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	 (…)	A	 jeśli	 Chrystus	 nie	 został	wzbudzony,	 tedy	 i	 kazanie	 nasze	 da-
remne,	daremna	też	wasza	wiara.	Wówczas	też	bylibyśmy	fałszywymi	świad-
kami	Bożymi,	bo	świadczylibyśmy	o	Bogu,	że	Chrystusa	wzbudził,	którego	nie	
wzbudził,	 skoro	 umarli	 nie	 bywają	 wzbudzeni	 (…)	 A	 jeśli	 Chrystus	 nie	 zo-
stał	wzbudzony...,	 jesteście	 jeszcze	w	 swoich	 grzechach.	 (…)	A	 jednak	Chry-
stus	 został	wzbudzony	z	martwych	 i	 jest	 pierwiastkiem	 tych,	 którzy	zasnęli. 

(1	Kor	15,14.15.17b.20)	
	 Droga	Siostro,	drogi	Bracie,	prawdopodobnie	czytasz	ten	tekst,	kiedy	do	zbliżają-
cych	się	Świąt	Zmartwychwstania	Pańskiego	zostało	jeszcze	kilka,	może	kilkanaście	dni.	Jeszcze	masz	czas,	żeby	
się	przygotować...	Trzecie	przykazanie	w	katechizmowym	brzmieniu	Małego Katechizmu	ks.	dr.	Marcina	Lutra,	
uczy	nas:	Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.	Na	pytanie:	co to znaczy?	-	nasz	Reformator	odpowiedział:	Powin-
niśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy kazaniem i Słowem Jego nie pogardzali, ale je za święte mieli, chętnie 
go słuchali i uczyli się.	Nie	 tylko	w	Wielkanoc	świętujemy	zmartwychwstanie	Jezusa,	 świętujemy	 je	w	każdą	
niedzielę.	Nie	tylko	w	Wielki	Czwartek	spowiadamy	się	i	przystępujemy	do	Sakramentu	Wieczerzy	Pańskiej.	Nie	
tylko	w	Wielki	Piątek	przeżywamy	Ewangelię	o	cierpieniu,	Krzyżu	i	śmierci	Syna	Bożego...	
	 -	A	może	to	tylko	teoria,	moje	pobożne	życzenie,	moja	wiara	w	Ciebie...?	Może	to	moje	złudne	przeko-
nanie,	że	to,	co	dzieje	się	na	nabożeństwach	w	naszej	parafii,	dalej	oddziaływuje	na	Ciebie	w	każdym	kolejnym	
dniu	 twojego	życia.	Może	 to	moje	naiwne	myślenie,	że	przychodząc	do	kościoła,	przychodzisz,	żeby	usłyszeć	
Boże	Słowo	i	zabierasz	je	z	sobą,	żeby	nim	żyć?!	Żeby	z	Bożą	pomocą,	o	którą	regularnie	prosisz	w	codziennej	
modlitwie,	swoje	życie	przeżywać	według	Bożej	woli	i	z	Bogiem...?
	 Każde	chrześcijańskie	święta,	niezależnie	czy	są	to	Święta	Narodzenia	Pańskiego,	Święta	Śmierci	i	Zmar-
twychwstania	Pańskiego,	Święta	Zesłania	Ducha	Świętego,	niedziela	–	Dzień	Pański...,	są	świątecznymi	dniami,	
nie	z	racji	ustanowionej	przez	ludzi		daty,	ale	zawsze	wtedy	i	tylko	wtedy	są	świętami,	kiedy	są	świętowane	przez	
nas	z	Bogiem	i	Jego	Słowem,	które	nie	tylko	kolejny	raz	będziemy	mogli	przeczytać,	usłyszeć,	ale	nad	nim	rów-
nież	się	wspólnie	zastanowić...
	 Świętować	będziemy	nie	tylko	w	Wielki	Piątek...	Nie	tylko	w	Wielkanoc	będziemy	radować	się	z	Ewan-
gelii	o	zwycięstwie	Jezusa	Chrystusa	–	naszego	Zbawiciela	nad	śmiercią,	szatanem,	grzechem,	złem	tego	świata...	
-	A	Ty,	o	co	zadbasz	w	te	świąteczne	dni?	-	Gdzie	będziesz?	-	Jak	chcesz	je	przeżyć?
	 Niedziela	Palmowa,	dni	-	Wielkiego	Czwartku,	Wielkiego	Piątku,	Wielkiej	Soboty,	Święta	Zmartwych-
wstania	Pańskiego	–	 to	konkretna	 treść,	 to	ważne	Słowo	Ewangelii!	 -	To	pytania	o	Twoje	życie:	 jak	aktualnie	
żyjesz,	po	co	żyjesz,	dla	kogo,	czego,	w	co	wierzysz?	-	Czy	wierzysz,	że	Bóg	dał	Tobie	życie,	że	w	tym	życiu	jest	
z	Tobą,	że	On	je	zakończy	w	tym	świecie,	że	da	Tobie	życie	w	Wieczności	w	swoim	Królestwie?	-	W	co	wierzysz	
i	jak	to,	w	co	wierzysz,	zmienia	Ciebie?	Czy	pozwalasz	Bogu	zmieniać	swoje	życie?	-	Jak	Jego	Słowo	wpływa	na	
Ciebie,	Twoją	codzienność?
	 Ja	na	każde	z	tych	pytań	o	wiarę,	szczerze,	w	pokorze	i	z	radością	mogę	odpowiedzieć	–	TAK.	
Czy	mam	czasem	wątpliwości?	Tak.	Czy	czasem	obawiam	się	przyszłości?	Tak.	Czy	potrzebuję	Bożego	działania,	
zmieniania	mnie,	prowadzenia?	Tak.	-	Dlatego	modlę	się		o	siebie	i	chcę	modlić	się	z	Tobą	o	Ciebie,	-	o życie  
w pewność tego, czego się spodziewamy i życie w przeświadczeniu o tym, czego jeszcze nie widzimy. (Hbr 11,1)
	 Dlatego,	że	mój	Nauczyciel,	Pan,	Zbawiciel	obiecuje	–	Ja jestem Zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. (J 11,25.26)	Dlatego,	że	On	
powiedział:	W domu Ojca mego jest wiele mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować 
wam miejsce. (J 14,2) Dlatego, że nie muszę widzieć, żeby wierzyć (J 20,9). I dlatego, że wierzę, że nawet śmierć 
nie odłączy mnie od miłości Boga, objawionej, nam, ludziom w Jezusie Chrystusie – Synu Bożym, w Jego Słowie  
i Krzyżu Golgoty (Rz 8,31nn).
	 Dlatego	będę	w	kościele.	Dlatego	Ciebie	zapraszam,	żebyś	też	była,	był	ze	mną	na	nabożeństwach...	
Dlatego	będę	mógł	dzielić	się	z	Tobą	moją	radością	zbawienia,	zmartwychwstania,	dlatego	będę	się	spowiadał,	
dlatego	przystąpię	do	Wieczerzy	Pańskiej	obok	Ciebie...
	 Dlatego	będę	się	modlił	dalej	o	wzmocnienie	swojej	wiary.	Będę	modlił	się	o	Ciebie	i	jeśli	przyjdziesz,	 
z	Tobą.	A	na	Słowo	Ewangelii	o	Krzyżu	Jezusa	i	Jego	Zmartwychwstaniu,	odpowiem	Bogu	–	DZIĘKUJĘ...	Niech	
moimi	życzeniami	dla	Ciebie	będą	słowa	z	Listu	do	Kolosan	3,15:	A w sercach waszych niech rządzi pokój Chry-
stusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. AMEN ks. Łukasz Gaś
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WSTAŁ Z MARTWYCH

