stwierdziła,	że	przekazywanie	wiary	z	poko-
lenia	 na	 pokolenie	 buduje	 naszą	własną	 tożsamość,	
daje	poczucie	stabilności	i		bezpieczeństwa,	a	przede	
wszystkim	 	 zaufania	 do	 Boga.	 Poparła	 tę	 tezę	 in-
formacjami	zawartymi	w	Biblii	 i	 dużym	naciskiem	 
w	 Piśmie	 Świętym	 położonym	 na	 słowo	 „pamię-
tajcie”	–	 zgodnie	 ze	 słowami	 zawartymi	w	ósmym	
rozdziale	Księgi	Powtórzonego	Prawa	–	„Pamiętaj	o	
całej	 twojej	drodze,	którą	wiódł	 cię	Pan,	 twój	Bóg,	
przez	 czterdzieści	 lat	 po	 pustyni.	Wtedy	 niech	 nie	
się	wynosi	 twoje	serce	 	 i	nie	zapominaj	Pana,	Twe-
go	 Boga,	 który	 wyprowadził	 cię	 z	 ziemi	 egipskiej,	
z	 domu	 niewoli.”	 Następnie	 wykładowczyni	 przy-
toczyła	Księgę	 Sędziów,	 gdzie	 podany	 jest	 kolejny	
ciąg	 historii	 narodu	 izraelskiego	 i	 ziemi	 obiecanej	
oraz	 Księgę	 Jozuego,	 gdzie	 opisana	 jest	 historia	
przekroczenia	 Jordanu,	 a	 w	 4	 rozdziale	 wierszach	
1	do	7,	Pan	powiedział	do	Jozuego,	żeby	dwunastu	
wybranych	 ludzi	 zabrało	 ze	 środka	 Jordanu	 12	 ka-
mieni,	które	dla	Izraelitów	są	pamiątką	na	wieki.	Ta-
kimi	kamieniami	pamięci	w	okresie	kontrreformacji	
(po	1648	roku)	były	dawne	leśne	kościoły	–	miejsca	

modlitw	 i	 nabożeństw,	 gdzie	 zbierali	 się	 wierzący	 lu-
dzie.	Pani	Henryka	Szarzec	stwierdziła,	że	to,	co	mamy	 
w	naszej	wierze	zawdzięczamy	wierze	naszych	przodków,	
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ale	nie	zawsze	umiemy	czy	chcemy	wła-
ściwie	z	niej	korzystać.	Wykładowczyni	
przekazała	 zebranym,	 że	 9	 lat	 temu	na-
stąpiło	otwarcie	Izby	Pamięci	 jej	przod-
ka,	 Jury	 Gajdzicy,	 który	 żył	 w	 latach	
1777	–	1840	r.	Pani	Henryka	jest	6-tym	
pokoleniem	 wywodzącym	 się	 od	 pana	
Jury	Gajdzicy	–	co	zobrazowała	nam	na	
sporządzonym	 przez	 siebie	 drzewie	 ge-
nealogicznym.	Zachęcała	 do	 sporządza-
nia	 genealogii	 we	 własnych	 rodzinach,	
ponieważ	 znajomość	 własnych	 korzeni	
daje	świadomość	własnego	pochodzenia,	
przynależności,	 a	 tym	samym	poczucie	
bezpieczeństwa	 w	 życiu	 i	 w	 wierze	 –	 
w	tym	właśnie	tkwi	nasza	siła.	
	 Psalm	145	w	wierszu	4	mówi,	że	
„pokolenie	 pokoleniu	 niech	 głosi	 swoje	
dzieła”,	 a	 z	 kolei	w	Liście	 do	Kolosan	
jest	 powiedziane	 –	 „jak	 więc	 	 przyjęli-
ście	 Chrystusa	 Jezusa	 jako	 Pana,	 tak	 
w	 nim	 chodźcie”,	 czyli	 musimy	 być	
„wkorzenieni	 w	 Jezusa	 Chrystusa”,	 któ-
ry	realizuje	plan	Boga	w	naszym	życiu	
i	 przekazuje	 z	 pokolenia	 w	 pokolenie.	
Tym	wspaniałym	przesłaniem	pani	Hen-
ryka	Szarzec	zakończyła	swój	bardzo	in-
teresujący	wykład.		
	 Pani	Zofia	Wojtas	podziękowała	
wykładowczyni	oraz	wszystkim	osobom,	
które	w	jakikolwiek	sposób	przyczyniły	
się	 do	 zorganizowania	 Śniadania	 i	 na	

koniec	spotkania	odśpiewaliśmy	kolejno	następujące	pieśni:	„Miłość	
Bożą	w	sercu	mam”,	„Wierzyć	mnie	Panie	ucz”	oraz	„Dziękować	Ci	
Panie	chcę”.	
 Wszystkie	osoby	uczestniczące	w	XI	Cieszyńskim	Śniadaniu	
dla	Kobiet	zakończyły	spotkanie	wspólną	modlitwą.	Zachęcamy	i	za-
praszamy	do	uczestnictwa	w	następnych	Śniadaniach	dla	Kobiet	oraz	
wszystkich	innych	spotkaniach	organizowanych	przez	naszą	Parafię.

Tekst: Marta Sojka
Zdjęcia: Beata Macura

fot.:Małgorzata Wacławik-Syrokosz
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Złota Konfirmacja

	 Od	 kilkunastu	 lat	 celebrujemy	 jubile-
usze	Złotej	Konfirmacji.	Podobnie	i	w	tym	roku,	 
9	 czerwca,	 w	 Dzień	 Zesłania	 Ducha	 Świętego,	
do	Kościoła	uroczyście	wkroczyli	konfirmanci	z	
roku	1969	razem	z	konfirmantami	z	1949	i	1959	
roku.	 Wprowadzali	 ich:	 ks.	 proboszcz	 Marcin	
Brzóska,	 ks.	 Jan	 Kozieł,	 diak.	 Helena	 Gajdacz	
oraz	 diak.	 Joanna	 Sikora.	 Ks.	 Jan	Melcer	 wraz	
z	małżonką	oczekiwali	nas	w	Kościele.	Kazanie	
wygłosił	ks.	Marcin	Brzóska	do	tekstu	z	Ewange-
lii	św.	Jana	14,15-19	(20-23a)	23b-27.	Nawiązał	
do	Zielonych	Świąt	Szawuot,	żydowskiego	Świę-
ta	Żniw,	które	w	tym	czasie	przypadało.	Jest	czas	
zasiewu	i	czas	zbiorów.	Bóg	sieje	swoją	prawdę			
Ewangelię,	 ale	 czas	 żniw	 przychodzi	 później.	
Dzieje	Apostolskie	 są	 tego	 dowodem.	 Od	 tego	
czasu	wieść	Ewangelii	rozeszła	się	na	cały	świat.	
Jak	Duch	Święty	działa	w	naszym	życiu?	Co	to	
znaczy	 żyć	według	Bożego	 Słowa?	Duch	 Świę-
ty	nie	zostawia	nas	samymi	i	tworzy	z	nas	jedną	
rodzinę	–	Kościół,	 gdzie	 ludzie	 spotykają	 się	w	
Bożym	imieniu.

	 Święto	 i	 uroczystość	 uświetnił	Chór	 Pa-
rafialny	 pod	 dyrekcją	 diak.	 Joanny	 Sikory.	 Zło-
tym	konfirmantom	zadedykował	pieśń	„Aż	dotąd	
Cię	prowadził	Bóg”.
	 Śpiewaliśmy	też	pieśń	„Ujmij	mą	dłoń”,	
która	była	naszą	pieśnią	sprzed	50	lat.

	 Po	 kazaniu	 Jubilaci	 zostali	 poproszeni	 
o	podejście	do	ołtarza,	a	ks.	Marcin	Brzóska	skie-
rował	 do	 nich	 słowa	 na	 podstawie	 Pierwszego	
listu	 św.	Pawła	 do	Tesaloniczan	1,	 2-3.	Ks.	 Jan	
Kozieł	odmówił	wspólną	dziękczynną	modlitwę.	
Następnie	księża	wraz	z	diakon	Heleną	Gajdacz	
udzielili	 każdemu	 błogosławieństwa.	 Wszyscy	
wraz	 z	 całym	 Kościołem	 uczestniczyli	 w	 spo-
wiedzi	i	przystąpili	do	Stołu	Pańskiego.	Komunii	
udzielali	 księża	 oraz	 panie	 diakon.	 By	 tradycji	
stało	 się	 zadość,	 po	 nabożeństwie	 na	 schodach	

Tekst kazania podczas konfirmacji 50 lat temu opierał się na słowie z Listu do Filipian 3, 12-14,
„... zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do na-

grody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie”.

Kościoła	 Jezusowego	 czekał	 fotograf,	 by	 zrobić	 pamiątko-
we	zdjęcie.
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	 Jubileusz	 był	 również	 oka-
zją	 do	 zwiedzenia	 Muzeum	 Pro-
testantyzmu,	 gdzie	 kustosz	 Mar-
cin	 Gabryś	 z	 pasją	 opowiadał	 
o	historii	naszego	Kościoła,	o	rozwoju	
protestantyzmu	na	Ziemi	Cieszyńskiej,	
za	co	serdecznie	dziękujemy.

	 Druga	 część	 uroczystości	
odbyła	 się	 w	 sali,	 do	 której	 kiedyś	
uczęszczaliśmy	 na	 naukę	 konfirma-
cyjną.	Gości	przywitali	przedstawicie-
le	 Jubilatów,	 dziękując	 im	 kwiatami.	
Wielką	radością	był	udział	całej	rodzi-
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ny	naszego	nowego	proboszcza	-	małżonki	wraz	
z	 córeczkami.	 Ks.	Marcin	 Brzóska	 przygotował	
niespodziankę	–	wszystkim	Jubilatom	wręczył	pa-
miątkowe	świadectwa.	
	 Za	 wszystkie	 przeżycia	 podziękowano	
pieśnią	 „Dzięki	 za	 ten	 dzisiejszy	 ranek”.	Modli-
twa	 diak.	 Heleny	 Gajdacz	 rozpoczęła	 wspólny	
obiad.	 Po	 posiłku	 poproszono	 gości	 o	 zabranie	
głosu.	Pastorowa	 Irena	Melcer	przypomniała	 jak	
ważnym	 wydarzeniem	 w	 życiu	 każdego	 z	 nas	
jest	chrzest	 i	konfirmacja.	Diak.	Helena	Gajdacz	
mówiła,	 jak	ważne	 jest,	 by	 życie	 każdego	 z	 nas	
było	 świadectwem	 wiary.	 Diak.	 Joanna	 Sikora	
przekazała	 pozdrowienia	 od	 nieobecnego	 ks.	 Ja-
nusza	Sikory	 i	podzieliła	 się	 swoimi	 refleksjami.	
W	 imieniu	 Jubilatów	 podziękowała	 organizato-
rom	pani	Władysława	Magiera.	Był	również	czas	
na	śpiewanie	przy	akompaniamencie	diak.	Joanny	
Sikory,	 za	 co	 jesteśmy	 wdzięczni.	 Potem	 przed-
stawialiśmy	 się,	 każdy	 powiedział	 kilka	 zdań	 
o	sobie,	odnalazł	się	na	zdjęciu	konfirmacyjnym,	
na	dużym	ekranie.	50	 lat	 temu	było	nas	159	(84	
dziewcząt	 i	 75	 chłopców).	 Tylko	 47	 osób	 odpo-
wiedziało	 na	 zaproszenie,	 24	 osoby	 zmarły.	 Na-
szymi	nauczycielami	i	duszpasterzami	50	lat	temu	
byli:	 ks.	 dr	Alfred	 Jagucki,	 ks.	 Jan	Melcer,	 diak.	
Helena	Gajdacz,	diak.	Janina	Kisza-Bruell,	którą	
odwiedziliśmy	w	Domu	Opieki	 Soar	 w	 Bielsku	
-	 Białej.	 Złożyliśmy	 kwiaty	 na	 grobie	 ks.	 dr.	Al-
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freda	Jaguckiego,	a	także	ks.	Oskara	Michejdy	i	ks.	
Tadeusza	Terlika.	Byli	oni	opiekunami	konfirmantów	
60	 lat	 temu.	Było	 ich	wówczas	 51	 (28	dziewcząt	 i	
23	 chłopców).	W	 jubileuszu	 uczestniczyły	 4	 osoby.	
Było	 również	 5	 jubilatów	 świętujących	 70	 roczni-
cę.	 Przystąpiło	wtedy	 do	 konfirmacji	 121	 osób	 (53	
dziewcząt	 i	 68	 chłopców),	 a	 konfirmował	 ich	 ks.	
Oskar	Michejda.
	 Jeszcze	przed	końcem	spotkania	dotarły	do	
nas	zdjęcia.	Otrzymaliśmy	reprint	zdjęcia	sprzed	50,	
60	lat	wraz	z	pamiątkowym	zdjęciem	z	dnia	Jubile-
uszu.	Niestety	nie	zachowało	się	zdjęcie	konfirman-
tów	z	1949	roku.	
	 Podczas	 spotkania	 zebraliśmy	 ofiarę	 na	 re-
mont	Kościoła	Jezusowego	w	wys.	1550,00	zł.	Spo-
tkanie	zakończył	modlitwą	i	błogosławieństwem	ks.	
Marcin	Brzóska.
	 Jubileuszowe	 spotkanie	 pozwoliło	 nam	 do-
strzec	jakim	echem	w	naszym	życiu	odbiło	się	nasze	
ślubowanie	wierności	Bogu	i	Kościołowi.	Pozwoliło	
zauważyć,	jak	wielki	 jest	dar	Bożego	błogosławień-
stwa,	 jak	prowadził	 nas	Bóg	po	 ścieżkach	naszego	
życia,	za	co	powinniśmy	dziękować	każdego	dnia.	
	 Miło	było	spotkać	tyle	osób,	które	dalej	ak-
tywnie	związane	są	z	Kościołem,	uczestniczą	w	życiu	
parafialnym,	śpiewają	w	chórach,	wychowują	poko-
lenia	wnuków	i	prawnuków	zasiewając	w	nich	ziarno	
Bożej	miłości.	Spotkanie	zainicjowała	i	przygotowała	
z	ogromnym	zaangażowaniem	nasza	koleżanka	Syl-
wia	Szudyga.	Z	radością	pomagali	jej:	Grażyna	Cheł-
mińska-Małysz,	Ewa	Strządała,	Anna	Brudny,	Danuta	
Kozyra,	Małgorzata	Wacławik-Syrokosz,	Adam	Mar-
czak,	Janusz	Staszewski,	Gustaw	Sojka.	Dziękujemy	
fotografom:	 Beacie	 Macurze	 za	 dokumentowanie	
wydarzenia	i	nagranie	płyt	CD	ze	zdjęciami	(dostępne	 
w	kancelarii)	oraz	Tadeuszowi	Maciejiczkowi	za	ju-
bileuszowe	zdjęcia.