„…Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, 
bo wstał z martwych, jak powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc, 
spiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, 

tam go ujrzycie;”    Mt 28,5-7

OD REDAKCJI:

	 Nastał	nowy	czas.	Zmartwychwstanie	budzi	najbardziej	oczekiwane	nadzie-
je.	Bo	stanowi	nowy	początek.	Po	strasznym	doświadczeniu	śmierci	wybuch	nadziei.	
Śmierć	 nie	 jest	 czyś	 ostatnim,	 ostatecznym.	Pan	Bóg	 jest	Bogiem	 żywych.	To	 jest	
przesądzające	dla	naszej	wiary.	
Krótko po mroku
	 Na	Golgocie	słońce	się	zaćmiło.	Ziemia	zadrżała.	Pan	Jezus	wypowiedział	słowa	skargi	o	opuszczeniu	
przez	Ojca.	Wreszcie	polecił	w	ręce	Ojca	wszystko.	Oddał	ducha.	Zamilkł.	 Jeszcze	bardziej	zamilkli	najbliżsi	
Panu	Jezusowi.	Wracali,	ci	co	byli	pod	krzyżem	wyjątkowo	przerażeni,	bezradni,	zranieni.	Może	myśleli:	Tak	
pięknie	się	rozpoczynało,	a	tak	tragicznie	się	skończyło.	Ból	był	tym	większy,	bo	wrogowie	triumfowali.	Wrogo-
wie	uważali	się	za	zwycięzców.	Sądzili:	Wreszcie	będziemy	mieli	spokój.	Nikt	już	nie	naruszy	naszego	utartego	
porządku.	Jednym	słowem	dla	wszystkich,	po	zamilknięciu	Pana	Jezusa	na	Golgocie,	wszystko	się	zmieniło.	

	 Z	okazji	nadchodzących	świąt	wszystkim	Czytelnikom	„Wieści	Wyższobramskich”	życzę,	by	budowali	
swoje	życie	na	Chrystusie	zmartwychwstałym,	by	od	Niego	czerpali	moc	do	codziennego	życia;	by	przyjęli	dary	
Jego	zmartwychwstania:	dar	wiary,	miłosierdzia,	pokoju	i	radości.	Życzę	także	spokojnego	świętowania	w	gronie	
rodziny,	znajomych	i	przyjaciół.	Życzę	nadziei	na	lepszą	przyszłość.	Pamiętajmy,	że	Zmartwychwstały	Pan	obej-
muje	nas	wszystkich	swoją	miłością	i	mówi:	Nie	lękajcie	się!	Jestem	z	wami.	Pozostałem	z	wami	w	nowy	sposób	
pod	postaciami	chleba	i	wina.	Stałem	się	dla	was	pokarmem	dającym	życie.

W	 ewangelickich	 domach	 i	 kościołach	 przed	 Świętami	 Zmartwych-
wstania	Pańskiego	nie	święci	się	palm	i	pokarmów,	nie	buduje	grobów	
Chrystusa.	Świąteczny	okres	w	centrum	życia	i	wiary	stawia	zwiastowa-

nie	żywego	Słowa	Bożego.	Dla	ewangelickich	rodzin	Wielki	Piątek	jest	największym	świętem	roku	kościelnego,	
Wielkanoc	zaś	--	najradośniejszym.	Wielki	Piątek	w	polskim	kalendarzu	cywilnym	nie	jest	uznawany	za	święto,	
nie	zaznaczono	go	więc	kolorem	czerwonym,	który	upoważniałby	do	święcenia	tego	dnia.	Z	tego	powodu	świę-
towanie	jest	szczególnie	trudne,	wymaga	od	nas,	ewangelików,	poświęcenia	i	duchowej	dyscypliny,	gdyż	w	okre-
sie	wielkiej	przedświątecznej	krzątaniny	prawie	całego	społeczeństwa,	my	odświętnie	ubrani,	całymi	rodzinami	
zmierzamy	do	kościoła	na	nabożeństwa.	Część	z	nas,	by	móc	świętować,	bierze	urlop.	Nabożeństwa	połączone	
z	Sakramentem	Komunii	Świętej,	odbywają	się	w	godzinach	dopołudniowych	i	wieczornych,	by	wszyscy	wierni	
mogli	w	nich	uczestniczyć.	
	 Dlatego	uroczysty	nastrój	i	godna	oprawa	Świąt	Wielkanocy	jest	ważna.	Wielkanoc	i	Poniedziałek	Wiel-
kanocny	to	dwa	dni	wielkiej	radości	dla	ewangelików.	Uważam	też,	że	są	to	najpiękniejsze	Święta	dla	wszystkich	
chrześcijan.	Tę	radość	świętowania	podsumowują	krótko	słowa	ks.	Jana	Byrta	ze	Szczyrku:	„Chrystus Zmar-
twychwstał i już nikt i nigdy nie będzie mógł powiedzieć - Z tamtej strony nikt nigdy nie powrócił. Wrócił 
Jezus! To jest dla ludzkości najcudowniejsza informacja. Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarze-
niem w dziejach ludzkości”. 
	 Święta	Wielkanocne	są	dla	ewangelików	również	wielkimi	świętami,	bo	jak	śpiewamy	w	jednej	z	pieśni:	
„Gdyby	nie	był	powstał,	Świat	by	w	piekle	został...”.	Gdyby	nie	było	Wielkiego	Piątku,	nie	bylibyśmy	zbawieni	 
i	nie	byłoby	Wielkanocy	obchodzonej	na	pamiątkę	zmartwychwstania	Pana	Jezusa.	A	wtedy,	jak	Ap.	Paweł	mówi:	
„daremna	byłaby	wiara	nasza”	(1	Kor	15,14	b).	Wielkanoc	jest	dla	nas	potwierdzeniem	dzieła	zbawienia.



Informator Parafialny nr 4/2017 (159)

kwiecień 2017  3

Nasz mrok
	 Jest	to	zadziwiające,	że	mrok	jaki	kiedyś	zapadł	wokół	Golgoty,	nie	jest	i	dzisiaj	obcy	współczesnemu	
człowiekowi.	Współcześnie	tak	samo	zmagamy	się	z	chorobami.	Niektóre	z	nich	obejmują	zatrważający	zasięg.	
Człowiek	ogromnym	wysiłkiem	usiłuje	je	zwalczyć.	Nauczy	się	zapobiegać.	Wyznaczy	elementy	obronne.	Od-
niesie	nawet	i	skuteczny	wynik.	Cóż	z	tego?	Radość	pozorna	da		o	sobie	znać	tylko	na	krótko.	Pojawiają	się	nowe	
symptomy,	które	dalej	wciągają	nas,	choć	w	zupełnie	inny	sposób,	w	tunele	bez	wyjścia.	To,	co	może	być	pomocą	
i	 radosnym	 rozwiązaniem	wielu	problemów	–	może	 stać	 się	 z	 drugiej	 strony	ogromnym	niebezpieczeństwem.	
„Cyber	przestrzeń”	nie	jest	zła	tak	długo,	dopóki	człowiek	nie	zainfekuje	ją	wirusami	niechęci,	brutalności	czy	
zupełnie	niewinnego	podłoża,	które	może	stać	się		zwodniczym	niebezpieczeństwem.	Ten	nasz	mrok,	najbardziej	
współczesny,	też	jest	ogromny,	bo	uzmysławia	osobom	najbardziej	refleksyjnym	rozmiary	spustoszeń.					
Porzucić lęk
	 Współcześnie	jest	możliwa	taka	sama	droga	jak	kiedyś,	po	wydarzeniach	Golgoty.	Czy	jednak	stać	nas	