 Małgorzata Wacławik-Syrokosz

60 i 70 lat po Konfirmacji

Chór Kościelny
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Wycieczka „Młodzieży Dojrzałej”

	 W	 tym	 roku	 celem	 wycieczki	 Mło-
dzieży	Dojrzałej	były	Pieniny.	W	piątek	07.06.	 
o	 godz.	 07.00	 uśmiechnięci	 i	 głodni	 nowych	
wrażeń	 wyruszyliśmy	 z	 Placu	 Kościelnego.	
Pierwszym	miejscem,	do	którego	zawitaliśmy,	
był	 drewniany	 kościółek	 św.	 Michała	 Archa-
nioła	w	Dębnie	Podhalańskim,	wpisany	w	2003	
roku	 wraz	 innymi	 drewnianymi	 kościółkami	
Małopolski	 na	 listę	 światowego	 dziedzictwa	
UNESCO.	 Jest	 jednym	 z	 najlepiej	 zachowa-
nych	 gotyckich	 drewnianych	 kościołów,	 a	 na	
szczególną	uwagę	zasługiwała	unikatowa	poli-
chromia	pochodząca	z	1500	roku	wykonana	w	
33	kolorach	przedstawiająca	głównie	ornamen-
ty	roślinne.	Ciekawostką	były	również	dzwon-
ki	 (cymbały),	 pochodzące	 prawdopodobnie	
z	 XV	wieku,	 w	 których	 odwrotnie	 niż	 w	 tra-
dycyjnych	 dzwonkach	 dłuższe	 płytki	 dawały	
wyższe	 tony.	W	kościółku	tym	kręcono	sceny	
ślubu	 Janosika	 z	 Maryną.	 Pożegnaliśmy	 się	 
z	kościółkiem	i	ruszyli	dalej	prosto	na	Przystań	
pod	 zamkiem	 Czorsztyn,	 skąd	 odpłynęliśmy	
statkiem	w	 siną	dal,	 a	 konkretnie	 po	 jeziorze	
Czorsztyńskim	do	Niedzicy,	gdzie	czekało	nas	
zwiedzanie	zapory.	Ciekawostką	jest,	że	jezio-
ro	Czorsztyńskie	a	właściwie	zbiornik	czorsz-
tyński	powstał	dopiero	w	1997	roku	na	skutek	
spiętrzenia	wód	Dunajca.		Zapora	w	Niedzicy	
jest	 obiektem	 strategicznym	 pod	 nadzorem	
Państwa	 dlatego	 przed	 wejściem	 musieliśmy	
zostawić	 wszelkiego	 rodzaju	 plecaki	 i	 toreb-
ki,	a	 także	„urządzenia	szpiegujące”	(telefony	 
i	 aparaty).	 Po	 Zaporze	 oprowadzał	 nas	 prze-
wodnik	będący	jednocześnie	jej	pracownikiem	
posiadającym	ogromną	i	fachową	wiedzę,	któ-
ra	w	zdecydowanej	większości	bardziej	 trafia-
ła	jednak	do	męskiej	części	wycieczki	:)	Mnie	
udało	się	zapamiętać,	że	zaporę	wybudowano	
w	latach	1975	–	1997,	choć	plany	były	już	dużo	
wcześniej,	 bo	 w	 1905	 roku.	 Została	 wybudo-
wana	w	 celu	 zminimalizowania	 ryzyka	powo-
dziowego,	 zapewnienia	 stałego	dostępu	wody	
pitnej	i	pozyskiwania	energii	elektrycznej.	Test	
przeciwpowodziowy	 zapora	 zdała	 już	w	dniu	
jej	otwarcia,	który	przypadł	w	czasie	powodzi	
stulecia	w	1997	roku.	Jest	największą	w	Polsce	
zaporą	ziemną	o	wysokości	56	m.	Myśmy	wraz	

z	przewodnikiem	zeszli	do	części	technicznej	znajdującej	się	
50	m	pod	wodą.	Niesamowity	był	 fakt,	że	kontrole	nad	cała	
zaporą,	w	tym	elektrownią	sprawowały	2	osoby	!
	 Po	 zwiedzeniu	 zapory	 swoje	 kroki	 skierowaliśmy	
do	 Zamku	 Dunajec	 dumnie	 wznoszącego	 się	 nad	 jeziorem	
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Kolejna wycieczka 

Koła Pań 

Czorsztyńskim.	 Wzniesiony	 prawdopodobnie	 na	 po-
czątku	XIV	wieku	zamek	Dunajec,	obecnie	składa	się	
z	zamku	górnego	–	część	najstarsza,	średniego	–	miesz-
cząca	w	sobie	komnaty	byłych	właścicieli	oraz	dolnego	
–	stanowiącego		„komnaty”	hotelowe.
	 Po	 zwiedzeniu	 zamku,	 udaliśmy	 się	 na	 nasze	
„komnaty”	mieszczące	się	w	Gościńcu	H.A.T.A	w	Nie-
dzicy,	gdzie	czekała	na	nas	pyszna	obiadokolacja.
	 Drugi	dzień	wycieczki	 zapowiadał	 się	 równie	
ciekawie	 i	 interesująco	 -	 czekał	 nas	 spływ	 tratwami	
po	Dunajcu.	W	sumie	zajęliśmy	4	tratwy,	a	sam	spływ	
trwał	ponad	2	godziny,	podczas	których	delektowaliśmy	
się	 pięknymi	 krajobrazami,	 rwącym	 nurtem	 Dunajca	 
i	 słuchając	 opowieści	 flisaka.	 Płynąc	 tratwami	mogli-
śmy	 podziwiać	 piękno	między	 innymi	 Trzech	 Koron,	
Sokolicy	i	wąwozu,	którym	płynie	Dunajec.	Było	pięk-
nie!	Tratwami	dopłynęliśmy	do	Szczawnicy,	skąd	nasz	
super	kierowca	Marek	zawiózł	nas	do	Wąwozu	Homo-
le.	Wąwóz	Homole,	to	po	spływie	tratwami	kolejna	naj-
większa	 atrakcja	 Pienin.	 Jest	 to	 głęboko	 wcięty,	 stro-
mościenny	wąwóz	w	Pieninach	Małych,	dnem	którego	
płynie	 potok	 Kamionka.	 Szlak,	 którym	 dreptaliśmy,	
prowadził	dnem	wąwozu	przez	 różnego	rodzaju	most-
ki	 i	kładki	położone	nad	potokiem,	 tworzącym	 liczne	
kaskady.	 Zieleń	 drzew,	 białe,	 wapienne	 skały,	 szum	
potoku	…	widoki	zapierały	dech	w	piersiach,	chociaż	
nie	tylko	widoki,	ale	liczne	schody	również.	W	końcu	

Młodzież	Dojrzała	wdrapała	 się	 na	 sam	 szczyt,	 gdzie	
w	szałasie	Bukowinki	mogliśmy	odetchnąć	i	uzupełnić	
wypoconą	 wodę,	 a	 przede	 wszystkim	 nacieszyć	 oczy	
przepięknymi	widokami.	Z	górki	jest	łatwiej,	więc	do-
syć	szybko	znowu	znaleźliśmy	się	w	naszym	autobusie.	
W	drodze	powrotnej	do	naszej	H.A.T.-y	zahaczyliśmy	
jeszcze	o	Szczawnicę,	aby	pospacerować	jej	uliczkami	 
i	poczuć	klimat	starego	uzdrowiska.	Wieczór	 jak	zwy-
kle	 zakończyliśmy	 wspólnym	 śpiewem	 przy	 gitarze	
Ruty	i	Joli.
	 Niestety,	 niedziela	 nadeszła	 szybciej	 niż	 tego	
oczekiwaliśmy.	 Pożegnaliśmy	 się	 z	 naszymi	 bardzo	
miłymi	i	pomocnymi	gospodarzami	i	ruszyli	w	stronę	
domku.	Jeszcze	po	drodze	udało	nam	się	uczestniczyć	
w	 nabożeństwie	 w	 starym	 kościółku	 w	 Nowym	 Są-
czu,	gdzie	akurat	miała	miejsce	konfirmacja,	 a	potem	
już	 w	 stronę	 Cieszyna.	 Kolejna	 wycieczka	 za	 nami.	
Jak	zawsze	było	super.	Wielkie	podziękowania	przede	
wszystkim	dla	Gerci,	 bo	 bez	 jej	 trudu,	 poświęconego	
czasu	i	starań,	to	by	po	prostu	nie	wyszło.
	 Dzięki	Ci	Panie	Boże,	że	po	raz	kolejny	dałeś	
nam	tak	piękny	czas,	że	mogliśmy	zobaczyć	tyle	piękna,	
które	stworzyłeś,	a	przede	wszystkim,	że	znowu	mogli-
śmy	być	razem,	bo	niezależnie	od	tego	gdzie	jesteśmy	
,najważniejsze	 dla	 nas	 jest	 to,	 że	możemy	 być	 razem,	 
a	Ty	Panie	wśród	nas.

Jola Piechaczek
       
    
 

	 Tradycyjnie	 w	 już	 miesiącu	 maju	 lub	
czerwcu	Koło	Pań	z	Brzezówki	wybiera	się	na	wy-
cieczkę.	Tym	razem	uzgodniono	wyjazd	do	naszej	
zaprzyjaźnionej	parafii	w	Dolnym	Kubinie	na	Sło-
wacji.	Wycieczka	odbyła	się	w	środę	13	czerwca	
przy	pięknej,	wręcz	upalnej	pogodzie.	Jak	zwykle,	
do	wyjazdu	zostały	zaproszone	panie	z	Hażlacha	
i	Zamarsk.	Wielu	paniom	towarzyszyli	małżonko-
wie.	 Szczególnie	 miłym	 dla	 organizatorów	 było	
uczestnictwo	w	wyjeździe		naszego	proboszcza	ks.	
Marcina	Brzóski.	Wycieczka	tym	razem	obfitowa-
ła	w	bogate	wydarzenia	pod	względem	programo-
wym	jak	 i	była	wyjątkowo	 liczna	pod	względem	
ilości	 uczestników.	 Po	 raz	 kolejny	 	 50	 osobowy	
autobus,	był	pełny.	Program	merytoryczny	wizyty	
opracował	pan	Marcin	Gabryś.
	 Pierwszym	 punktem	 programu	 naszej	
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wycieczki	 był	 Dolny	Kubin	 i	 tamtejsza	 parafia,	
z	 którą	 realizowano	 wspólnie	 projekt	 „Razem	
wędrujemy	 już	 500	 lat	 /	 Spoločne	 putujeme	 už	
500	rokov”.		Dolny	Kubin	leży	na	Dolnej	Orawie,	
która	 jest	 dużym	 skupiskiem	 ewangelików	 na	
Słowacji	i	jest	malowniczo	położonym	miastem	
w	otoczeniu	gór.	Kościół	 ewangelicki	 położony	
jest	 w	 centralnym	miejscu	miasta	 na	 pl.	 Hviez-
doslava.	 Po	 wykonaniu	 prac	 renowacyjnych,	 
w	ramach	projektu,	nabrał	dodatkowego	piękna.	
Historię	kościoła	oraz	Dolnej	Orawy	przybliżył	
nam	miejscowy	proboszcz	ks.	Rastislav	Stanček.	
Tuż	 obok	 kościoła	 znajduje	 się	 galeria.	Tak	 się	
złożyło,	 że	 w	 tym	 okresie	 prezentowana	 była	
tam	wystawa	pod	nazwą	:	Rekonstrukcja	obrazu	
Ostatniej	Wieczerzy	 Leonarda	 da	Vinci	 oczami	
Stana	 Lajdu	 	 przygotowana	 z	 okazji	 rocznicy	
500-	lecia	śmierci		tego	wybitnego	renesansowe-
go	malarza,	naukowca	i	konstruktora.	Z	wielkim	
więc	zainteresowaniem	obejrzeliśmy		tę	wystawę	
w	drugiej	co	do	wielkości	galerii	na	Słowacji.		
	 Po	 smacznym	 obiedzie	 wyruszyliśmy	 
w	kierunku	Liptowa.	To	część	Słowacji	także	za-
mieszkała	 jest	 licznie	przez	ewangelików,	a	któ-
rej		historia	związana	jest	z	postacią	Jerzego	Trza-
nowskiego.	Po	drodze	zwiedziliśmy	tzw.	Kościół	
Artykularny	 	w	miejscowości	Svätý	Kríž	 (Świę-
ty	Krzyż).	 	 Jest	 obecnie	kilka	 tego	 typu	kościo-
łów	na	 terenie	Słowacji.	 	Świątynia	zbudowana	
została	 przez	mistrza	 ciesielskiego	Langa	 i	 jest	 
w	stanie	pomieścić	aż	6000	osób.	Jej	twórca	nie	
korzystał	 przy	 budowie	 z	 żadnych	 projektów,	
sam	 nie	 umiał	 nawet	 czytać	 ani	 pisać.	 Czerpał	
tylko	z	własnego	doświadczenia.	Kościół	zbudo-
wany	jest	na	planie	krzyża,	ołtarz	z	kazalnicą	są	
w	stylu	barokowym,	żyrandol	ze	szkła	weneckie-
go,	oraz	na	ścianach	oryginalne	malowidła.	Pier-
wotnie	kościół	stał	w	miejscowości	Paludza,	któ-
rą	zatopiły	wody	zalewu	Liptowska	Mara.	Aby	ta	
unikalna	budowla	nie	zniknęła	wraz	z	zatopioną	
Paludzą,	została	rozebrana	i	w	ciągu	kilku	lat	po-
stawiona	na	nowo	w	Świętym	Krzyżu.	
	 Następnym	 celem	 naszej	 po-
dróży	był	Liptowski	Mikulasz.	Liptow-
ski	 Mikulasz	 (Liptovský	 Mikuláš)	 to	
miasto	powiatowe	w	północnej	Słowa-
cji,	w	kraju	żylińskim.	Jest	to	centrum	
gospodarcze,	 kulturalne	 i	 turystyczne	
historycznego	regionu	Liptów.	Miasto	
leży	nad	rzeką	Wag	w	Kotlinie	Liptow-
skiej	 między	 Górami	 Choczańskimi	
(Chočské	 vrchy)	 i	 Tatrami	 Zachodni-
mi	na	 północy	 a	Niżnymi	Tatrami	 na	
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południu.	Tuż	na	zachód	od	miasta	leży	wielki	sztuczny	zbiornik	
wodny	Liptovská	Mara.	W	XIX	wieku	Liptowski	Mikułasz	 stał	
się	ośrodkiem	słowackiego	odrodzenia	narodowego	–	w	1829	 r.	
powstała	 słowacka	 biblioteka,	 w	 1830	 pierwszy	 słowacki	 teatr	
amatorski.	W	1844	r.	koło	współpracowników	Ľudovíta	Štúra	za-
łożyło	 tu	 słowackojęzyczny	 związek	 literacko-kulturalny	Tatrín.	
10	maja	1848	r.	w	Liptowskim	Mikułaszu	ogłoszono	postulaty	sło-
wackiego	 ruchu	narodowego.	Zwiedziliśmy	miasto	 i	miejscowy	
Kościół	Ewangelicki.	Przed	kościołem	znajduje	się	pomnik	Jerze-
go	Trzanowskiego,	co	świadczy	o	bliskości	historycznej	z	naszą	
parafią	cieszyńską.	Historię	parafii	oraz	kościoła	przedstawił	ks.	
Vladimír	 Ferenčík	 –	 miejscowy	 duszpasterz.	 	 	 Tutaj	 mogliśmy	
zauważyć,	 jak	wielką	 rolę	 odegrał	 protestantyzm	w	odrodzeniu	
narodowym	Słowacji.	Między	innymi	twórca	hymnu	narodowego	
Słowacji	Janko	Matúška	też	był	ewangelikiem.
	 Po	 zwiedzeniu	wszystkich	 zaplanowanych	miejsc	 szczę-
śliwie	wróciliśmy	do	naszych	domów.	Wszystkie	nasze	poprzed-
nie	wyjazdy	organizowane	były	do	okolicznych	parafii	w	naszej	
diecezji	cieszyńskiej,	czy	katowickiej,	lub	też	na	Zaolzie	o	podob-
nej	historii	i	dniu	dzisiejszym.	Ten	zagraniczny	wyjazd	pobudził	
nas	szczególnie	do	refleksji	i	otworzył	
nasze	serca	na	naszych	współwyznaw-
ców	na	Słowacji.		Miejsca,	które	akurat	
w	trakcie	tej	wycieczki	odwiedziliśmy	
miały	wiele	wspólnych	elementów	hi-
storycznych	 z	 naszą	 parafią	 ewange-
licką	w	Cieszynie.	Nade	wszystko	jed-
nak	 odczuwaliśmy	 jedność	w	Duchu	
Świętym	 jako	 członkowie	 wielkiego	
Kościoła	wyznawców	Jezusa	Chrystu-
sa.		
	 Myślę,	 że	 w	 przyszłym	 roku	
będziemy	 kontynuować	 naszą	 trady-
cję	 wycieczkową	 i	 uda	 nam	 się	 rów-
nież	odwiedzić	ciekawe	miejsca.