będzie	na	powrót	do	źródeł.	Trzeba	podjąć	się	i	nie	ustawać	w	tym	zakresie,	w	sensie	religijnym,	wymarszu	na	
spotkanie	z	Panem	Jezusem.	To	jest	zasadniczy	zwrot	w	życiu	każdego	człowieka.	Ten,	kto	podejmuje	się	drogi	do	
odszukania	Zbawiciela,	czyni	coś	wyjątkowego.	Przede	wszystkim	zdobywa	się	na	pokonanie	lęku.	Czyni	to	nie-
jednokrotnie	wbrew	popularnej	zasadzie	spokojnego	i	błogiego	dotąd	życia.	Musi	w	drodze	powoli	pozostawiać	
za	sobą	wszelkie	obawy.	Ważne	jest	poszukiwanie	Pana	Jezusa.	Poszukiwanie	zawiera	obietnicę	znalezienia.	Kto	
puka,	temu	otworzą.	Kto	spragniony	i	głodny,	zostanie	nasycony.	Kto	szuka	nadziei,	temu	otworzą	się	wspaniałe	
drzwi.	
Kieruj się Słowem Bożym
	 Niewątpliwie	 i	 w	 tym	Roku	 Jubileuszu	 500-lecia	 Reformacji	 potrzebne	 jest	 zainteresowanie	 Słowem	
Boga,	Biblią.	Poznawanie	treści,	także	i	tych	słów	Zbawiciela	mówiących	o	życiu	i	zmartwychwstaniu,	należy	do	
niezbywalnej	konieczności	by	w	wierze	nie	ustać	ale	przeciwnie,	trwać	i	składać	świadectwo	istnienia.	„Wstał	 
z	martwych	jak	powiedział”	–	wymaga	serc	pełnych	ufności	ale	i		przywiązania	do	Słowa	Bożego.	Mądrość	życia	
jest	potrzebna.	Wykształcenie	i	kompetencje	intelektualne	są	niezbywalną	cząstką	obecnego	czasu.	Jednak	bez	
Słowa	Bożego,	bez	Biblii,	życie	naznaczone	jest	ogromną	luką,	która	stwarza	w	nie	jednym	wypadku	przepaść	
pochłaniającą	najbardziej	szlachetne	usiłowania.	Życie	osobiste	naznaczone	porankiem	wielkanocnym	stawia	nas	
na	bardzo	stabilnym	fundamencie.	
Powiedzcie, że zmartwychwstał
	 Właśnie	 każde	 uczestniczenie	 w	 godnym	 i	 właściwym	 przeżywaniu	 niedzieli	 jest	 umacnianiem	 się	 
w	przesłaniu,	że	Pan	Jezus	prawdziwie	zmartwychwstał.	Szczególnie	świąteczna	Wielkanoc	jest	takim	mocnym	
światłem	nadziei.	Potwierdzeniem,	że	Pan	Bóg	odmienia	wszystko,	co	dla	nas,	ludzi,	stwarza	rzeczywistość	do	
porzucenia,	 do	 nieporuszenia,	 do	 całkowitej	 klęski.	 Zmartwychwstanie	 jest	 odmianą.	 Zmartwychwstanie	 jest	
pokonaniem	 najbardziej	 znaczących	 klęsk	 ludzkich,	 jest	 przezwyciężeniem	 całkowitej	 bezradności	 człowieka,	
wreszcie	 jest	 także	zupełnie	 innym	początkiem.	Człowiek	widzi	zgliszcza,	a	zmartwychwstanie	Zbawiciela	na	
ludzkim	ugorze	pozwala	rozwinąć	się	najpiękniejszemu	z	kwiatów	–	nowej	rzeczywistości.	Bo	zmartwychwstanie	
Pana	Jezusa	jest	jak	słońce.	Zmartwychwstanie	daje	wzrost		optymizmu,	radości	i	budzi	nowe	siły.	Człowiek	staje	
się	zdatny	do	prawdziwej	misji	i	zdobywa	niespożyte	siły	twórcze.	Chciejmy	więc	obudzić	w	sobie	światło	zmar-
twychwstania.	„Wpuść	o	słońce	wielkanocne…”.	Amen. ks. Jan Badura
 Ks. Jan Badura urodził się w 1950 roku. Pracę duszpasterską rozpoczynał w 1977 r. w parafii w Wiśle. przez 35 lat proboszcz 
parafii w Pszczynie i Studzionce. Obecnie w stanie spoczynku. W 2006 r. został wybrany duchownym radcą konsystorza Kościoła E-A w RP.