Tekst: Krystyna Król
Zdjęcia: Marcin Gabryś

12 Cieszyńska 
„Noc Muzeów”

	 Kolejna	Cieszyńska	Noc	Muzeów	za	nami.	
Jak	co	roku	odbyła	się	w	czwarty	piątek	maja	 tuż	
przed	pamiątką	wyznaczenia	miejsca	pod	budowę	
Kościoła	 Jezusowego.	W	 tym	 roku	 na	 zwiedzają-
cych	oprócz	stałej	wystawy,	czekały	wystawy	cza-
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sowe	na	 rollupach	które	przyjechał	 z	Dolnego	
Kubina	na	Słowacji,	a	które	były	przygotowane	
w	ramach	wspólnego	projektu	transgranicznego	
realizowanego	 z	 parafią	 partnerską	w	Dolnym	
Kubinie.	Wystawy	te	prezentowały	historię	Ko-
ścioła	chrześcijańskiego	na	Orawie,	życie	i	dzia-
łalność	 –	 bliskiego	 nam	 cieszyniaka	 	 –	 ks.	 Je-
rzego	Trzanowskiego	oraz	realizację	renowacji	 
i	konserwacji	pięknego	kościoła	ewangelickiego	
w	Dolnym	Kubinie	w	 ramach	 projektu	 unijne-
go	–	o	którym	nie	raz	już	była	mowa	na	łamach	
Informatora	Parafialnego.	Ponadto	na	wystawie	
zaprezentowano	 pierwszą	 książkę	 podarowaną	
parafii	w	1710	roku	–	Biblię	czeską	z	1613	roku,	
słynny	 "zapiśmienik”	 (pamiętnik)	 Jury	 Gajdzi-
cy	(1777-1840)	z	Cisownicy,	czy	wybitne	dzieło	
Sebastian	Münstera	wydane	w	Bazylei	w	1545	
roku	 „Cosmographia”	 opisujące	 ziemię	 ilu-
strowane	 pięknymi	 kolorowymi	 drzeworytami,	 
a	 które	 niegdyś	 wspierało	 naukę	 geografii	 w	
szkole	ewangelickiej	w	Cieszynie.
	 W	trakcie	wyjątkowej	nocy	w	związku	
z	10	leciem	muzeum	i	310	rocznicą	wyznacze-
nia	miejsca	 pod	 budowę	 kościoła	 Jezusowego,	
zwiedzający	 mieli	 wyjątkową	 okazję	 odwie-
dzić	poddasze	kościoła,	po	którym	oprowadza-
ła	młodzież	oraz	Tomasz	Cendrowski,	 członek	
Rady	Parafialnej.
	 Piękną	 tradycją	 naszych	 nocy	 muze-
ów	 przyciągającą	 miłośników	 muzyki	 organo-
wej	,stały	się	już	prezentacje	organowe.	W	tym	
roku	 wspaniałe	 popisy	 prezentujące	 możliwo-
ści	naszych		zabytkowych	organów,	a	zarazem	
znakomite	 umiejętności,	 zaprezentowali	 nasi	
organiści	kościoła	Jezusowego	–	Joanna	Lazar-
-Chmielowska,	 którą	 mogliśmy	 słyszeć	 dwu-
krotnie,	o	20.00	i	22.00	oraz	Wojciech	Wantulok	
o	21.00.
	 Tradycyjnie	 po	 wystawie	 w	 muzeum	
oprowadzał	autor	niniejszego	tekstu,	a	na	parte-
rze	jak	co	roku	pomocą	służył	kościelny	Andrzej	
Moiczek,	z	kolei	gośćmi	ze	Schwabach	zaopie-
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Dzień Otwarty projektu Razem wę-
drujemy 500 lat/Spoloćne putujeme 

uź 500 rokov

kował	 się	 proboszcz	 ks.	Marcin	Brzóska.	 Serdeczne	 dzięki	
wszystkim,	którzy	zechcieli	poświęcić	czas	i	chętnie	pomogli	
przy	organizacji	i	wzbogaceniu	tegorocznej	nocy	muzeów.

Tekst: Marcin Gabryś
Foto: Dariusz Chmielowski  

	 W	sobotę,	8	czerwca	br.	w	Muzeum	Pro-
testantyzmu	 w	 Cieszynie	 zorganizowano	 Dzień	
Otwarty	 zrealizowanego	 projektu	 pn.	Razem wę-
drujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 
rokov.	Wszystkich	zebranych	gości	przywitał	pro-
boszcz	parafii	ks.	Marcin	Brzóska,	a	następnie	Bo-
żena	 Mendrek-Gańczarczyk,	 główny	 specjalista	 
w	Referacie	 Europejskiej	Współpracy	Terytorial-
nej	 w	 Regionalnym	 Punkcie	 Kontaktowym	 Pro-
gramu	 Interreg	 Polska-Słowacja	 w	 Bielsku-Bia-
łej,	 przybliżyła	 działania	 oraz	 efekty	 związane	 
z	projektami	transgranicznymi	związanymi	z	Pro-
gramem	Interreg	Polska	–	Słowacja.	Oczywiście	
przedstawiono	również	projekt	Razem wędrujemy 

Od lewej: Wojciech Wantulok, Marcin Gabryś 
i Joanna Lazar Chmielowska

Przy organach - Joanna 
Lazar-Chmielowska
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już 500 lat,	 zrealizowany	wspólnie	przez	Parafię	
Ewangelicko-Augsburską	 w	 Cieszynie	 i	 Parafię	
Kościoła	 Ewangelickiego	 Wyznania	 Augsbur-
skiego	na	Słowacji	w	Dolnym	Kubinie	w	 latach	
2017-2018.	Realizacja	projektu	zakładała	polsko-
-słowacką	 współpracę	 w	 obszarze	 ochrony	 dzie-
dzictwa	kulturowego	ze	szczególnym	uwzględnie-
niem	sztuki	sakralnej.	W	ramach	transgranicznych	
działań	 zrealizowane	 zostały	 m.in.	 wydarzenia	
kulturowe	 -	 spotkania	 po	 polskiej	 i	 słowackiej	
stronie	w	 ramach	 jubileuszu	 500	 lat	 Reformacji,	
przygotowano	 wystawy	 mobilne,	 wydano	 publi-
kacje	książkowe,	w	 tym	przewodnik	 turystyczny.	
Partnerzy	ze	Słowacji	odrestaurowali	wyjątkowy	
kościół	w	Dolnym	Kubinie,	natomiast	w	Kościele	
Jezusowym	w	Cieszynie	przeprowadzono	konser-
wację	zabytkowych	płyt	nagrobnych,	zaadaptowa-
no	pomieszczenia	na	Bibliotekę	Synodu	Kościoła	
oraz	 znacząco	 powiększono	 powierzchnię	wysta-
wową	w	Muzeum	Protestantyzmu,	dzięki	 czemu	
udostępniono	 zwiedzającym	 znacznie	 większą	
ilość	eksponatów	muzealnych.	Mimo,	iż	realizacja	
projektu	 zakończyła	 się	 w	 październiku	 ubiegłe-
go	roku,	to	współpraca	i	bliskie	kontakty	partner-
skie	rozwijają	się	i	planowane	są	kolejne	wspólne	
przedsięwzięcia.

	 W	trakcie	Dnia	Otwartego	zainteresowani	
mieli	okazję	otrzymać	bezpłatne	publikacje	i	ma-
teriały	 związane	 z	 projektami	 realizowanymi	 na	
polsko-słowackim	pograniczu,	w	tym	egzemplarz	
książki	„Śladami Jerzego Trzanowskiego”,	która	
otrzymała	 prestiżowy	 tytuł	 Książki	 Orawy	 2018	
roku	/	Kniha	Oravy	2018	–	o	czym	informowali-
śmy	w	poprzednim	numerze	informatora	parafial-
nego.	Oczywiście,	była	też	możliwość	zwiedzania	
Muzeum	 Protestantyzmu	 z	 przewodnikiem	 oraz	
zapoznania	 się	 z	 czasowymi,	 mobilnymi	 wysta-
wami	wykonanymi	w	ramach	ww.	projektu.
	 Dzień	 Otwarty	 został	 zorganizowany	
przez	 Regionalny	 Punkt	 Kontaktowy	 Programu	
Interreg	Polska	 –	Słowacja	w	województwie	 ślą-
skim	wspólnie	 z	 beneficjentem	 –	 Parafiią	 Ewan-
gelicko-Augsburską	w	Cieszynie.	Szczególne	zaś	
podziękowania	 za	 zorganizowanie	Dnia	Otwarte-
go	i	przybliżenie	działań	związanych	z	integracją	
regionalną	oraz	jej	wpływu	na	zbliżenie		sąsiedz-
kie	 należą	 się:	 Bożenie	 Mendrek-Gańczarczyk	
oraz	Ewelinie	Trzebuniak,	inspektorowi	Referatu	
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Europejskiego	Współpracy	Terytorialnej	Re-
gionalnego	Punktu	Kontaktowego	Programu	
Interreg	Polska	–	Słowacja	w	Katowicach.

Tekst: Marcin Gabryś
Zdjęcia: Ewelina Trzebuniak 

i Małgorzta Wacławik-Syrokosz
 

Zwiedzająca wystawę - Isia Molin, 
Hawaje, ur. w Pajcie

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

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  Część IX.
Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

w zakresie działania dziedzictwa kulturowego.

	 Końcem	czerwca	br.	mija	 rok	 od	 rozpoczęcia	
prac	 budowlano-konserwatorskich	 kościoła	 Jezusowe-
go	w	Cieszynie	współfinansowanego	ze	środków	Unii	

Europejskiej	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Ope-
racyjnego	Województwa	Śląskiego	na	 lata	2014-2020,	
w	zakresie	działania	dziedzictwa	kulturowego.	W	tym	
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czasie	 wykonano	 wiele	
prac,	które	mogliśmy	ob-
serwować	na	przestrzeni	
roku.	 Odkopano	 już	 po-
nad	 50	%	 fundamentów	
kościoła,	które	następnie	
odczyszczono,	 uzupeł-
niono	 i	 zabezpieczono	
hydroizolacją,	a	w	części	
za	ołtarzem	(wschodniej)	
wykonano	 opaskę	 żelbe-
tową	 oraz	 nową	 instala-
cję	 drenażową.	 Z	 kolei	
od	 strony	 starego	 cmen-
tarza	 (południowa	 część	
kościoła)	 trwają	obecnie	
prace	 zmierzające	 do	
wykonania	dalszej	części	
opaski	żelbetowej,	która	
docelowo	 będzie	 spinać	
cały	kościół	na	poziomie	
fundamentów,	 co	 po-
zwoli,	aby	w	przyszłości	
fundamenty	 „nie	 rozjeż-
dżały”	się	na	zewnątrz	 i	
gwarantowały	 stabiliza-
cję	 budynku,	 a	 następ-
nie	 wykonanie	 dalszej	
części	 nowego	 drenażu.	
Najbardziej	 widocz-
nym	 elementem	 prac	
było	 skuwanie	 starych	
tynków,	 które	 udało	 się	
skuć	na	wieży	północnej,	
wschodniej	 i	 południo-
wej	 całości	 ścian	 oraz	 
w	dużej	części	od	strony	
południowej,	 północnej	
i	 wschodniej	 ścian	 ko-
ścioła.	 Prace	 te	 pozwo-
liły	 –	 niestety	 –	 odkryć	
pęknięcia	 ścian,	 które	
zostały	 też	 wzmocnione	
specjalnymi	 chemicz-
nymi	 kotwami	 spinają-
cymi,	 wykonano	 prace	
uzupełniające	 ubytki	 
w	 ścianach	 związane	
między	 innymi	 ze	 zwie-
trzałymi	 cegłami,	 zapra-
wą	 i	 pozostałościami	po	
starych	 rusztowaniach.	
Ściany	 nie	 tylko	 skuto,	
ale	również	oczyszczono	

i	 zabezpieczono	 specjalnymi	 środkami	wzmacniającymi	 strukturę	 cegły	 i	 zaprawy.	
Z	 trzech	ww.	 stron	 ścian	 na	wieży	nałożono	nowe	 tynki,	 odczyszczono,	 elementy	
dekoracyjne,	 kamienne	 pinakle,	 gzymsy,	 którym	 przywrócono	 pierwotną	 kolory-
stykę.	Wymontowano	i	poddano	renowacji	ponad	połowę	(36	z	59)	okien	kościoła,	 
a	część	z	nich	została	już	ponownie	zamontowana	i	zaszklona	nowymi	podwójnymi	
szybami.	Wykonano		również	od	strony	północnej,	wschodniej	i	południowej	wieży	
przy	dzwonach	nową	stolarkę	okienną	–	okna	zostały	w	części	zaszklone,	a	w	części	
zostaną	zamontowane	żaluzje.
	 Dzięki	 wykorzystaniu	 rusztowań	 na	 wieży	 mogliśmy	 podjąć	 dodatkowe	
działania	związane	z	wymianą	starych	skorodowanych	tarcz	zegara,	które	niebawem	
zostaną	 zawieszone	 na	 odnowionej	wieży.	Ten	 niemały	wydatek	 –	 69.641,70	 zł	 –	
musielibyśmy	pokryć	z	własnych	 środków	parafialnych,	 jednakże	dzięki	wsparciu	 

Usuwanie okien w prezbiterium Uzupełnienia prace murarskie

Elementy dekoracyjne elewacji wieży Usuwanie okien w prezbiterium 
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z	budżetu	Gminy	Cieszyn	otrzymaliśmy	na	 ten	
cel	 31.526,66	 zł.	 Udało	 się	 również	 zdemonto-
wać	 balustrady	 z	 latarni	 pod	 hełmem	na	wieży,	
które	są	w	trakcie	renowacji	i	wkrótce	wrócą	na	
swoje	miejsce.
	 Przez	 cały	 ten	 rok	 nad	 odpowiednim	
wykonaniem	 wszelkich	 prac	 budowlano-kon-
serwatorskich	 czuwała	 konserwator	 dzieł	 sztu-
ki,	Joanna	Borek-Firlejczyk	i	inspektor	nadzoru	
konserwatorskiego,	 Radosław	 Wykurz,	 którzy	
wraz	 z	 kierownikiem	 budowy,	 Tomaszem	 Ba-
ronem	 spotykali	 się	 na	 cotygodniowych	 inspek-
cjach	–	chociaż	nierzadko	częściej	–	by	wszystko	
było	wykonane	w	odpowiedni	sposób.	W	ciągu	
tego	 roku	odbyły	 się	 trzy	wizyty	przedstawicie-
li	 Wojewódzkiego	 Urzędu	 Ochrony	 Zabytków	
w	Katowicach	Delegatury	w	Bielsku-Białej	 (WKZ).	Pierwsza	konsul-
tacyjna	dotycząca	 sprecyzowania	niektórych	 spraw	konserwatorskich,	
jak	chociażby	wymiany	okien,	w	której	oprócz	przedstawicieli	parafii	
i	wykonawców	robót	brał	udział	kierownik	bielsko-bialskiej	delegatury	
WKZ	Jacek	Konior	oraz	dwie	kolejne	związane	z	częściowym	odbio-
rem	 prac	 już	wykonanych,	 które	 prowadziła	Marta	Dąbrowska	 z	 tej-
że	 delegatury.	Co	warto	 podkreślić,	wszystkie	 do	 tej	 pory	wykonane	
prace	były	odebrane	bez	zastrzeżeń.	W	odbiorach	oraz	konsultacjach	
konserwatorskich	czynnie	brała	też	udział	Irena	Kwaśny,	wieloletni	wo-
jewódzki	konserwator	zabytków	w	delegaturze	w	Bielsku-Białej,	która	
jak	zawsze	wspiera	parafię	w	sprawach	konserwatorskich.	Z	kolei	nad	
prawidłowością	 spraw	 rozliczeniowych,	 „wielością	 i	 mnogością”	 pa-
pierów,	oświadczeń,	potwierdzeń,	umów	itd.	przy	realizacji	największe-
go	w	województwie	śląskim	tego	typu	projektu	unijnego,	czuwa	firma	
Delta	Partner	z	Cieszyna	specjalizująca	się	w	prowadzeniu	i	rozliczaniu	
wszelakich	projektów,	w	 tym	unijnych.	Wiele	 też	pracy	spoczywa	na	
samej	kancelarii	parafialnej	i	księgowej.
	 Przed	nami	tylko	niespełna	2,5	roku	prac,	których	zostało	jesz-
cze	 bardzo	 dużo.	Trzeba	 będzie:	 dokończyć	 skuwanie	 z	 reszty	 ścian	
tynków,	czyszczenie	i	ich	izolacja,	zabezpieczanie	pęknięć,	ankrowanie	
oraz	tynkowanie,	odkopanie	reszty	fundamentów,	ich	oczyszczenie	i	za-
bezpieczenie,	dokończenie	żelbetowej	opaski	i	nowych	drenów,	wyjęcie	
reszty	okien	i	oddanie	ich	do	renowacji,	poddanie	renowacji	wszystkich	
drzwi	wejściowych	do	kościoła	 łącznie	 z	drzwiami	 zewnętrznymi	na	
wieży	od	czoła	kościoła.	Wielkim	wyzwaniem	będą	też	prace	w	środku	
kościoła,	 jak	 skuwanie	 części	 tynków	w	prezbiterium	 i	 od	 strony	po-
łudniowej	a	następnie	po	wysuszeniu	nakładanie	 tynków	 i	częściowe	
malowanie.
	 Prace	 związane	 z	 remontem	 pochłonęły	 już	 przeszło	 1	 500	
000	zł,	a	niebawem	parafię	czekają	kolejne	wielkie	wydatki.	Wydatki	
wprawdzie	w	85%	pokrywane	są	z	funduszy	Unii	Europejskiej,	przeka-
zywane	i	kontrolowane	przez	Urząd	Marszałkowski	w	Katowicach,	to	
jednak	bez	ogromnych	–	jak	na	parafialne	warunki	–	sum	wkładu	wła-
snego	nie	byłoby	to	możliwe.	Póki	co	parafia	otrzymała	pierwszą	część	
z	przeszło	17	000	000	zł	w	listopadzie	2018	roku	i	czeka	na	następną,	ale	
też	bardzo	istotne	są		środki	własne.	W	ubiegłym	2018	roku	dzięki	wie-
lu	dobrowolnym	darowiznom	i	ofiarom	na	cel	remontu	zebraliśmy	242	
399,83	zł	w	tym	roku	do	czerwca	zebranych	zostało	131	770,61	zł,	co	

łącznie	daje	kwotę	374	170,44	zł	czyli	
10	%	 łącznej	 sumy	wkładu	 jaki	para-
fia	musi	wyłożyć	z	własnych	środków	 
w	 ramach	 projektu.	 Jak	 zawsze	 ser-
decznie	dziękujemy	za	wszelkie	ofia-
ry	na	 cele	 remontu	kościoła,	 o	 które	
ciągle	 też	 prosimy,	 a	 które	 można	
wpłacać	 na	 nr	 konta	 bankowego	 Pa-
rafii	-	78	8113	0007	2001	0074	4353	
0001	 lub	 bezpośrednio	 w	 kancelarii	
parafialnej.	 Przypominamy,	 iż	 –	 da-
rowizny	 na	 cele	 kultu	 religijnego	
–	wpłacane	 przelewem	 na	 konto	 ban-
kowe	parafii	podlegają	odliczeniu	od	
podatku.