Póki		życia,
póki		tchu
nie	odwracaj
swego	wzroku
od		Jezusa,

Jego		Krzyża.
Na		Nim		On
rozjaśnił		mroki

Moc Krzyża Bronisław Sztuchlik

W	bólu	wyrzekł:
		„Ojcze	odpuść		im,
bo	nie	wiedzą
co		czynią.”
Jakże		więc
nie	można	być
dziś	dla	Niego
świątynią.
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Dysputa lipska      cz. IV
Dysputa o władzy soborów

	 Jednym	z	możliwych	rozwiązań	wyznaniowych	
kontrowersji,	jakie	wybuchły	w	związku	z	reformacyj-
nym	wystąpieniem	Marcina	Lutra,	było	zwołanie	sobo-
ru	powszechnego.	Co	prawda	w	XV-wiecznych	sporach	
zwolennicy	 nadrzędności	 soboru	 nad	 papieżem	 prze-
grali,	 jednak	wobec	XVI-wiecznego	 nasilenia	 sporów	
zwołanie	soboru,	jako	najwyższego	forum	kościelnych	
kontrowersji,	okazało	się	kuszącą	możliwością.	Propo-
nował	 je	 także	Marcin	Luter	w	pochodzącym	z	 1520	
r.	 piśmie	 „Do	 chrześcijańskiej	 szlachty	 niemieckiego	
narodu	 o	 poprawie	 chrześcijańskiego	 stanu”.	Według	
niego	wolny	sobór,	a	więc	nie	zwołany	przez	i	pod	nad-
zorem	papieskim,	miał	stać	się	forum	napomnienia	pa-
pieża	i	rozliczenia	go	ze	stanu,	do	jakiego	doprowadził	
Kościół.	Taki	„wolny	sobór”	nie	został	zwołany.	Jedno-
cześnie	po	obu	stronach	toczącego	się	sporu,	a	więc	za-
równo	po	stronie	reformacyjnej,	jak	i	wiernej	Rzymowi,	
pojawiały	się	co	jakiś	czas	wezwania	do	zwołania	sobo-
ru,	który	miałby	rozstrzygnąć	narastające	kontrowersje.	
Na	przykład	sejm	Rzeszy	w	Spirze,	podejmując	decyzję	
o	przyznaniu	prawa	do	reformowania	poszczególnych	
terytoriów	Rzeszy	ich	władcom	stwierdzał,	że	kwestia	
ta	poddana	jest	ich	sumieniu	do	momentu	rozstrzygnięć	
soboru.
	 Ta	 nadzieja	 na	 zwołanie	 soboru	 powróciła	 
z	dużą	siłą	w	latach	30.	XVI	wieku.	W	1535	r.	nowo	wy-
brany	papież	Paweł	III	wysłał	do	Rzeszy	Niemieckiej	
nuncjusza	Pietro	Paolo	Vergerio,	 który	miał	 przygoto-
wać	grunt	pod	przyszłe	zwołanie	soboru.	W	listopadzie	
tego	samego	roku	odwiedził	on	także	Wittenbergę	i	spo-
tkał	się	z	M.	Lutrem.	W	1536	r.	ogłoszona	została	przez	
papieża	Pawła	III	bulla	zapraszająca	na	sobór	do	Man-
tui,	który	ostatecznie	nie	doszedł	do	skutku.	Te	wyda-
rzenia	powodowały,	że	strona	reformacyjna	musiała	nie	
tylko	podjąć	decyzję	czy	brać	udział	w	soborze,	a	jeśli	
tak	–	przygotować	się	do	udziału	w	nim,	ale	także	zająć	
się	problemem	soboru	szerzej.	Odpowiedzią	ze	strony	
M.	Lutra	na	pierwsze	z	pytań	było	jego	wyznanie	wia-
ry	–	teologiczny	testament	–	„Artykuły	szmalkaldzkie”	 
z	1536	r.	Jeśli	zaś	chodzi	o	samą	kwestię	władzy	soboru	
w	Kościele,	 to	 odniósł	 się	 do	 niej	 pierwszy	 raz	w	 ze-
stawie	30	tez	zatytułowanych	Disputation	de	potestatae	
concilii	[Dysputacji	o	władzy	soborów],	datowanej	na	
10	października	1536	r.	
	 Ten	zestaw	tez	rozpoczynają	rozważania	o	hie-
rarchii	 władzy/autorytetu	 w	 Kościele	 i	 szczególnym	
miejscu	 apostołów	w	 niej.	Wynika	 to	 z	 faktu,	 że	 klu-
czowym	argumentem	na	rzecz	autorytetu	soboru	w	Ko-

ściele	było	przekonanie,	że	każdy	sobór,	jako	uroczyste	
zgromadzenie	 biskupów	 całego	Kościoła	 jest	 zgroma-
dzeniem	następców	apostołów.	Prawzorem	soboru	w	tej	
logice	był	tzw.	sobór	apostolski	w	Jerozolimie,	opisany	
w	Dziejach	Apostolskich	15.	
	 Swoje	tezy	o	władzy	soboru	Marcin	Luter	roz-
poczyna	więc	od	 stwierdzenia,	 że	w	Kościele	po	wła-
dzy/autorytecie	 Chrystusa	 nie	 ma	 autorytetu/władzy	
równej	apostołom	i	prorokom,	wszystkie	inne	władze/
autorytety	kościelne	są	ich	uczniami.	Wynika	to	z	fak-
tu,	że	apostołowie	otrzymali	obietnicę	Ducha	Świętego.	
Obietnica	ta	nie	dotyczy	tylko	ich	urzędu	czy	powoła-
nia,	ale	także	ich	osobiście.	Dlatego	też	oni	wyłącznie	
mogą	 być	 nazwani	 „fundamentami	 Kościoła”	 [funda-
mentum	Ecclesiae]	 i	mogą	ustanawiać	artykuły	wiary.	
Ich	 następcy	 nie	 dziedziczą	 tego	 osobistego	wymiaru	
obietnicy	 Ducha	 Świętego,	 który	 przynależał	 dwuna-
stu.	Stąd	też	nie	mogą	mechanicznie	kopiować	działań	
apostołów.	Z	faktu,	że	apostołowie	coś	czynili	nie	wy-
nika	więc	jeszcze,	że	mają	do	tego	prawo	ich	następcy.	
Odnosi	się	to	szczególnie	do	kwestii	formułowania	no-
wych	artykułów	wiary,	których	następcy	apostołów	nie	
mają	prawa	ustanawiać.	Mogą	oni	jedynie	podążać	za	
apostolską	nauką	oraz	ustanowieniami	i	je	zachowywać.	
Tezę	o	różnicy	między	apostołami	i	ich	następcami	M.	
Luter	argumentuje,	odwołując	się	do	1	Listu	Piotra	4,11	
i	2	Listu	Piotra	1,21.	W	oparciu	o	te	teksty	wskazuje,	że	
nikt	nie	wykłada	Pisma	Świętego	z	własnej	woli.	Jest	to	
dzieło	Ducha	Świętego.	Bez	inspiracji	Ducha	Świętego	
każdy	wykład	Pisma	Świętego	jest	tylko	własnym	wy-
kładem	człowieka.	Zaś	już	na	wstępie	rozważań	wska-
zał,	 że	obietnicę	Ducha	Świętego	otrzymali	osobiście	
apostołowie,	a	nie	ich	następcy.	Dlatego	ci,	którzy	przy-
szli	po	apostołach,	zobowiązani	są	do	kontynuacji	ich	
apostolskiego	fundamentu,	inaczej	należy	ich	uznać	za	
heretyków	i	antychrystów.
	 Uporawszy	 się	 z	 kwestią	 władzy/autorytetu	
apostołów	 i	 tym,	 że	 nie	 przekłada	 się	 ona	 bezpośred-
nio	na	ich	następców	ze	względu	na	fakt,	że	pełnią	oni	
taką	funkcję,	M.	Luter	może	przejść	do	oceny	władzy/
autorytetu	soboru	jako	zgromadzenia	biskupów.	Szcze-
gólny	autorytet	tego	typu	zgromadzeń	całego	Kościoła	
wynikał	z	przekonania	o	tym,	że	nad	podejmowanymi	
na	nich	rozstrzygnięciami	w	sprawach	kluczowych	dla	
Kościoła	 czuwał	 w	 sposób	 szczególny	 Duch	 Święty,	
zapewniając	 ich	 prawidłowość.	 Inspiracją	 do	 takiego	
intepretowania	 zjawiska	 soboru	 była	 między	 innymi	
formuła	 mająca	 charakter	 rozstrzygnięcia	 prawzoru	
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soborów,	 a	więc	 tzw.	 „soboru	 jerozolimskiego”	opisa-
nego	w	Dziejach	apostolskich.	Rozpoczyna	się	ona	od	
sformułowania	 „Postanowiliśmy	 bowiem,	Duch	Świę-
ty	 i	my,	by…”	(Dzieje	apostolskie	15,28).	Takie	prze-
konanie	 utwierdzał	 także	 fakt,	 że	 sobory	 powszechne	
były	 zwoływane	 w	 starożytnym	 Kościele	 gdy	 trzeba	
było	bronić	zasadniczych	prawd	nauki	chrześcijańskiej.	
Na	przykład	dwa	pierwsze	(w	Nicei,	w	325	r.	i	zaliczo-
ny	 potem	do	 soborów	 powszechnych	 odbywający	 się	 
w	381	r.	w	Konstantynopolu	synod	wschodnich	prowin-
cji	Kościoła)	broniły	prawdy	o	tym,	że	Bóg	jest	jeden,	
ale	 w	 trzech	 osobach:	 Ojcu,	 Synu	 i	 Duchu	 Świętym.	
Kolejne	dwa	sobory	(w	Efezie	w	431	r.	i	w	Chalcedonie	
w	451	r.)	broniły	prawdy	o	tym,	że	Jezus	Chrystus	był	
prawdziwym	człowiekiem	i	prawdziwym	Bogiem.
	 W	kolejnych	tezach	M.	Luter	zajmuje	się	więc	
autorytetem/władzą	 soboru,	 jako	 zgromadzenia	 bisku-
pów.	Stwierdza	na	wstępie	tej	części	dysputy,	w	tezie	12,	
że	zgromadzenia	biskupów	albo	sobory	mogą	się	mylić,	
tak	 samo	 jak	wszyscy	 inni	 ludzie,	 czy	 to	w	 odniesie-
niu	do	swoich	urzędów,	czy	też	do	spraw	prywatnych.	
Bywało,	że	sobory	się	nie	myliły.	Według	choćby	wy-
znania	wiary	M.	Lutra	przedstawionego	w	„Artykułach	
szmalkaldzkich”	tak	rzecz	się	miała	z	pierwszymi	czte-
rema	soborami,	które	ogłaszały	nauczanie	o	Bogu	jedy-
nym	w	Trójcy	i	dwóch	naturach	w	Chrystusie.	Jednak	
fakt,	że	akurat	 te	decyzje	były	 trafne	 i	prawdziwe	nie	
wynika	z	istoty	soboru	jako	zgromadzenia.	Innymi	sło-
wy,	kryterium	nieomylności	soboru	nie	jest	formalne,	to	
znaczy	nie	wystarczy	zwołać	zgromadzenia	o	charakte-
rze	soboru,	by	cieszył	się	on	nieomylnym	autorytetem.	
To,	że	w	pewnych	decyzjach	sobory	się	nie	myliły,	jest	
zasługą	 Kościoła	 albo	 jakiegoś	 świętego	 męża.	 Jako	
przykład	 tego	 ostatniego	 przypadku	M.	 Luter	 podaje	
pierwszy	sobór	powszechny	w	Nicei,	który	cieszył	się	
szczególnym	 autorytetem.	 Zgodnie	 z	 przekazem	 hi-
storyka	Kościoła	Sokratesa	Scholastyka	miano	na	nim	
wprowadzić	 celibat	 duchownych,	 czemu	 przeszkodził	
biskup	Pafnucy	z	górnej	Tebaidy	w	Egipcie.	To	więc,	
że	sobór	nie	wprowadził	w	życie	Kościoła	odrzucanej	
przez	Reformacje	praktyki	celibatu	nie	jest	zasługą	jego	
nieomylności,	ale	biskupa	Pafnucego,	którego	sprzeciw	
był	darem	łaski	Chrystusa	dla	Kościoła.	
	 Sobór	nie	cieszy	się	nieomylnością,	gdyż	żad-
na	obietnica	Boża	nie	wiąże	Ducha	Świętego	ze	zgro-
madzeniem	 biskupów	 bądź	 soborem.	 Stąd	 roszczenie	
soborów	do	bycia	uznanym	za	zgromadzone	w	Duchu	
Świętym	M.	Luter	uznaje	za	fałszywe	i	za	przejaw	py-
chy,	 a	wręcz	bluźnierstwo.	Nie	ma	bowiem	pewności	
co	do	tego,	że	Duch	Święty	koniecznie	czuwa	nad	pra-
widłowością	rozstrzygnięć	soborowych.	Zgromadzenie	 
w	 Duchu	 Świętym	 jest	 możliwe	 jedynie,	 jeśli	 konty-
nuuje	ono	apostolski	fundament	 i	nie	wypowiada	wła-
snych	 myśli,	 ale	 działa	 zgodnie	 z	 wiarą.	 Reformator	