 Tekst: Marcin Gabryś
Zdjęcia: Marcin Gabryś i Piotr Orłowski

Nowa stolarka okienna na wieży

Odkopane, oczyszczone i zaizolowane fundamenty 
koscioła od strony południowej
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Rodzinne nabożeństwo w Puńcowie

	 W	niedzielę	23	czerwca	odbyło	się	w	naszym	
puńcowskim	 filiale	 nabożeństwo	 rodzinne.	 Wzięły	 
w	 nim	 udział	 dzieci	 ze	 szkółki	 niedzielnej,	 które	
przygotowały	 krótki	 program	 artystyczny	 z	 okazji	
dnia	Matki	i	dnia	Ojca.	W	swoich	wierszach	dzieci	
skierowały	 słowa	 podziękowania	 do	 swoich	 mam	 
i	ojców,	wyrażając	jednocześnie	swoją	wdzięczność	
za	wspólnie	spędzone	chwile	w	swoich	rodzinach.		
	 Dziękowały	 też	 Panu	 Bogu	 za	 to,	 że	 mają	
rodziców,	 którzy	 uczą	 ich	 cieszyć	 się	 światem,	 za-
wsze	służą	dobrymi	radami,	są	cierpliwi,	ale	przede	
wszystkim		za	to,	że	ich	kochają.	W	wykonaniu	dzie-
ci	usłyszeliśmy	trzy	piękne	piosenki,	które	zaśpiewa-
ne	były	z	wielką	radością	i	entuzjazmem.	Po	wystą-
pieniu,	dzieci	wręczyły	swoim	mamom	róże,	a	ojcom	
drobny	upominek.	
	 Bardzo	 ciekawe	 i	 pouczające	 kazanie	 wy-
głosił	ks.	Janusz	Sikora,	który	do	modlitwy	załączył	
dzieci,	rodziny,	nadchodzący	czas	wakacji,	dziękując	
jednocześnie	Bogu	za	wszystkich	nauczycieli.	Mieli-
śmy	 też	możliwość	 przystąpienia	 do	 stołu	 Pańskie-
go.	Po	skończonym	nabożeństwie	szkółkowe	dzieci	
zostały	nagrodzone	za	pilne	uczęszczanie	na	szkółki	
niedzielne.	
	 Cieszymy	 się,	 że	 mogliśmy	wspólnie	 z	 na-
szymi	najmłodszymi	pociechami	przeżywać	to	nabo-
żeństwo,	które	to	sprawiły,	że	na	twarzach	słuchaczy	
pojawił	się	uśmiech,	a	całe	nabożeństwo	było	bardzo	
radosne.	 	
	 Dziękujemy	 szkółkowym	 Ciociom	 za	 ca-
łoroczny	 trud,	za	poświęcenie	swojego	czasu	po	 to,	
żeby	 dzięki	 szkółkowym	 spotkaniom	dzieci	 od	 naj-
młodszych	lat	mogły	lepiej	poznawać	Pana	Boga
	 Dzieciom	życzymy	zdrowych,	radosnych,	
bezpiecznych,	ale	przede	wszystkim	błogosławio-

nych	wakacji.      

Zapraszamy na Dni Dobrej Nowiny,
które odbędą się w naszym filiale w dniach 

od 15 do 17 lipca. Zapraszamy!

Grażyna Smoter
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Z posiedzeń Rady Parafialnej

	 Ostatnie	w	pierwszym	półroczu,	zwyczajne	po-
siedzenie	Rady	Parafialnej	odbyło	się	we	wtorek	11-go	
czerwca.	 Zebraniu	 przewodniczył	 Proboszcz	 ks.	Mar-
cin	Brzóska.	Po	zatwierdzeniu	porządku	obrad		i		przy-
jęciu	protokołu	z	poprzedniego	zebrania	przystąpiono	
do	obrad.	
	 Rozpoczęto	 od	 spojrzenia	 wstecz	 na	 	 uroczy-
stości	 i	 imprezy	 jakie	miały	miejsce	w	 naszej	 parafii	
w	 okresie	 powielkanocnym	 poczynając	 od	Wiosenne-
go	 Zjazdu	 Chórów,	 przez	 Konfirmację,	 noc	 muzeów,	
pamiątki	 założenia,	 a	 kończąc	 na	 Złotej	 Konfirmacji.	
Wydarzenia	 te	 cieszyły	 się	 różną	 frekwencją.	 Licznie	
odwiedzane,	 nie	 tylko	w	 noc	muzeów,	 było	Muzeum	
Protestantyzmu.	
	 310–ta	 Pamiątka	 Założenia	 Kościoła	 Jezuso-
wego	 zgromadziła	 także	 licznie	 zborowników	 i	 go-
ści.	Wśród	gości	zauważono	profesora	Jerzego	Buzka	 
i	biskupa	ks.	Adriana	Korczago.	Dobrym	krokiem	było	
zaproszenie	po	nabożeństwie	obu	panów	do	wspólnego	
stołu.	 	Od	 razu	 zapanowała	 serdeczna	 i	 bezpośrednia	
atmosfera.	Pewne	obiekcje	u	prezbiterów	budził	popo-
łudniowy	 harmonogram	 cieszyńskiej	 pamiątki,	 kiedy	
pora	 występu	 zespołu	 taneczno-muzycznego	 zbiegła	

się	 z	 porą	 intensywnego	posilania	 się	większości	 	 po-
tencjalnych	 widzów	 i	 słuchaczy.	 Dyskutujący	 o	 tym	
stwierdzili	 jednak,	 że	 przy	 imprezie	 otwartej	 trudno	
ułożyć	harmonogram		zadawalający	wszystkich.
	 W	następnym	punkcie	obrad	omówiono	plano-
wane	wyjazdy	grupowe	do	parafii	partnerskich	(Szwa-
bach,	 Dolny	 Kubin),	 a	 także	 przyjazdy	 stamtąd	 –	 co	
wiąże	się	u	nas	z	odpowiednimi	przygotowaniami.
	 W	zakresie	spraw	związanych	z	chórkami	dzie-
cięcymi	działającymi	w	naszej	parafii,		omówiono	ich	
finansowanie	 gdy	 jadą	 poza	 parafię,	 aby	 służyć	 śpie-
wem	na	nabożeństwie.
	 Kolejną	sprawą	był	wybór	delegatów	na	Zjazd	
Bratniej	Pomocy	im.	Gustawa	Adolfa,	który	odbył	się	
20-go	czerwca	w	Hołdunowie.	Cieszyńska	składka	na		
BPGA	wyniosła	13	500,00	zł.
	 W	ostatnim	punkcie	obrad	zebrani	pochylili	się	
nad	 sprawami	wniesionymi	przez	zborowników.	Spra-
wy	 dotyczyły	 składki	 kościelnej,	 opłat	 cmentarnych	 
i	pogrzebowych.
	 Posiedzenie	 	 zakończono	wspólnie	 zmówioną	
Modlitwą	Pańską.

 Sekretarz Rady Parafialnej
                                                                    Marcin Mrózek

156 Zjazd Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa
	 Tegoroczny	 156	 już	 Zjazd	
Bratniej	Pomocy	im.	Gustawa	Adolfa	
odbył	 się	w	Parafii	EA	w	Lędzinach-
-Hołdunowie	 w	 dniu	 20.06.2019	 r.	
Wśród	 146	 delegatów	 z	 całego	 kra-
ju	 była	 też	 delegacja	 z	 naszej	 Parafii	 
w	Cieszynie:	ks.	Łukasz	Gaś,	ks.	Mar-
cin	 Podżorski,	Małgorzata	Wacławik-
-Syrokosz,	 Jan	 Król,	 Tomasz	 Cen-
drowski	i	Józef	Rucki.	
	 Obradom	 przewodniczył	 Pre-
zes	Zarządu	BPGA	ks.	Daniel	 Ferek.	
Powitał	 zebranych,	 w	 tym	 księży	 bi-
skupów:	 Mariana	 Niemca,	 Adriana	
Korczago,	 Pawła	 Hause,	 Prezesa	 Sy-
nodu	 ks.	 dr	Adama	Malinę,	 przedsta-
wicieli	 Konsystorza	 oraz	 Diakonatu	
Eben-Ezer.	 Zebranie	 rozpoczęto	 mo-
dlitwą.	
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	 Po	 zatwierdzeniu	 porządku	 obrad	 zapozna-
no	zebranych	z	protokołem	z	poprzedniego	Zjazdu.	
Następnie	Zarząd	przedstawił	sprawozdanie	z	pracy	
w	minionym	 roku,	 ostatnim	 roku	 kadencji.	 Zarząd	
oprócz	dbałości	o	właściwe	i	terminowe	wykorzysta-
nie	środków	przez	parafie,	zabiegał	także	o	pozyska-
nie	środków	finansowych	z	innych	źródeł	–	samorzą-
dowych	i	zagranicznych.	Z	tych	środków	skorzystały	
np.	parafie	w	Ostródzie,	Nidzicy,	Lublinie.
Delegaci	 zostali	 zapoznani	 z	dokumentacją	 fotogra-
ficzną	z	wykonanych	prac	 remontowo-konserwacyj-
nych	w	parafiach	w	2018	roku.

	 Podsumowując	 pracę	 Zarządu	 Wiceprezes	
Konsystorza	p.	Adam	Pastucha,	podziękował	za	jego	
5-letnią	działalność,	podkreślając	duże	zaangażowa-
nie	członków,	a	 także	 reprezentację	na	spotkaniach	
w	 Niemczech.	W	międzyczasie	 wybrano	 i	 zatwier-
dzono	Komisję	Skrutacyjną	w	składzie:	ks.	Marcin	
Podżorski,	 ks.	Adam	 Glajcar,	 ks.	 Marek	 Michalik,	 
p.	Renata	Staniek.

	 Pani	Anna	 Czudek	 przedstawiła	 wyniki	 te-
gorocznej	 zbiórki	 na	 BPGA. Zebrano 270 723,00 
zł. Z diecezji Cieszyńskiej wpłynęło 123 550,00 zł. 
Wpłynęły również ofiary od konfirmantów z Diecezji 
Cieszyńskiej 9240,00 zł oraz z Diecezji Katowickiej  
1 500,00 zł.
	 Zaproponowano,	 a	 następnie	 zatwierdzono	
następujący	podział	środków:
Diecezja Cieszyńska: Diakonat Eben-Ezer 5 000,00 
zł, par. Istebna 30 000,00 zł, par. Wieszczęta–Kowale 
20 000,00 zł. Diecezja Katowicka: par. Częstochowa 
15 000,00 zł, par. Bytom 15 000,00 zł, par. Studzion-
ka 25 000,00 zł, par. Świętochłowice 10 000,00 zł, 
par. Czerwionka 5 000,00 zł, par. Orzesze 25 000,00 
zł. Diecezja Mazurska: par. Nidzica 15 000 zł, par. 
Ostróda (Łęguty) 5 000,00zł, par. Szczytno (Rańsk) 
8 000,00 zł. Diecezja Pomorsko – Wlkp.: par. Sopot 
15 000,00 zł, par. Słupsk 15 000,00 zł, Diecezja War-
szawska: par. Lublin 15 000,00 zł, par. Tomaszów 
Mazowiecki 15 000,00 zł, Diecezja Wrocławska: par. 
Luboń 25 000,00 zł. 
	 Ponadto	 z	 ofiary	 konfirmantów	 oraz	 zebra-
nych	środków	postanowiono	przeznaczyć	10	000,00	
zł	na	Warsztaty	Muzyczne	oraz	10	000,00	zł	na	po-
krycie	 kosztów	 przejazdu	 na	 Ogólnopolski	 Zjazd	
Młodzieży	w	Suwałkach.

	 Zgłoszone	potrzeby	w	wys.	prawie	700	000	
zł	znacznie	przekraczały	rozdzielone	środki.
Przedstawiciele	obdarowanych	parafii	podziękowali	
za	otrzymaną	pomoc.
	 Podział	środków	został	zatwierdzony	podob-
nie	jak	i	sprawozdanie	Zarządu	za	2018	rok.	Zarzą-
dowi	udzielono	absolutorium.

	 W	 drugiej	 części	 Zjazdu	 przystąpiono	 do	wy-
boru	Prezesa	BPGA	 i	Zarządu	 na	 kolejną	 5-letnią	 ka-
dencję.	 Wybory	 prowadzili	 Wiceprezes	 Konsystorza	 
p.	Adam	Pastucha	i	ks.	radca	Janusz	Staszczak.	Nowym	
Prezesem	został	ks.	Adam	Makula.	Drugim	z	kandyda-
tów	był	ks.	Karol	Macura.	Członkami	nowego	Zarządu	
zostali:	ks.	Daniel	Ferek	-	wiceprezes,	ks.	Mirosław	Si-
kora	-	sekretarz,	p.	Anna	Czudek	–	skarbnik.
	 Pozostałymi	kandydatami	byli:	ks.	Łukasz	Gaś,	
ks.	Marek	 Loskot,	 ks.	Dawid	Banach.	Obrady	 zakoń-
czono	modlitwą.
	 Po	obradach	zgromadzeni	udali	się	do	Kościoła	
Świętej	Trójcy	na	uroczyste	dziękczynne	nabożeństwo,	
które	 prowadził	 ks.	 Daniel	 Ferek.	 Kazanie	 wygłosił	
Prezes	Synodu	ks.	dr	Adam	Malina.	Nawiązał	do	249	
letniej	 historii	 Parafii	 E-A	 w	 Lędzinach-Hołdunowie.	
Bp.	Marian	Niemiec	wprowadził	w	urząd	nowy	Zarząd	
BPGA.	 W	 liturgii	 uczestniczyli	 bp.	 Marian	 Niemiec	 
i	bp.	Adrian	Korczago	oraz	księża:	Marcin	Makula,	Da-
niel	Ferek,	Mirosław	Sikora.	Oprawą	nabożeństwa	były	
pieśni	nr	369,	824,	833,	783,	311.	
	 Następny	Zjazd	odbędzie	się	w	Piotrkowie	Try-
bunalskim.

Tekst: Józef Rucki
Zdjęcia: Mirosław Leszczyk
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Dyskusyjny Klub Propozycji

	 W	Wieściach	Wyższobramskich	parokrotnie	w	przeszłości	
pisaliśmy	o	działalności	przy	największym	Kole	Macierzy	Ziemi	
Cieszyńskiej	(Koło	nr	2	„Mały	Jaworowy”	skupiający	obecnie	152	
członków,	a	cała	Macierz	zrzesza	w	22	Kołach	951	osób)	Dyskusyj-
nym	Klubie	Propozycji	Podgórze.	Nazwa	bierze	się	stąd	gdyż	Klub	
rozpoczął	 16	 lutego	 2005	 roku	 działalność	w	 sali	 Rady	Osiedla	
„Podgórze”	 i	był	nijako	filią	D.K.P.	prowadzonego	przez	śp.	Red.	
Władysława	 Oszeldę	 i	 Jego	 Małżonkę	 Jadwigę.	 Pomysłodawca	 
i	Twórca	Dyskusyjnych	Klubów	Propozycji	których	misją	i	zada-
niem	było	„przerzucanie	mostów	między	ludźmi”	nie	krył	swojego	
zadowolenia,	 że	 taki	 Klub	 powstał	 w	 największym	 cieszyńskim	
osiedlu	„Podgórze”	zwanym	Banotówką	(choć	nazwa	jest	myląca,	
bo	nie	budowano	go	na	gruntach	Banota,	a	Szeląga).	Państwo	J.	Wł.	
Oszeldowie	byli	Rodzicami	Chrzestnymi	naszego	Klubu,	na	pierw-
szym	spotkaniu	sędziwy	Redaktor	powiedział	
„pan	Eugeniusz	będzie	moim	następcą	w	pro-
wadzeniu	 Cieszyńskiego	 Klubu	 Propozycji”.	
Nie	bardzo	wtedy	w	to	wierzyłem,	ale	tak	się	
stało.	Klub	z	osiedlowego	stał	się	ogólnomiej-
skim,	a	Koło	nr	2	MZC	z	28	osobowego,	kie-
dy	 zostałem	prezesem	osiągnęło	 znaczącą	 li-
czebność.	I	tak	trwamy	do	dziś,	spotykamy	się	 
w	każdą	trzecią	środę	miesiąca	(chyba,	że	na	
ten	dzień	przypada	święto)	nie	ma	sezonu	urlo-
powego,	wakacji,	przerw.	Doszliśmy	do	170	
spotkań,	 na	 których	 gościliśmy	 prelegentów	
z	kraju	i	z	zagranicy,	przedstawicieli	różnych	
dziedzin	 życia:	 nauki,	 kultury,	 duchownych,	
podróżników,	 regionalistów,	 pisarzy,	 muzy-
ków,	 trudno	wymienić	wszystkich,	 ale	kroni-
ka	Koła	zawiera	dokładną	dokumentację	fak-
tograficzną.	Warto	wspomnieć	 o	 prelekcjach	 
w	roku	Jubileuszu	Reformacji,	o	której	mówili	
na	kolejnych	spotkaniach:	ks.	Łukasz	Gaś,	ks.	
Marek	Londzin	czy	Marcin	Gabryś.	Rok	2018	
poświęcony	 był	 Zaolziu	 i	w	 trakcie	 spotkań	
pt.	 „Zaolzie	 w	 Klubie”	 gościliśmy	 pisarkę	 
D.	Chlup,	dr.	St.	Pawlika,	dyr.	K.	Suszkę,	arch.	
K.	 Cieślara,	 animatorki	 kultury	 J.	 Wałaską,	
Magdalenę	 Ćmiel,	 dr.	 J.	 Szymeczka	 –	 Wi-
ceprezesa	 Kongresu	 Polaków	 w	 Czechach.	
Również	 tą	 drogą	 chcę	 podziękować	wszyst-
kim	prelegentom	za	wzbogacające	naszą	wie-
dzę	wykłady,	poświęcony	czas	i	bezinteresow-
ność	w	realizacji	moich	propozycji.	
	 A	 wszystkim	 uczestnikom	 comiesięcznych	 spotkań	 dzię-
kuję	za	niezawodną	obecność	i	aktywne	uczestnictwo.	
	 Kończę	 miłą	 wiadomością:	 w	 lipcu	 br.	 w	 Klubie	 

„Gość	oczekiwany”	ks.	prob.	Marcin	Brzó-
ska.	

16.11.2016 rok - ks. Łukasz Gaś - „Reformacja XVI w. i jej 
wpływ na kościół chrześcijański wczoraj i dziś”

18.10.2-17 roku - Marcin Gabryś - „Reformacja i Kontrreformacja na Śląsku Cieszyń-
skim”

15.08.2018 roku - ks. prob. Marcin Brzóska z Macierzowcami podczas modlitwy przy 
tablicach pamiątkowych u bramy obozu w Świętochłowicach-Zgodzie.

Eugeniusz Raabe
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Zaproszenie
Dyskusyjny Klub Propozycji 

„Podgórze” oraz Koło nr 2 „Mały Jaworowy” MZC 
zapraszają 17 lipca br. na godz. 17.00 

do Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Cieszynie przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6 na prelekcję 

ks. prob. Marcina Brzóski 
pt. „Cieszyn jako europejskie miasto Reformacji”

Organizatorzy

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Pod	 koniec	 roku	 szkolnego	 w	 ramach	 współ-
pracy	z	I	LO	im.	M.	Kopernika	w	Katowicach	31	maja	
piętnaścioro	uczniów	z	LOTE,	miało	okazję,	aby	wraz	
z	 uczniami	 z	 Katowic	 uczestniczyć	 w	 wyjeździe	 na	
obóz	 naukowy	 do	 Francji.	 Po	 drodze	 zwiedzili	 Stras-
burg,	 a	 tam	m.in.	Katedrę	Notre	Dame	 oraz	 budynek	
Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	Europy	 i	wypłynęli	 
w	 rejs	 stateczkiem	 malowniczym	 kanałami	 miasta.	
Kolejnego	 dnia	 uczestnicy	 zobaczyli	 Luksemburg.	 
2	czerwca	uczniowie	wzięli	udział	w	zajęciach	na	cmen-
tarzu	Pere	Lachaise	oraz	poznali	historię	armii	francu-
skiej	w	Musée	de	l'Armée	oraz	zobaczyli	grób	Napole-
ona.	Ulicą	artystów	i	licznych	sklepików	z	pamiątkami	
wspięli	 się	 na	 wzniesienie	 do	 Bazyliki	 Sacré-Coeur.	
Była	 tam	możliwość	 obejrzenia	 panoramy	miasta.	 Po	
powrocie	do	miejsca	noclegu	chętni	mogli	uczestniczyć	
w	mszy	świętej,	ponieważ	noclegi	zorganizowane	były	
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w	Centrum	Dialogu	prowadzonym	przez	Zakon	
Pallotynów	w	miejscowości	Monttmorency	 pod	
Paryżem.	 Następnego	 dnia	 obozu	 naukowego	
uczniowie	 mieli	 okazję	 sprawdzić	 zdobytą	 wie-
dzę	w	praktyce	-	dokładnie	wpływu	siły	odśrod-
kowej	i	bezwładności	na	ludzkie	ciało,	interakcji	
człowieka	z	delfinami	i	fokami	oraz	historii	staro-
żytnego	Rzymu	i	współczesnego	tańca.	Wszystko	
to	w	Parc	Astérix	pod	Paryżem.	4	czerwca	za	cel	
została	obrana	Normandia.	Uczniowie	poszerzy-
li	swoją	wiedzę	z	zakresu	historii,	geografii	oraz	
wychowania	fizycznego.	Obejrzeli	wnętrze	kate-
dry	Notre	Dame	w	Rouen.	Potem	podczas	podró-
ży	 autobusem	 uczestnicy	 podziwiali	 wspaniałą	
architekturę	miasta,	 ogromne	mosty	wzniesione	
nad	ujściem	Sekwany,	a	także	piękne	formy	geo-
graficzne	jakimi	są	np.	klify.	Najodważniejsi	mo-
gli	wykąpać	się	w	wodach	kanału	La	Manche.	Na	
koniec,	wszyscy	zrobili	sobie	zdjęcia	przy	wieży	
Eiffla.	Następnego	dnia	licealiści	zobaczyli	Luwr.	
Muzeum,	 niestety,	 wypełnione	 było	 ludźmi	 do	
tego	stopnia,	że	te	trzy	godziny,	które	uczestnicy	
otrzymali	na	zwiedzanie,	nie	wystarczyły,	by	za-
nurzyć	się	i	posmakować	pełni	tego	cudownego	
i	 majestatycznego	 miejsca.	 Kolejnym	 punktem	
programu	były	zajęcia	w	centrum	Sciences	et	In-
dustrie.	Uczestnicy	mieli	 za	 zadanie	 znaleźć	od-
powiedzi	 na	 zadane	w	karcie	 pracy	pytania.	 Po	
powrocie	 do	 Montmorency	 ks.	 Jerzy,	 zarządca	
ośrodka,	 przygotował	 uczniom	 i	 wychowaw-
com	kolację	francuską.	W	jednym	z	ostatnich	dni	
obozu	 uczestnicy	 podziwiali	 wspaniałe	 obrazy	 
w	Muzeum	D’Orsay.	Następnie	spacerkiem	prze-
szli	zobaczyć	opactwo	Saint-Germain	Paris	oraz	
zniszczoną	 Katedrę	 Notre	 Dame.	 Potem	 metro	
zawiozło	uczniów	i	opiekunów	na	najsłynniejszą	
paryska	 ulicę	 -	 Champse	 Elysee,	 gdzie	 można	
było	 zjeść	 obiad,	 zakupić	 pamiątki	 oraz	 zrobić	
zdjęcie	pod	Łukiem	Triumfalnym.	Wyjazd	pozo-
stawił	wiele	wspomnień	i	stanie	się	pretekstem	do	
dalszego	zwiedzania	Francji.	
	 Grupa	 uczniów	 po	 zakończeniu	 roku	
szkolnego	wyjeżdża	z	panią	Katarzyną	Słupczyń-
ską	na	wycieczkę	do	Wilna,	ale	o	tym	w	relacji	po	
wakacjach.	
	 Podsumowaliśmy	 także	 rok	 szkolny.	 
W	 LOTE	 116	 uczniów	 odebrało	 świadectwa,	 
w	tym	23	z	wyróżnieniem,	uzyskując	średnią	co	
najmniej	 4,75.	 Wyróżnieni	 uczniowie	 otrzyma-
li	 także	 nagrody	 pieniężne	 od	 Rady	 Rodziców.	
Uczennica	z	najwyższą	średnią	–	5,44,	Marianna	
Kusy	została	wytypowana	do	Stypendium	Preze-
sa	Rady	Ministrów,	natomiast	finalista	Olimpiady	
o	Polsce	i	Świecie	Współczesnym,	Daniel	Cieślar	
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został	zgłoszony	do	Stypendium	Ministra	Właściwego	Do	
Spraw	Oświaty.	
	 Oto	wyniki	poszczególnych	klas:	
1a	–	4,17	-		wychowawczyni	-	Izabela	Pękowska
1b	–	3,95	-		wychowawczyni-		Małgorzata	Hauptmann
2a	–	4,	-		wychowawczyni	-	Jolanta	Woźniak
2b	 –	 4,32	 -	 	wychowawczyni-	 	Wioletta	Wędrowczyk-Za-
marska
2c	–	4.30	-		wychowawca-	Janusz	Gabryś
	 Prze	 nami	 jeszcze	 wyniki	 egzaminu	 maturalne-
go,	które	zostaną	ogłoszone	4	lipca.	A	już	dziś	wszystkich	
naszych	absolwentów	zapraszam	na	tradycyjne	spotkanie	–	 
w	pierwszy	piątek	września,	tj.	6.09.2019	o	godzinie	16.00.
	 Przed	nami	wakacje.	Z	tej	okazji	wszystkim	nauczy-
cielom	oraz	uczniom	życzę	wiele	odpoczynku,	słonecznego	
nic-nierobienia	i	wielu	wakacyjnych	wrażeń.		

Aleksandra Trybuś- Cieślar

Gimnazjum TE

	 Trzy	 lata	 temu	 nic	 nie	 zapowiadało	
faktu,	 że	 tegoroczni	 absolwenci	 gimnazjum	
będą	 historycznym	 rocznikiem	 –	 ostatnim	
rocznikiem	wygaszanych,	 likwidowanych	 za-
mykanych	 gimnazjów.	 Wiele	 określeń	 pada-
ło	w	odniesieniu	do	projektu,	 który	 zdaniem,	
osób	pracujących	w	gimnazjum	był	projektem	
udanym.	Oczywiście	nie	od	samego	początku.	
Wszyscy	 musieli	 się	 nauczyć,	 doświadczyć,	
doszkolić,	 zrozumieć	 młodego	 człowieka	 
w	 tym,	 jakże	 trudnym	dla	niego,	okresie	doj-
rzewania.	Moim	zdaniem	to	się	udało.	20	 lat	
doświadczeń	pokazało,	że	gimnazjum,	a	szcze-
gólnie	w	takim	układzie	jak	GTE	–	LOTE	pod	
jednym	 dachem,	 był	 projektem	 bardzo	 uda-
nym.	 Poniżej	 jak	 zwykle	 podsumuję	 wyniki,	
jednak	 będzie	 to	 już	 ostatnie	 podsumowanie.	
Przykre,	 ponieważ	 istniejące	 od	 1999	 roku	
GTE	miało	bardzo	wysoką	renomę	i	było	bar-
dzo	dobrą	szkołą.	
	 W	 roku	 szkolnym	 2018/19	 do	 GTE	
uczęszczało	 62	 uczniów.	Wszyscy	 ukończyli	
szkołę,	 a	 20	 osób	 uzyskało	 tzw.	 świadectwa	 
z	wyróżnieniem.	
 Średnie klas: 
 
 3a – 4,06, wychowawca – Maciej Pa-
stucha; uczniowie wyróżnieni: K. Gomola,  
S. Pinkas;
 3b – 3,92, wychowawca – Grzegorz 
Przybyła; uczniowie wyróżnieni: Ł. Cieślar, 
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Szkoła Podstawowa TE

 J. Fober, M. Lipka,  
M. Markuzel, A. Wąs,  
M. Zgondek;
 3c – 4,66; wy-
chowawczyni - Magda-
lena Karnacz; uczniowie 
wyróżnieni: D. Bogdał,  
E. Bolek, T. Iwanek,  
A. Kisza, H. Kleczek,  
M. Kowalski, O. Łoś-
ko, P. Panek, J. Raszka,  
M. Swakoń, N. Urbańczyk,  
Ł. Wesołowski.
 Ilość ocen z zachowania:
Wzorowe – 17; Bardzo dobry – 27; Dobre – 15; Popraw-
ne – 3
Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych:
Łukasz Wesołowski – j. polski, j. angielski
Maciej Zgondek – geografia
Karolina Gomola – język polski
Finaliści – Chemia ( Mateusz Kowalski), fizyka (Łukasz 
Wesołowski)
	 Również	 tegoroczne	wyniki	 egzaminu	 świadczą	 
o	 tym	 ,	że	nasze	gimnazjum	 trzyma	poziom.	Poniżej	za-
mieszam	wyniki	na	tle	wyników	miasta	Cieszyna,	powia-
tu,	województwa	śląskiego	oraz	kraju.	
	 19	 czerwca	 2019	 r.	 w	 Kasztanowym	 Dworze	
dostojnym	 polonezem	 rozpoczęło	 się	 zakończenie	 klas	
trzecich.	Z	żalem	wszyscy	żegnaliśmy	naszych	ostatnich	

absolwentów.	Mając	nadzieję,	że	po	wakacjach	spo-
tkamy	się	z	nimi	już	w	LOTE.	

Aleksandra Trybuś- Cieślar

	 Czerwiec	 jest	 najbardziej	 oczekiwanym	 mie-
siącem	w	roku	szkolnym.	Po	10	miesiącach	wytężonej	
pracy	czas	odpocząć.	W	 tym	roku	uroczyste	 rozdanie	
świadectw	 nastąpiło	 19	 czerwca.	 Jednak	 za	 nim	 nad-
szedł	 ten	upragniony	 i	długo	wyczekiwany	dzień	wie-
le	 jeszcze	 się	 działo	w	 SPTE.	Nasze	 uczennice	 brały	
udział	w	międzyszkolnym	konkursie	 czytelniczym	or-
ganizowanym	przez	SP4	w	Cieszynie	pod	hasłem	„Ale	
historia…”,	w	którym	zajęły		3	miejsce	–	Kinga	Weber,	
Alicja	Czauderna,	Kinga	Fedrizzi.		
	 W	naszej	szkole	promujemy	czytanie,	dlatego		
szóste	 klasy	udały	 się	 do	Biblioteki	Miejskiej	 na	 spo-
tkanie	 autorskie	 z	 panią	 Grażyną	 Bąkiewicz	 autorką	
książek	przygodowo-historycznych	dla	dzieci	młodzie-
ży.	Pisarka	przekonała	naszych	uczniów,	 że	 najlepsze	
scenariusze	pisze	historia,	wystarczy	je	tylko	przenieść	
na	karty	książek.	
	 Lekcja	 rymowania	 przypadła	 klasom	 	 czwar-
tym	pod	okiem	pana	Michała	Rusinka.	Spotkanie	miało	
charakter	naukowej	debaty	z	dozą	humoru	 i	odrobiny	

ironii.	 Efektem	 spotkania	 było	 opowiadanie,	 którego	
współautorami	byli	nasi	uczniowie.
		 Promować	 czytelnictwo	 można	 na	 różne	 spo-
soby.	Warto	wspomnieć	o	ogólnopolskiej	akcji	„Jak	nie	
czytam,	jak	czytam”.	Akcja	polega	na	wspólnym	czyta-
niu	książek	w	jednym	czasie	przez	jak	największą	ilość	
osób.	W	 tym	 roku	 do	 akcji	 zaprosiliśmy	 nasze	 przed-
szkolaki,	którym	książki	czytali	nasi	uczniowie.	Dzięki	
trosce		PAŃ	z		biblioteki	o	szkolny	księgozbiór,		każdy	
uczeń	może	 	znaleźć	w	nim	coś	dla	 siebie.	Cieszymy	
się	 z	 faktu,	 że	 nasza	 biblioteka	 	 znowu	wzbogaci	 się	 
o	nowe	pozycje,	 które	 zakupimy	w	 ramach	 	 z	projek-
tu	 pt.:	 „Narodowy	 Program	 Rozwoju	 Czytelnictwa”	
(kwota	 dofinansowania	 wyniosła	 12	 000	 zł).	 To	 nie	
jedyny	 projekt,	 dzięki	 któremu	 otrzymaliśmy	 wspar-
cie	 finansowe.	W	 ramach	 programu	 „Zielona	 pracow-
nia	 2019”	 -	 ogłoszonego	 przez	Wojewódzki	 Fundusz	
Ochrony	Środowiska,	otrzymaliśmy	dofinansowanie	w	
kwocie	25	860	zł	na	utworzenie	szkolnej	ekopracowni	
„Raj	przyrodnika”.								
	 Natomiast	w	ramach	rządowego	projektu	„Ak-
tywna	tablica”	po	wakacyjnej	przerwie	w	klasach	poja-
wią	się	3	interaktywne	monitory.		
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	 Ostatnie	dni	roku	szkolnego	wypełniły	konkur-
sy	 i	warsztaty.	Każdy,	kto	ma	 talent	mógł	 zaprezento-
wać	się	w	szkolnym	„Talent	show”.	Chętnych	nie	bra-
kowało.	Można	było	zobaczyć	różne	talenty:	muzyczne,	
śpiewacze,	taneczne,	kabaretowe,	akrobatyczne.																																																																							
	 W	związku	ze	zbliżającymi	się	wakacjami	nie	
zapomnieliśmy	 także	 o	 bezpieczeństwie.	 Zaprosili-
śmy	p.	Adama	Bielesza	 -	 ratownika	medycznego,	któ-
ry	 przedstawił	 uczniom	 zasady	 udzielania	 pierwszej	 
pomocy.			