przyznaje	 również,	 że	 sobór	 reprezentuje	 Kościół	 po-
wszechny,	przy	czym	relacja	 soboru	 i	Kościoła	przed-
stawia	się	jak	relacja	namalowanego	obrazu	człowieka	
do	 człowieka,	 sobór	 jest	 zatem	 jedynie	 przedstawie-
niem	prawdziwego	Kościoła,	nie	jest	zaś	z	nim	tożsamy.	
M.	Luter	pisze	następnie,	że	sobór	może	stać	się	czymś	
więcej	 niż	 tylko	 reprezentacją	 prawdziwego	Kościoła.	
To	jednak,	że	staje	się	on	prawdziwym	Kościołem,	a	co	
za	tym	idzie	podejmuje	prawidłowe	decyzje	wiary,	nie	
należy	do	jego	istoty.	Ponownie	zaś	M.	Luter	twierdzi,	
że	nie	wystarczy	 formalnie	zwołać	soboru,	by	cieszył	
się	on	nieomylnością.	Dowodzi	tego	historia,	ukazująca	
przykłady	błędnych	decyzji	soborów,	do	których	Refor-
mator	jeszcze	wróci.	Kryterium	nieomylności	rozstrzy-
gnięć	 soboru	 nie	 należy	 bowiem	 do	 jego	 istoty	 jako	
zgromadzenia	biskupów,	ale	jest	zależne	od	wierności	
soboru	 apostolskiej	wierze.	Tym	 samym	 rozstrzygnię-
cia	soborów,	podobnie	jak	miało	to	miejsce	w	przypad-
ku	 pojedynczych	 następców	 apostołów,	 są	 nieomylne	
tylko	jeśli	kontynuują	i	są	zgodne	z	apostolska	wiarą.	
	 Z	 takiej	 oceny	 istoty	 soboru	 i	 kryteriów	 jego	
nieomylności	wynika	dla	Reformatora	wniosek	mający	
wymiar	praktyczny.	Nikt	nie	jest	zobowiązany	do	auto-
matycznego	posłuszeństwa	 rozstrzygnięciom	soborów.	
Powinien	najpierw	według	Pisma	Świętego	ocenić,	czy	
w	danym	wypadku	sobór	działa	jak	prawdziwy	Kościół,	
a	więc	wypowiada	 się	zgodnie	z	 treścią	pism	apostol-
skich.	Te	decyzje,	które	nie	przeszły	pozytywnie	takiej	
weryfikacji,	można	pominąć.	Wyraz	takiej	logiki	Refor-
mator	 dostrzega	 w	 wypowiedziach	 wskazujących,	 że	
mając	dobre	podstawy	w	Piśmie	Świętym,	nawet	jeden	
człowiek	może	przeciwstawić	się	soborowi.	Stwierdza	
jednak,	że	to	tylko	teoria,	gdyż	obecnie	ci,	którzy	sprze-
ciwiają	się	soborowi,	narażają	się	na	potępienie	i	stos.	
W	 jego	czasach	nawet	 jeśliby	anioł	 z	nieba	przyszedł	
i	sprzeciwił	się	soborowi,	zostałby	potępiony.	Przykła-
dem	 tego,	 ile	zmieniło	się	od	czasów	soboru	w	Nicei	
w	 325	 r.,	 kiedy	 to	 zgodny	 z	 apostolskim	 nauczaniem	
sprzeciw	jednego	człowieka	–	biskupa	Pafnucego	–	po-
wstrzymał	sobór	od	błędu	i	wprowadzenia	celibatu,	jest	
sobór	w	Konstancji	(1414-1418).	Na	nim	bowiem	wy-
stąpili	dwaj	ludzie	na	wzór	Pafnucego,	chcąc	na	podsta-
wie	Pisma	Świętego	skłonić	sobór	do	naprawy	błędów	
w	Kościele	(chodziło	m.in.	o	wprowadzenie	udzielania	
Wieczerzy	 Pańskiej	 pod	 dwoma	 postaciami	 także	 dla	
świeckich,	co	później	przywróciła	Reformacja).	Jednak	
obaj	trafili	na	stos.	Ci	dwaj	ludzie,	do	których	odwołu-
je	się	M.	Luter,	to	oczywiście	liderzy	czeskiego	ruchu	
reformy	Kościoła:	Jan	Hus	(ok.	1370-1415)	i	Hieronim	 
z	Pragi	(ok.	1380-1416).
	 W	tej	dyspucie	M.	Luter	odrzuca	więc	formal-
ny	 autorytet	 następców	 apostołów	 –	 biskupów,	 oraz	
ich	zgromadzenia	–	soboru.	W	to	miejsce	wprowadza	
merytoryczne	kryterium	zgodności	z	przesłaniem	apo-
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stolskim,	 które	 przekazane	 zostało	 w	 apostolskich	 pi-
smach	zawartych	na	kartach	Pisma	Świętego.	Ta	 rola	
apostolskiego	 przesłania	 poświadczonego	 w	 pismach	
biblijnych	 jako	normy,	według	której	oceniane	 i	unor-