	 W	dzień	 przed	 zakończeniem	 roku	 szkolnego	
odbyło	 się	 uroczyste	 pożegnanie	 klas	 8.	 Jest	 to	 histo-
ryczny	 rocznik,	 który	 ukończył	 ośmioklasową	 szkołę	
podstawową.	 Wierzymy,	 że	 doświadczenia	 zdobyte	 
w	edukacji	 dodają	 odwagi	 naszym	 absolwentom	 i	 po-
mogą	 w	 przyszłości	 dotrzeć	 do	 wyznaczonego	 celu.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 odnajdą	 własne	 ścieżki	 i	 uczynią	
prawdę	 pochodnią,	 której	 światło	 nie	 pozwoli	 zgu-
bić	 tego,	 co	 najistotniejsze	 BYCIA	 PRAWDZIWYM	
CZŁOWIEKIEM.	Przepustką	do	dalszej	 edukacji	 jest	
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niewątpliwie	 test	 przeprowadzony	 przez	 OKE	 w	 Ja-
worznie.	Wyniki	przedstawiają	się	następująco:	analiza	
porównawcza:	średnia	krajowa,	woj.	śląskie,		SPTE
	 Jesteśmy	dumni	z	naszych	absolwentów	i	gra-
tulujemy	!!!
	 Warto	wspomnieć	o	wynikach	klasyfikacji	po-
zostałych	uczniów.	Spośród	334	uczniów	aż	112	otrzy-
mało	świadectwo	z	wyróżnieniem.	W	klasie	:
4a:	Aleksandra	Bogaczyk,	Kajetan	Glajcar,	Maja	Gru-
siecka,	Wiktor	Kiełkowski	Zuzanna	Korcz,	Emilia	Mi-
chalska,	Martyna	Raczek,	Martyna	Słowiok,	Maja	Stę-
pień,	Maja	Lizak,	Zuzanna	Szal
4b:	Oskar	Chłodek,	Maria	Chłopek,	Wiktor	Gawlikow-
ski,	Adam	 Jaroszek,	 Piotr	 Klukowski,	Milena	Kozieł,	
Iga	Krzyżak,	Sara	Madzia,	Maria	Mól,	Milena	Olszar,	
Olivier	Niżnikiewicz,	Anastazja	Ożga,	Natalia	 Stefka,	
Jan	Wojewodzic,	Maja	Wójcik,	Julia	Zawada
5a:	Kornelia	Berek,	Jakub	Bogaczyk,	Aleksander	Han-
sel,	Piotr	Bożek,	Julia	Fuchs,	Lena	Koczoń,	Adam	Ma-
dzia,	Paweł	Maciejiczek,	Maciej	Nowak,	Anna	Postroż-
ny,	 Joanna	 Postrożny,	 Lena	 Pustówka,	 Paweł	 	 Teper,		
Anna	Twardzik
5b:	 Emilia	 Dorda,	 Oskar	 French,	 Jan	 Górniak,	 Kata-
rzyna	Kaczmarek,	Adam	Lipka,	Jakub	Michalik,	Piotr	
Parchański,	Maja	Urbanek,	Aleksandra	Wajda,	Michał	
Wesołowski	Fabian	Wojnar
6a	:	Hubert	Banot,	Emilia	Czauderna,	Dominika	Frolik,	
Wiktor	 Gaszek,	 Zuzanna	 Jackowska,	 Sangyeon	 Kim,	
Wiktoria	Krystek,	Adrian	Łyżbicki,	Estera	Walica,	Mar-
cin	Wisełka
6b:	 Kinga	 Fedrizzi,	 Marta	 Górnik,Judyta	 Greniuch,	
Małgorzata	Greniuch,	Michalina	Ondrzejek,	Marta	Pa-
sterny,	 Justyna	Pelar,	 Filip	Radziszewski,	Matylda	 Si-

kora,	Jan	Słobodzian,	Kinga	Weber,	Antonina	Woźniak,	
Filip	Zasada
7a:	 Zuzanna	 Fuchs,	Wiktoria	 Gerula,	Agata	 Jaroszek,	
Amelia	Koło,	Katarzyna	Machej,	Martyna	Rozum,	Woj-
ciech	Szwed,	Zuzanna	Żydek
7b:	Zuzanna	Biesok,	Tola	Glajcar,	Nela	Krajewska,	Mi-
chał	Król,	Leon	Młynek,	Maja	Sikora,	Weronika	Stasi-
ca,	Wiktoria	Urbanek,	Paweł	Wojacki
8a:	Jagoda	Cholewa,	Marta	Chudecka,	Marcelina	Forsz-
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Joanna Gibiec

paniak,	Pola	Gibiec,	Adam	Gawlas,	Helena	Kasperek,	
Justyna	Rozmus,	Michał	Szajor,	Monika	Szlajss,	Olaf	
Woltman,	Martyna	Winter.
8b:	 Milena	 Bertin,	 Eryka	 Hławiczka,	 Bartłomiej	 Sie-
kierka,		Filip	Siekierka,		Kamil	Szarzec,	Jan	Twardzik,	
Zofia	Teper,	Amelia	Warzecha,	Anabel	Wołoszyn,	Zu-
zanna	Zgoda.

Średnia szkoły wyniosła 4,5. 
	 19	 czerwca	 2019	 roku	 szkolny	 dzwonek	 za-
dzwonił	po	raz	ostatni.	Odbyło	się	uroczyste	rozdanie	
świadectw	i	nabożeństwo	w	Kościele	Jezusowym.				

                                                                                                                                      
Joanna Gibiec
Dyrektor SPTE

                                          



Informator Parafialny nr 7/8/2019(184)

lipiec, sierpień 2019 67

                                          

Przedszkole TE

	 Dzieci	w	Przedszkolu	Towarzystwa	Ewangelic-
kiego	i	w	tym	roku	nie	zapomniały	o	swoich	kochanych	
rodzicach.	Zaprosili	swoich	bliskich	w	dniach	od	17	do	
22	maja	na	uroczystości	z	okazji	ich	święta.	Każda	gru-
pa	przygotowywała	się	pod	okiem	swoich	wychowaw-
ców,	by	ta	wizyta	była	pełna	radości	 i	wzruszeń.	Gdy	
nadeszła	godzina	16.00,	na	sali	zgromadzili	 się	zapro-
szeni	rodzice.	Dzieci	z	poszczególnych	grup	śpiewały,	
tańczyły,	 grały	 na	 instrumentach,	 recytowały,	 odgry-
wały	scenki,	składali	piękne	życzenia	swoim	rodzicom,	

którzy	oglądali	te	występy	z	uśmiechem,	ale	i	czasem	 
z	 łezką	wzruszenia.	 Każdy	 z	 gości	 otrzymał	 również	
prezent	 własnoręcznie	 przygotowany	 przez	 swoje	
dziecko.
	Atmosfera	tych	uroczystości	była	podniosła,	ale	i	bar-
dzo	radosna,	przebiegała	w	bardzo	rodzinnej	i	miłej	at-
mosferze
	 Bardzo	ciekawe	zajęcia	dla	naszych	dzieci	były	
na	końcu		maja.	W	przedszkolu	gościliśmy		ratowników	
medycznych	z	Cieszyńskiego	Pogotowia	Ratunkowego.	
Dzieci	 miały	 okazję	 wysłuchać	 informacji	 na	 temat	
udzielania	pierwszej	pomocy.	Przedszkolaki	uczyły	się	
w	jaki	sposób	można	komuś	pomóc,	zanim	przyjedzie	
pogotowie	 ratunkowe.	 Jak	 należy	 sprawdzić	 przytom-
ność	osoby	poszkodowanej	oraz	w	jaki	sposób	wzywać	
pomoc.	Dzieci	poznały	numery	telefonów	alarmowych	
oraz	dowiedziały	 się,	w	 jaki	 sposób	 rozmawiać	przez	
telefon	z	dyspozytorką	(trzeba	się	przedstawić,	powie-
dzieć	ile	się	ma	lat,	powiedzieć	gdzie	się	znajduje,	co	
się	 stało	 i	 dlaczego	 potrzebuje	 się	 pomocy).Nasz	 pan	
ratownik	 zwrócił	 też	 uwagę,	 żeby	 dzieci	 były	właści-
wie	przewożone	samochodem	tzn.	zawsze	w	fotelikach	
i	zapiętych	pasach.	Ważnym	elementem	spotkania	była	
nauka	 sztucznego	oddychania	 i	masażu	 serca.	Wielką	
atrakcją	spotkania	było	oglądanie	karetki	którą	przyje-
chali	nasi	goście	.Na	zakończenie	spotkania	przedszko-
laki	zadawały	pytania	dotyczące	m.in.	zachowania	się	
podczas	 skaleczeń.	 Dzięki	 takiemu	 spotkaniu	 dzieci	
nauczyły	się	wielu	ważnych	rzeczy,	które	w	przyszłości	
być	może	przyczynią	się	do	uratowania	komuś	życia.
	 Jak	co	miesiąc	dla	naszych	przedszkolaków	są	
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zaplanowane	 dodatko-
we	 atrakcje.	 Po	 inten-
sywnej	pracy	–	przygo-
towania	do	Dnia	Matki	 
i	 Ojca,	 przyszedł	 czas	 
na	 relaks.	 Pojechali-
śmy	 na	 wycieczkę	 do	
Ostrawy.		
	 Początek	 dzie-
ciństwa	 należy	 do	
najważniejszych	 ze	
wszystkich	 etapów	 ży-
cia	 człowieka.	 W	 tym	
okresie	 kształtuje	 się	 podstawa	 zdolności	 fizycznych,	
psychicznych	 oraz	 umiejętności	 społecznych,	 których	
rozwój	trwa	aż	do	osiągnięcia	dorosłości.	Bardzo	waż-
ne	jest,	jaką	przestrzeń	w	tym	okresie	zapewnimy	dzie-
ciom	do	realizowania	się	i	kształcenia	oraz	ile	dostaną	
miłości	i	opieki.	Dzisiaj,	być	może	o	wiele	bardziej	niż	
kiedykolwiek	wcześniej,	mamy	potrzebę	uczenia	dziec-
ka	już	od	najmłodszych	lat	pokory,	szacunku	do	ludzi	i	
przyrody,	 ludzkiej	 pracy	 i	 wzmocnienia	więzi	 rodzin-
nych.
	 Wystawa	 jest	 przeznaczona	 dla	 dzieci	 od	
dwóch	do	sześciu	lat	Biorąc	pod	uwagę,	że	większość	

małych	 go-
ści	 nie	 umie	
jeszcze	 pisać	
ani	 czytać,	
przekazywanie	informacji	przebiega	w	formie	audiowi-
zualnej	lub	intuicyjnie.	Wszystko	jest	dostosowane	do	
odpowiedniego	 wieku	 i	 umiejętności	 dzieci.	 Przecho-
dzimy	od	prostych	do	bardziej	skomplikowanych	zadań.
	 Koncepcja	 plastyczna	 jest	 dostosowana	 do	
dziecięcego	 postrzegania	 świata.	 Wszystko	 jest	 kolo-
rowe	 i	 uproszczone	 -	 zrozumiałe	 dla	 umysłu	 dziecka.	
Scenerię	 łączymy	 z	 „realnymi,	 prawdziwymi"	 przed-
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miotami.	
„Tu w tym przedszkolu dobrze nam było,
Lecz niestety, to co dobre się skończyło.

Dość zabawy, czas do pracy-
Dziś mówimy my - starszacy-

Żegnaj, żegnaj nam przedszkole”.
	 Tymi	 słowami	wiersza	 19	 czerwca	 pożegnały	
się	6-latki.	Pożegnały	się	ze	swoim	przedszkolem,	pa-
niami,	kolegami	i	beztroską	zabawą.	Grupa	Sówek	pod	
okiem	pani	Kariny	Nowak	przygotowała	program	który	
przedstawili	zaproszonym	gosciom.	Starszaki	żegnając	
się	z	przedszkolem,	dziękowały	wszystkim,	których	w	
przedszkolu	 przez	 te	 cztery	 lata	 spotkały.	 Przewodni-

czący	Rady	Rodziców	wręczył	6	-	latkom	pamiątkowe	
książki,	a	podziękowania	rodzicom	pani	Karina.	Życzy-
my	 powodzenia	 na	 nowej	 drodze	 obowiązków	 szkol-
nych.

Spotkanie ze zwierzątkami
	 W	 czerwcu	 mieliśmy	 niezwykłych	 gości	 
w	 przedszkolu.	 Przyjechała	 pani	 Basia	 ze	 ZOOMIX	
MARKET	w	Cieszynie	 ze	 zwierzętami	 -	 króliczkiem,	
żółwikiem	 stepowym	 patyczakiem,	 wężem	 zbożo-
wym,	jaszczurkami,	świerszczami	a	nawet	szczurkami.	
Pani	 Basia	 z	 ogromną	 cierpliwością	 odpowiadała	 na	
wiele	 pytań	 dzieci	 dotyczących	 kolejnych	 zwierzątek.	
Oprócz	tego	sama	opowiadała	o	codziennej	pielęgnacji,	
karmieniu	poszczególnych	osobników.	Każdy	też	mógł	
pogłaskać	króliczka	czy	zółwika.
	 Na	 zakończenie	 spotkania	 wszystkie	 przed-
szkolaki	dostały	od		gości		słodkości.
	 Za	spotkanie	dziękujemy	pani	Basi	oraz	właści-
cielom	ZOOMIKS	MARKETU	w	Cieszynie	Państwu	
Jolancie	i	Dariuszowi	Misiarzom	i	Monice	i	Marcinowi	
Krzemińskim.

Liceum imienia Mikołaja Kopernika  
w Cieszynie ma 90 lat

 Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie - szkoła ciesząca się wiel-
ką estymą wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego obchodzi swój kolejny ju-
bileusz. W tym roku mija bowiem 90 lat od powstania tej szacownej placówki, 
która wypuściła w świat tysiące absolwentów rozstawiających jej imię w kraju 
i za granicą. Wśród absolwentów tegoż liceum znaleźć można między innymi 
nazwisko obecnej Burmistrz Miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz, prof. Jana 
Szczepańskiego, prof. Zenona Gajdzicy oraz Biskupów Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego: ks. Janusza Jaguckiego, ks. Tade-
usza Szurmana i ks.  Marka Izdebskiego. Szkoła ta była również kolebką naszych 
znanych sportowców Pauliny i Mateusza Ligockich.
 Z okazji jubileuszu komitet organizacyjny utworzony z nauczycieli i absol-
wentów szkoły zaprasza serdecznie wszystkich nauczycieli i absolwentów wszyst-
kich roczników na uroczystości w dniu 11 października 2019 roku, W ramach 
obchodów zaplanowano uroczystą akademię w Teatrze im. Adama Mickiewicza, 
nabożeństwo ekumeniczne, liczne wystawy i spotkania w szkole, a na koniec 
dnia bal absolwentów z szampańską zabawą i wspomnieniami minionych, sza-
lonych lat do białego rana. Powróćmy więc, jak za dawnych lat w zaczarowany 
ławek (szkolnych) świat.
 Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie inter-
netowej szkoły www.kopernik.netus.pl, telefonicznie pod numerem 33 852 11 
32 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.

Komitet Organizacyjny

Grażyna Podżorska
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Chóry, muzyka ...

Koncert w Kościele Jezusowym

 W dniu 26.05.2019 odbył się koncert Karol 
Stryja in Memoriam w Kościele Jezusowym w Cie-
szynie. 
	 Wystąpili	Śląska	Orkiestra	Kameralna	pod	
dyr.	Jana	Wincentego	Hawela,	Wiktoria	Zawistow-
ska	–	mezzosopran,	Zespół	Chóru	Filharmonii	Ślą-
skiej,	który	przygotował	Jarosław	Wolanin,	zaś	sło-
wo	wiążące	opracowała	Małgorzata	Jeruzal.	
	 Najpierw	zabrzmiała	Suita	w	dawnym	sty-
lu	 	 Z czasów Holberga	 op.40	 (Fra Holbergs tid) 
Edvarda	Griega.	Utwór	składa	się	z	5	części,	które	
są	stylizacjami	XVIII-wiecznych	tańców.	My	usły-
szeliśmy	–	Preludium,	Sarabandę	i	Gawot.	I	część	
Preludium		Allegro	vivace	jest	nawiązaniem	do	mi-
strzów	epoki	baroku,	zarówno	w	sferze	tematycznej,	
jak	i	harmonicznej;	to	bardzo	radosna	część.	II	część	
Sarabanda	 Andante	 espressivo	 posiada	 dostojny	
charakter,	dość	daleki	od	tanecznego	charakteru.	III	
część	Gawot	Allegretto	cechuje	romantyczna	spon-
taniczność,	motoryczna	rytmika	oraz	wyraziste	ak-
centy.	Suita	w	dawnym	stylu		(Z	czasów	Holberga)	
op.40	Edvarda	Griega	to	utwór	pełen	barokowych	
elementów,	 subtelnego	 piana	 oraz	 ekspresyjnych	
fraz	w	lirycznych	fragmentach.	Słuchaczom	bardzo	
podobała	się	ta	kompozycja,	ponieważ	wszyscy	lu-
bimy	muzykę	baroku,	do	której	nawiązał	norweski	
twórca.	

	 Kolejnym	utworem	była	Kantata	Vergnügte	
Ruh,	beliebte	Seelenlust,	BWV	170	Jana	Sebastiana	
Bacha	 (Pleasant	Rest,	Beloved	Soul’s	 Joy),	 partie	
solowe	śpiewała	Wiktoria	Zawistowska.	Ta	Kantata	
składa	się	z	V	części	Arii	i	Recytatywów,	do	której	
tekst	opracował	Georg	Christina	Lehms.	Słuchacze	
byli	 pod	 wielkim	 wrażeniem	 umiejętności	 wokal-
nych	 mezzosopranistki,	 zwłaszcza	 w	 partiach	 Re-
cytatywów.	Dialogami	między	solistką,	smyczkami,	
organami	stworzyły	niewątpliwie	atmosferę	reflek-
sji	i	zadumy.	Aby	lepiej	zrozumieć	ideę	tego	utwo-
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ru	można	przeczytać	 jego	 treść,	 zanalizować	
kontekst	 religijny	 i	 odpowiednio	 zinterpreto-
wać	symbolikę	w	niej	zawartą.	
Następnie	usłyszeliśmy	Edwarda	Elgara	Sere-
nadę	na	smyczki	e-moll	op.	20;	części	Allegro	
piacevole,	Larghetto,	Allegretto.	Ten	utwór	to	
kolejne	 urocze	 dzieło	 brytyjskiego	kompozy-
tora.	I	część	rytmiczna	i	energiczna.	II	część	to	
piękne	i	pogodne	melodie,	III	część	ponownie	
zawiera	 śpiewne	 i	 łagodne	 linie	melodyczne.	
Dzięki	przekonującej	gry	orkiestry,	przeżycie	
tego	utworu	było	czymś	więcej,	niż	tylko	słu-
chaniem	sentymentalnego	koncertu.	
	 Ostatnim	 utworem	 podczas	 koncertu	
była	Kantata	Gott	 soll	 allein	mein	Herze	 ha-
ben,	BWV	169	J.	S.	Bacha	skomponowana	na	
18	niedzielę	po	Trójcy	(autor	tekstu	anonimo-
wy).	Ponownie	usłyszeliśmy	solistkę	Wiktorię	
Zawistowską	oraz	Zespół	Chóru	Filharmonii	
Śląskiej.	Zaprezentowane	zostały	kolejno	czę-
ści	Sinfonia,	Arioso	Gott	soll	allein	mein	He-
rze	haben,	 	Aria	Gott	 soll	 allein	mein	Herze	
haben,	wowczas	podziwialiśmy	śpiew	solistki	
oraz	wiolonczeli	 i	 organów,	 	 Recytacja	Was	
ist	die	Liebe	Gottes	(część	również	z	towarzy-
szeniem	tylko	2	instrumentów),	Aria:	Stirb	in	
mir,	Welt,	und	alle	deine	Liebe	
oraz	 Recytatyw	 Doch	 meint	
es	 auch	dabei,	Chorał	Du	 süße	
Liebe,	 schenk	 uns	 deine	Gunst,	 
w	którym	wystąpił	Zespół	Chó-
ru	Filharmonii	Śląskiej.	
	 Koncert	 Śląskiej	 Orkie-
stry	 Kameralnej	 był	 niezwykły	
i	 dostarczył	 wszystkim	 wielu	
wzruszeń.	 Prof.	 Jan	 Wincenty	
Hawel	 to	 doskonały	 dyrygent,	
kompozytor,	 pedagog,	 rektor	
AM	 w	 Katowicach.	 Były	 stu-
dent	 Bolesława	 Szabelskiego	 
i	 Karola	 Stryji.	 Niezwykle	 ceniony	 w	 kraju,	
jak	i	zagranicą.	Obecnie	Honorowy	Szef	Ślą-
skiej	Orkiestry	Kameralnej	(której	I	dyrygen-
tem	jest	Robert	Kabara).	
Wiktoria	 Zawistowska,	 studentka	 studiów	
doktoranckich	Akademii	 Muzycznej	 im.	 Ka-
rola	Szymanowskiego	w	Katowicach.	Mimo	
młodego	 wieku	 jest	 laureatką	 prestiżowych	
konkursów	 ogólnopolskich	 oraz	 zagranicz-
nych.	
	 Wykonanie	 utworów	 cechowała	 wy-

jątkowa	precyzja,	gra	i	śpiew	były	żywiołowe,	czasem	spokoj-
ne	i	rzeczowe.	Te	elementy	oraz	urokliwa	atmosfera	Kościoła	
Jezusowego	 i	 życzliwa	 publiczność	 sprawiły,	 że	 koncert	 na	
długo	pozostanie	w	pamięci	słuchaczy.	
	 Koncert	 rozpoczął	 i	 zakończył	ks.	proboszcz	Marcin	
Brzóska.	Dziękował	muzykom	za	piękne,	muzyczne	impresje,	
a	melomanom	za	wspólnie	spędzony	czas.			

Tekst: Joanna Lazar-Chmielowska
Zdjęcia: Beata Macura
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Drodzy Melomani!
	 Mam	ogromną	przyjemność	zaprosić	Państwa	na	kolejną	edycje	fe-
stiwalu	Koncerty	Wyższobramskie,	w	ramach	którego	czekają	nas	cztery	
niezwykłe	koncerty.	W	murach	Kościoła	Jezusowego	zabrzmi	najprzedniej-
sza	muzyka	organowa	 i	kameralna,	w	wykonaniu	znakomitych	artystów	 
z	kraju	i	zagranicy.

 14	 lipca	wystąpi	dla	nas	Michał	Markuszewski,	wybitny	wirtuoz	 
i	improwizator.	W	jego	wykonaniu	usłyszymy	utwory	okresu	romantyzmu	
oraz	autorskie	improwizacje.	21	lipca	nasze	organy	w	towarzystwie	głosu	
solowego	zaprezentują	Kamila	Goik	oraz	Daniel	Strządała,	którzy	związa-
ni	są	z	Akademią	Muzyczną	im.	Karola	Szymanowskiego	w	Katowicach.	
Młodzi	artyści	zaprezentują	między	innymi	twórczość	Stanisława	Hadyny,	
którego	jubileuszowy	rok	właśnie	trwa.	
	 Sierpniową	(4	sierpnia)	cześć	naszego	festiwalu	otworzy	koncert	
cieszyńskiego	 organisty	 oraz	 wielkiego	 przyjaciela	 naszego	 instrumentu	
Pawła	Seligmana.	Koncert	Organy	inaczej,	to	próba	ukazania	możliwości	
brzmieniowych	naszych	organów	w	nieco	lżejszym	repertuarze.	W	progra-
mie	utwory	E.	Morricone,	J.	Williams	oraz	wielu	innych.	Finał	festiwalu	
odbędzie	się	18	sierpnia,	zaś	przy	kontuarze	zasiądzie	Klaus	Peschik,	
kantor	i	dyrektor	muzyczny	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	w	Schwabach	
(Niemcy).	

	 Przed	nami	chwile	niezwykłe	i	wzruszające.	Akustyka	kościoła	i	moż-
liwości	brzmieniowe	naszego	instrumentu	w	połączeniu	z	najszlachetniej-
szymi	muzykami	to	przepis	na	najpiękniejsze	muzyczne	doznania.	Będzie	
pysznie!	

Liczę	na	Państwa	niezawodną	obecność!	

Z serdecznymi pozdrowieniami
Wojciech Wantulok 

Dyrektor artystyczny festiwalu
Koncerty Wyższobramskie
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 Sztafeta	rowerowa	24h

Młodzież, dzieci

	 14	 i	 15	października	Parafia	Ewangelicko-Au-
gsburska	w	Wiśle	Czarnym	po	 raz	 trzeci	 z	 rzędu	 zor-
ganizowała	 sztafetę	 rowerową	 dookoła	 Jeziora	 Czer-
niańskiego.	Idea	tego	wydarzenia	narodziła	się	dwa	lata	
temu,	kiedy	w	Diecezji	Cieszyńskiej	na	wiele	różnych	
sposobów	 starano	 się	 uczcić	 jubileusz	 500	 lat	 Refor-
macji.	Parafianie	w	Wiśle	Czarnym	wpadli	na	pomysł	
przeprowadzenia	 rowerowej	 sztafety	 po	 malowniczej	
pętli	 wokół	 zbiornika.	W	 2017	 roku	 zadanie	 startują-
cych	 zespołów	 polegało	 na	 przejechaniu	 500	 kilome-
trów	 po	 rundach	 wokół	 jeziora.	 Pagórkowata	 trasa	
jednego	 okrążenia	 liczyła	 ok.	 4,7	 km.	 Przed	 rokiem	
sztafetę	rozegrano	pod	hasłem	„Sto	okrążeń	na	sto	lat	
niepodległości”	w	ramach	obchodów	stulecia	odzyska-
nia	przez	Polskę	niepodległości.	Wówczas	rywalizacja	
miała	 trochę	 inną	 formę.	Celem	każdej	 drużyny	 było	
pokonanie	stu	okrążeń	w	jak	najkrótszym	czasie.	Tema-
tem	przewodnim	tegorocznej	edycji	sztafety	była	dzia-
łalność	charytatywna.	Tym	razem	należało	przejechać	
jak	najwięcej	kółek	w	ciągu	24	godzin.
	 Rywalizujące	 przed	 rokiem	 oddzielnie	 teamy	
„Hażlach-Zamarski”	oraz	„Młodzieżówka	Cieszyn”	po-
łączyły	 siły	 i	wystartowały	pod	wspólną	nazwą	„PEA	
Cieszyn”	(„Parafia	Ewangelicko-Augsburska	Cieszyn”).	
W	ciągu	24	godzin	w	wyjściowym	składzie	naszego	ze-
społu	dochodziło	do	licznych	rotacji.	Niektórzy	praco-
wali	na	trasie	w	piątek	od	17:00	do	zmierzchu.	Potem	
pałeczkę	przejmowali	najwytrwalsi	kolarze	jeżdżący	aż	
do	 rana.	 Intensywna	 jazda	po	 zmroku	 stanowiła	duże	
obciążenie	 dla	 organizmu,	 a	 gorsza	 widoczność	 prze-
kładająca	się	na	słabszą	orientację	w	terenie	zwiększała	
ryzyko	wywrotki	na	leśnych	szutrach.	Mimo	to	chłod-
na	 noc	 stwarzała	 znacznie	 korzystniejsze	warunki	 do	
wysiłku	 niż	 upalne	 słońce	 towarzyszące	 zawodnikom	
przez	całą	sobotę.	Nad	ranem	do	obozu	„PEA	Cieszyn”	
dotarły	świeże	siły.	Nocni	zmiennicy	udali	się	na	spo-
czynek.	W	południe,	gdy	upał	osiągnął	swoje	apogeum,	
każdy	starał	się	dbać	o	systematyczne	nawadnianie	or-
ganizmu.	Warto	było	sięgać	po	bidon	nawet	w	trakcie	
jazdy,	aby	nie	stracić	sił	na	podjeździe.	Zawodnicy	mię-
dzy	 zmianami	 szukali	 ochłody	 w	 przepływającej	 nie-
opodal	Białej	Wisełce.	Pokonanie	na	pełnej	mocy	 jed-

nego	okrążenia	wiązało	się	z	dużym	zużyciem	energii,	
dlatego	należało	umiejętnie	gospodarować	siłami.	Cel	
minimum	dla	 cieszyńskiej	 drużyny	 stanowiło	 pokona-
nie	130	kółek.	Według	klasyfikacji,	 na	godzinę	przed	
upływem	 regulaminowego	 czasu	 sztafety	 team	 „PEA	
Cieszyn”	plasował	się	na	10.	pozycji	i	zachowywał	re-
alne	szanse	na	zajęcie	8.	miejsca,	tracąc	do	poprzedza-
jącej	ekipy	z	Marklowic	 tylko	 jedno	kółko,	a	do	aktu-
alnie	ósmej	drużyny	„Rejected”	z	Wisły	dwa	okrążenia.	
Rozpaczliwa	 próba	 odrobienia	 strat	 na	 ostatnich	 run-
dach	nie	przyniosła	jednak	powodzenia.	Kolarze	„PEA	
Cieszyn”	dawali	z	siebie	wszystko,	ale	rywale	osiągali	
bardzo	zbliżone	czasy	przejazdów.	
	 Ostatecznie	 zespół	 z	Cieszyna	 i	 okolic	 zakoń-
czył	zmagania	na	10.	miejscu	z	liczbą	132	okrążeń	na	
koncie.	 Nasza	 wymieszana	 drużyna	 na	 pewno	 zapre-
zentowała	się	lepiej	niż	przed	rokiem,	kiedy	to	zespół	
„Młodzieżówka	Cieszyn”	po	bardzo	pechowym	począt-
ku	nie	potrafił	odrobić	poniesionych	strat	i	w	rezultacie	
zamknął	stawkę.	Być	może	zajęcie	10.	miejsca	spośród	
13	startujących	ekip	nie	budzi	podziwu,	ale	trzeba	przy-
znać,	że	dla	naszego	teamu	liczyły	się	przede	wszystkim	
aktywnie	spędzony	czas	oraz	bicie	własnych	rekordów.	
Uważam,	 że	 na	wyróżnienie	 zasługuje	 najmocniejszy	
punkt	naszej	drużyny,	czyli	Adam	Śliż,	który	pokonał	
w	sumie	aż	32	okrążenia,	co	daje	w	przeliczeniu	na	dy-
stans	ok.	140	kilometrów.
	 Po	rozstrzygnięciu	sztafety	organizatorzy	przy-
gotowali	 konkursy	 dla	 najmłodszych	 kolarzy.	 Prze-
prowadzono	także	licytacje	 trzech	koszulek:	piłkarską	
GKS-u	 Tychy,	 oficjalną	 koszulkę	 reprezentacji	 Pol-
ski	w	 siatkówce	dedykowaną	na	finały	Ligi	Narodów	 
w	Chinach	oraz	koszulkę	Górnika	Zabrze	z	autografa-
mi	piłkarzy	z	Górnego	Śląska.	Dochód	z	licytacji	oraz	
z	 całej	 sztafety	 został	 przeznaczony	 na	 leczenie	 Ewe-
linki	Pilch,	która	cierpi	na	rzadką	chorobę	genetyczną.	 
O	18:00	na	scenie	pojawił	się	zespół	„Pastores	i	Przyja-
ciele”,	przypominając	nam	o	Panu	Bogu,	który	pomógł	
nam	szczęśliwie	 i	bezpiecznie	przeprowadzić	całą	 im-
prezę.

                                                                   Krzysztof Londzin
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Dzielna	drużyna	
z	MARKLOWIC

 10 zawodników,	24	godziny,	około	612	km,	
czyli	 133	 okrążenia	 dookoła	 Jeziora	 Czerniańskie-
go	 –	 tak	 podsumowujemy	 tegoroczną	 sztafetę	 ro-
werową,	którą	po	raz	kolejny	zorganizowała	Parafia	
Ewangelicko-Augsburska	w	Wiśle-Czarnem.	W	tym	
roku	 idea	została	nieco	zmieniona	–	celem	
nie	 było	 pokonanie	 określonego	 dystansu	
w	 jak	najkrótszym	czasie,	 ale	przejechanie	
możliwie	największej	 ilości	okrążeń	w	 jed-
ną	 dobę,	 ponadto	 nadrzędnym	 celem	 była	
zbiórka	pieniędzy	dla	Ewelinki	Pilch.	Nasz	
filiał	po	wielkiej	mobilizacji	wystawił	swoją	
drużynę:	Dorota,	Grzegorz,	Kuba,	Szymon,	
Wojtek,	 Wiesiek,	 Przemek,	 Rysiek,	 Janek	 
i	Andrzej	wytrwale	reprezentowali	nas	jako	
jedna	 z	 najmniej	 licznych	 drużyn.	W	 tym	
gronie	znaleźli	się	także	przyjaciele	nie	tyl-
ko	z	Marklowic,	ale	także	z	innych	okolicz-
nych	miejscowości.
	 Sztafeta	rozpoczęła	się	w	piątek,	14	
czerwca	 o	 godzinie	 17.00	 i	 zakończyła	 się	
dokładnie	24	godziny	później.	Nie	wszyscy	
zawodnicy	byli	obecni	na	miejscu	przez	cały	
czas.	Praca	i	szkoła	sprawiły,	że	większość	
drużyny	 sukcesywnie	 stawiała	 się	 na	miej-
sce	 później,	 dzięki	 czemu	 co	 pewien	 czas	
nowe	siły	włączały	 się	do	 rywalizacji.	Nie	
obyło	się	bez	problemów	–	niektóre	rowery	
wymagały	naprawy	jeszcze	zanim	zawodni-
cy	zdążyli	ich	użyć,	jednak	ostatecznie	każ-
dy	miał	na	czym	jeździć.
	 Wbrew	 pozorom	 najlepszym	 cza-
sem	do	jazdy	była	noc.	Ostatnie	wielkie	upa-
ły	sprawiły,	że	nawet	psujące	się	oświetlenie	
nie	przeszkodziło	w	czerpaniu	przyjemności	
z	jazdy	w	niższych	temperaturach.	Niestety	
noce	są	krótkie	i	już	o	wczesnych	godzinach	
dawało	się	odczuć,	że	drugi	dzień	nie	będzie	
prosty.	Po	południu	nastąpił	 termiczny	kry-
zys,	jednak	i	wtedy	wytrwałość	zawodników	
nie	zmalała	i	wszyscy	dzielnie	pedałowali.	
	 Mała	liczebność	zespołu	utrudniała	
utrzymanie	dobrej	pozycji,	mimo	tego	zaję-
liśmy	9.	miejsce	z	13	wyprzedzając	znacznie	
większe	 drużyny.	 Przejechanie	 wszystkich	
133	 okrążeń	 zajęło	 dokładnie	 24	 godziny,	
3	 minuty	 i	 16	 sekund,	 jednocześnie	 dając	
wszystkim	wiele	radości	i	satysfakcji.
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	 Po	głównej	rywalizacji	odbyły	się	zawody	dla	
dzieci,	 w	 których	 również	 mieliśmy	 swoją	 jednooso-
bową	 reprezentację.	Adaś	 zajął	 trzecie	miejsce	wśród	
chłopców	w	swojej	kategorii	wiekowej.

Ognisko	
na	zakończenie	
roku	szkolnego

	 Dziękujemy	 wszystkim	 zawodnikom	 naszej	
drużyny	i	wszystkim	współzawodnikom	z	pozostałych	
drużyn	za	wspaniały	czas,	a	także	zachęcamy	do	trenin-
gu	przed	ewentualną	przyszłoroczną	sztafetą.

Jan Walica

	 W	środę	19	czerwca	dobiegł	końca	rok	
szkolny	2018/2019,	a	wraz	z	nim	zakończył	się	
sezon	spotkań	młodzieżowych.	Na	pożegnanie	
w	 piątek	 21	 czerwca	 członkowie	 cieszyńskiej	
grupy	młodzieżowej	spotkali	się	przy	wspólnym	
ognisku	w	ogródku	Państwa	Macurów.	Oprócz	
smacznej	 kiełbaski	 na	 stole	 nie	 zabrakło	 ciast	 
i	 sałatek.	 Pozytywny	 nastrój	 nadawała	 mu-
zyczka	 dobiegająca	 z	 przenośnego	 głośnika.	
Młodzież	 rozmawiała	 o	 swoich	 wakacyjnych	
planach.	 Prawdopodobnie	 większość	 z	 uczest-
ników	ogniska	pojawi	się	na	obozie	młodzieżo-
wym	w	Olsztynku	na	Mazurach.	Wyjazd	będzie	
ważnym	momentem	dla	tych,	którzy	jeszcze	nie	
brali	udziału	w	obozach	organizowanych	przez	
CME	 i	 naszą	 parafię.	Dziesięciodniowy	 pobyt	
w	towarzystwie	ludzi	pragnących	lepiej	poznać	
Boga	jest	w	stanie	wywołać	w	młodym	człowie-
ku	duchową	rewolucję.	Wierzymy,	że	Pan	Bóg	
pobłogosławi	nasze	wakacyjne	plany.	
	 Dziś	 jesteśmy	 wdzięczni,	 że	 działał	
w	 naszym	 zespole	 przez	 ostatnie	 10	 miesięcy.	
Mamy	nadzieję,	że	we	wrześniu	znów	zobaczy-
my	się	zdrowi	i	wypoczęci	w	towarzystwie	no-
wych	członków	naszej	społeczności.

Tekst: Krzysztof Londzin
Zdjęcia: Beata Macura
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Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

Kochane dzieci

	 Lipiec,	wakacje	 trwają.	 Jednak	warto	pamiętać	 o	 rozwiązy-

waniu	różnych	zadań,	żeby	Wasz	mózg	był	zawsze	w	najlepszej	

formie.

Z rozsypanki literowej wykreśl litery: O, B, D, F, Z, V, K. Te, które zostaną utworzą sło-

wa, którymi uzupełnisz werset. Słowa wpisuj po kolei w wolne miejsca. Powodzenia!

O F K S Z Ł B V U C O D H A N Z V K B I D D A K V F

M K O Ó B D Z W I E Z V K N O B I D F Z A O B D F Z

  V K O B D G N F Z I V K O E B B W K O B D F Z V K U

„Niech każdy człowiek będzie skory do ……………………………, 

nieskory do ………………………….,

nieskory do ………………………..”                      Jk 1,19

	 Czy	 wiecie,	 co	 to	 znaczy,	 że	 ktoś	 jest	 skory	
albo	nieskory?	Słowo	skory	powinniśmy	rozumieć	jako	
chętny,	gotowy.	A	nieskory	to	ktoś	niespieszny,	niechęt-
ny.	 Dlatego	warto	 zapamiętać,	 do	 czego	 powinniśmy	
być	gotowi,	a	do	czego	lepiej	być	nastawionym	niechęt-
nie.	Zresztą	 słowa	pochodzące	 z	Listu	 św.	 Jakuba	 zo-
stały	wyznaczone	na	biblijne	hasło	miesiąca.	Podczas	
pewnie	 licznie	 zawieranych	wakacyjnych	 znajomości	
warto	 dać	 szansę	 nowym	 znajomym	 na	 wypowiada-
nie	się	o	sobie,	a	my	powinniśmy	ich	uważnie	słuchać.	 
A	kogo	zawsze	powinniśmy	chętnie	słuchać?	Nie	tylko	
podczas	wakacji?	Oczywiście	Pana	Boga.	Powinniśmy	
zawsze	 chętnie	 słuchać	 Jego	 słowa.	 Bo	 to	właśnie	w	
Swoim	słowie	ostrzega	nas	też	wszystkich	przed	gnie-
wem.	Nie	jest	to	na	pewno	dobra	emocja,	dlatego	chęt-

nie	 pozbywajmy	 się	 jej	 z	 naszego	 codziennego	 życia.	 
A	pomoże	nam	w	tym	również	Bóg!
	 Wakacje	to	również	dla	wielu	z	Was	czas	licz-
nych	 wyjazdów,	 wycieczek	 czy	 wędrówek,	 podczas	
których	macie	więcej	możliwości	spokojnego	przyglą-
dania	się	otoczeniu.	Nie	tylko	pięknym	zabytkom	zbu-
dowanym	 przez	 ludzi	 ale	 przede	 wszystkim	 Bożemu	
stworzeniu.	Zwróćcie	szczególną	uwagę	na	wspaniałe	
rośliny,	zwierzęta,	rozgwieżdżone	niebo	czy	kolorową	
tęczę,	wielkie	oceany	czy	małe	strumyczki.	To	wszyst-
ko	stworzył	właśnie	dla	nas	Bóg,	żebyśmy	się	o	Jego	
stworzenie	 szczególnie	zatroszczyli.	Zresztą	 rok	2019	
przez	 nasz	 Kościół	 został	 ogłoszony	 rokiem	 troski	 
o	stworzenie.	Pamiętacie	dobrze,	co	i	kiedy	Bóg	dla	nas	
stworzył?	Przypomni	Wam	o	tym	kolejne	zadanie.
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 Przypatrz się, co jest narysowane na cyfrach, które przedstawiają kolejne dni 
stworzenia. Napisz obok, co danego dnia stworzył dla nas Bóg. 
 Pomoże Wam w tym również też pierwszy rozdział 1 księgi Mojżeszowej.
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	 Może	zapytacie	czy	dziecko	 też	może	 troszczyć	się	o	Boże	stworzenie?	Czy	nie	 są	 to	
poważne	zadania	przeznaczone	tylko	dla	dorosłych?	Oczywiście,	że	dziecko	też	może	a	nawet	
powinno	troszczyć	się	o	to	wszystko,	co	stworzył	Bóg!	Jest	to	na	pewno	poważne	zadanie,	które-
go	podjąć	powinni	się	wszyscy,	którzy	nazywają	siebie	Bożymi	dziećmi.	Co	może	zrobić	każdy	
z	Was,	żeby	pokazać,	że	świat	stworzony	przez	Boga	jest	dla	dzieci	ważny?	Oto	kilka	pomysłów,	
każdy	z	Was	może	do	tej	listy	dodać	jeszcze	swoje	propozycje:

 Czy potrafisz segregować śmieci? Połącz nazwy śmieci z odpowiednim workiem. Pod 
workami napisz, jakie mają w rzeczywistości kolory.

	segreguj	śmieci,
	wyrzucaj	śmieci	tylko	w	miejscach	do	tego	wyznaczonych,
	nie	niszcz	drzew	i	innych	roślin,
	sadź	drzewa	i	rośliny,
	ogranicz	zużycie	plastiku	–	pakuj	zakupy	do	toreb	z	materiału,	drugie	śnia-
danie	włóż	do	pojemnika	wielkokrotnego	użytku,	a	nie	do	woreczka	foliowego,
	zbieraj	makulaturę,
	zadbaj	o	pszczoły	sadząc	rośliny	im	przyjazne.

opakowanie po chipsach

Ogryzek

nakrętki plastikowe

zeszyt 

opakowanie po mleku

puszka 

worek foliowy

owoce

szklane kolorowe 

liście
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	 Wakacje	to	dla	wielu	z	Was	czas	podróży,	dalekich	i	bliskich.	Spróbujcie	po	krótkim	opisie	od-

gadnąć	o	jakiego	biblijnego	podróżnika	chodzi.

	 Później	pokolorujcie	obrazki.
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pla
n  

na lip
iec

 

i sier
pie

ń

2019 roku

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

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają sięw sali parafialnej przy pl. Kościelnym 6  

,Wieczory z Biblia

 04.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Władysław Milerski  (100 – lecie urodzin)

11.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Kazmierz Fober (100 – lecie urodzin)

18.07.: Wycieczka do Parku Etnograficznego w Chorzowie 
 
25.07.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Witold Gombrowicz (50 – lecie śmierci) 

01.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: James Watt (200 – lecie śmierci)

08.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Krzysztof Kamil Baczyński (75 – lecie śmierci)

15.08.: Wycieczka do Szutowa (Słowacja) 
 
22.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Juliusz Kaden - Bandrowski (75 – lecie śmierci)

29.08.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Powstanie Warszawskie (75 – lecie)

 W środę 3 lipca uczestnicy Wieczorów z Biblią spotkają się o 17.00 
w Dzięgielowie,	w	pokoju	modlitw,	by	prosić	o	błogosławieństwo	dla	70.	
Tygodnia	 Ewangelizacyjnego.	W	 czasie	 wszystkich	 pozostałych śród  
w	okresie	letnim	spotkania	odbywać	się	będą	o	godz. 17.00  w sali pa-
rafialnej naprzeciwko kancelarii.
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Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na 
Tygodnie Dobrej Nowiny, 

które odbędą się w następujących terminach:
-	w	Gumnach	-	od	24	do	28	czerwca

-	w	Hażlachu	-	8	do	12	lipca

-	w	Bażanowicach	-	od	9	do	12	lipca

- Day Camp w Cieszynie - od 22 do 28 lipca
-	w	Puńcowie	-	od	15	do	17	lipca

-	w	Zamarskach	-	12	do	16	sierpnia

-	w	Ogrodzonej	-	od	19	do	23	sierpnia

 
Biblioteka Parafialna 

czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspoka-
jać potrzeby czytelników przez kupno książek  
„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji  
- do rozpatrzenia. 
 Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie 
dyżurów - tzn. po każdym nabożeństwie  
niedzielnym lub wkancelarii parafialnej. 
 Zachęcam i zapraszam. 

W imieniu wszystkich cieszyńskich bibliotekarek: 
Zofia Wojtas

 Obóz kosztuje 1.200zł. Osoby z Parafii Cieszyn mają dofinansowanie w kwocie 100zł, 
czyli za całość 1100zł. . Proszę o wpłatę pozostałej kwoty w kancelarii parafialnej w Cieszynie, 
najlepiej do końca miesiąca, (ewentualnie początkiem lipca)
 Wyjazd na obóz będzie pociągiem (koszt przejazdu jest w cenie obozu)
 Wyjazd 1 sierpnia około godz. 10.00  autobusem z Cieszyna (dokładną godzinę i miej-
sce prześlę do 2 tygodni)
potem mamy pociąg z Katowic na miejsce
 Powrót w sobotę 10 sierpnia. Wyjazd rano  z Olsztyna, W Katowicach będziemy po 13, 
a w Cieszynie przed 15.00
 Proszę koniecznie sprawdzić, czy mają wszyscy aktualną (podbitą) legitymację szkolną. 
 Nocujemy w Ośrodek Wypoczynkowy „Waszeta”

Waszeta 6, 11-015 Olsztynek
http://www.waszeta.pl 

Na miejscu są domki4-6 osobowe z łazienkami, łózka z pościelą. Przy ośrodku jezioro.
Proszę zabrać:

Biblię, strój sportowy, strój kąpielowy.
W razie pytań proszę o kontakt ze mną
ks. Marcin Podżorski tel. 506 505 062

Serdecznie zapraszamy na obóz młodzieżowy
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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

Zapisane w księgach parafialnych

 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 
przyoblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27
Chrzty:                                           

Chrzty

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie poleca: 

różne pozycje książkowe 

oraz „Śpiewnik Ewangelicki”, 

który można nabyć 

w kancelarii parafialnej 

w cenie: 69 zł

05.05.2019
05.05.2019
19.05.2019
19.05.2019
19.05.2019

Eliza	Wenta
Nela	Maria	Gryżboń
Mikołaj	Szymon	Korpiela
Marcelina	Wioletta	Balas
Michał	Krzysztof	Szczugiel

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

02.05.2019
10.05.2019
10.05.2019
15.05.2019
15.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
29.05.2019
31.05.2019

śp.	Władysław	Stoszek
śp.	Krystyna	Helena	Czudek	zd.	Dybała
śp.	Eugeniusz	Wąsowicz
śp.	Wiesław	Jan	Jagiełko
śp.	Barbara	Maria	Folwarczny	zd.	Gawrońska
śp.	Ewa	Stuchlik	zd.	Haltof
śp.	Tadeusz	Wójtowicz
śp.	Zofia	Onufrejczyk	
śp.	Lidia	Alina	Lipowiecka	zd.	Tomoszek

lat	63
lat	81
lat		87
lat	80
lat	67
lat	94
lat	65
lat	85
lat	81

Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Gumna
Cieszyn

01.05.2019 Krystian	Kamil	Maślanka
Sara	Gawłowska

Cieszyn
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Cieszyn Wyż.	Chór	Kam. piątek godz.	19.00
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Chór	męski

środa
środa

godz.	18.00
godz.	17.00

Cieszyn Chór	Misyjny środa godz.	15.30
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00
Bażanowica Chór	mieszany czwartek godz.	18.00	
Hażlach Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Hażlach E.G.	„Gloria” sobota godz.	9.00
Hażlach Chór	młodzieżowy sobota (raz w miesiącu) godz.	16.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek godz.	17.00
Gumna piątek godz.	19.00
Marklowice piątek godz.	18.30
Ogrodzona piątek godz.	18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:
Godziny Biblijne:

w Zamarskach
godz. 18.00

> 1 i 3 poniedziałek 
miesiąca

Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski I poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka III poniedziałek miesiąca godz.	15.00	(w	Domu	Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00

Muzeum Protestantyzmu

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera
Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Parafialnej 

lub kontakt poniżej. Czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

w godz. 15.30 – 19.00 (pl. Kościelny 6, II piętro)

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

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

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

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

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

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

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

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

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Marcin 
Brzóska:
506	145	882
33	827	05	73
marcin.brzoska
@luteranie.pl

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502	161	085
tomasz.chudecki
@luteranie.pl

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

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

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

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

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

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

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

tel.	kom.	501	290	486

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

ks. Marcin 
Podżorski
33	856	96	94
506	505	062
marc in .podzor-
ski@luteranie.pl

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

Tel: 663-479-887
e-mail:  bmacura@vp.pl
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