mowane	są	wszystkie	 inne	normy	 i	 rozstrzygnięcia	w	
życiu	 Kościoła,	 to	 podstawowy	 aspekt	 reformacyjnej	
zasady sola scriptura.

	 Marcin	Luter	był	pierwszą	gwiazdą	mediów	w	historii	-	i	to	na	długo	przed	pojawieniem	się	
Twittera,	Instagrama	czy	Facebooka.	Pięćset	lat	temu	zaczął	zalewać	świat	obrazami	oraz	tekstami.	
W	ten	sposób	wpłynął	na	kulturę	całego	kontynentu	-	i	ocalił	własne	życie	...

	 Te	 uderze-
nia	 młotka	 odbiją	
się	szerokim	echem	
w	 całej	 Europie:	
zaledwie	 34-letni	
augustianin	 31	 paź-
dziernika	1517	roku	
przybija	 arkusz	 pa-
pieru	 do	 drzwi	 ko-
ścioła	 Wszystkich	
Świętych	w	Witten-
berdze.	 Umieścił	
na	 nim	 95	 tez	 wy-
mierzonych	 w	 złe	
praktyki	 Kościoła	 
i	 w	 papieża	 Leona	
X,	 najpotężniejsze-
go, obok cesarza, 
człowieka	 w	 Euro-
pie.	
 Atak na na-
miestnika	 Chrystu-
sa,	 zasiadającego	 
w	stolicy	ówczesne-
go	 świata,	 Rzymie,	
dokonany	 z	 liczą-
cego	zaledwie	2000	
dusz	 miasteczka,	
trwale	zapisał	się	w	
pamięci	 zbiorowej	
całego	 kontynentu.	
To	ta	chwila	sprzed	
500	 lat	 podzieliła	
-	 i	dzieli	do	dzisiaj	-	
chrześcijan.	 Co	 tak	
naprawdę	się	wtedy	
zdarzyło?

	 W	rzeczywistości	przybijanie	tez	do	drzwi	sta-
wiane	 jest	pod	znakiem	zapytania.	Niektórzy	badacze	
widzą	 w	 tym	 raczej	 PR-owy	 chwyt,	 zastosowany	 na	
długo	przed	wynalezieniem	tego	sformułowania.	Praw-
dziwy	 czyn	miał	mieć	 ich	 zdaniem	 dużo	mniej	 spek-
takularny	przebieg.	Wiele	wskazuje	na	 to,	 że	 intencją	
Lutra	było	pobudzenie	dyskusji	„naukowej”	(stąd	tezy),	 
a	 nie	 rozpętanie	 ludowej	 rewolucji:	 -	 Marcin	 Luter	
usiadł	i	napisał	dwa	krytyczne	listy	do	właściwych	bi-
skupów	w	Moguncji	 i	Brandenburgii	 -	wyjaśnia	histo-
ryk	Volker	Leppin.
	 Jednak	oficjalna	korespondencja	o	„naukowym”	
charakterze	 trudnej	 dysputy	 teologicznej	 nie	wzbudzi-
łaby	emocji	w	ludzie.	Z	kolei	wyobrażenie	oburzonego	
mnicha	przybijającego	swoje	tezy	na	drzwiach	kościoła	
„sprzedaje	się”	znacznie	lepiej	niż	nawet	najlepiej	umo-
tywowany	traktat.	Według	historyka	Volkera	Reinhard-
ta	to	właśnie	ten	obraz	miał	decydujące	znaczenie:	-	To,	
czy	 Luter	 rzeczywiście	 przybił	 tezy	 do	 drzwi	 kościo-
ła,	nie	ma	najmniejszego	znaczenia	-	ludzie	potrzebują	
symboli.
	 W	 średniowieczu	 ataki	 na	 Kościół	 żyjący	 
w	zupełnej	sprzeczności	z	głoszoną	nauką	nie	są	niczym	
rzadkim,	szczególnie	wśród	Niemców.	W	końcu	Ojciec	
Święty	 wciąż	 wysyła	 „akwizytorów”	 kupczących	 od-
pustami,	by	Rzym	mógł	pławić	się	w	 luksusie.	 -	Bóg	
dał	nam	papiestwo,	cieszmy	się	nim	więc	-	powiedział	
Leon	X	po	objęciu	tronu	w	1513	roku.	Geniusze	sprze-
daży,	tacy	jak	dominikanin	Johann	Tetzel,	za	gotówkę	
wystawiają	 certyfikaty	 odpuszczenia	 grzechów	 -	 we-
dług	Lutra	to	diabelski	system.	Tylko	co	zrobić,	by	nie	
wylądować	na	stosie,	 tak	 jak	 tylu	wcześniejszych	kry-
tyków	papieża?	Luter	 rozpoczyna	 pierwszą	 kampanię	
medialną	w	historii...
	 -	To	ostatni,	a	zarazem	największy	dar	od	Boga	-	
tak	sławi	wynaleziony	70	lat	wcześniej	druk.	Niemiecki	
mnich	rozsyła	swoje	idee	z	małej	Wittenbergi	w	świat	

Jak Luter wynalazł 
średniowieczny INSTAGRAM 
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-	 jak	 obecne	 gwiazdy	 w	 mediach	 społecznościowych,	
takich	jak	Facebook	czy	Instagram.	I	tak	jak	dzisiejsze	
posty	 rozlewają	 się	 po	 sieci	 kolportowane	 przez	 sa-
mych	odbiorców,	tak	jego	tezy	dzięki	drukowi	rozprze-
strzeniają	się	błyskawicznie	po	cesarstwie	oraz	reszcie	
Europy.	W	całych	Niemczech	powstają	kolejne	kopie	 
i	 tłumaczenia.	 Tempo	 ich	 rozpowszechniania	 się	 jest	
błyskawiczne	-	na	początku	1519	roku	tezy	Lutra	czy-
tane	są	we	Włoszech,	Francji	czy	Anglii.	Wkrótce	pu-
blikuje	on	świeże	prace,	a	rzesze	młodych	ludzi	ciągną	
do	Wittenbergi	 słuchać	 swojego	 nowego	 „idola”.	Ma	 
w	tym	udział	także	genialny	menedżer	medialny,	Lucas	
Cranach	Starszy.	Ten	malarz	prowadzi	drukarnię	 zale-
dwie	700	metrów	od	siedziby	buntowniczego	duchow-
nego	i	zarządza	jego	wizerunkiem.	Dzisiejsze	gwiazdy	
podtrzymują	 zainteresowanie	 fanów,	 publikując	 co-
dziennie	ciekawe	fotki,	Cranach	zaś	500	lat	temu	karmi	
zaciekawiony	lud	coraz	to	nowymi	sztychami,	drzewo-
rytami	i	miedziorytami.	Skutek:	liczba	„obserwujących”	
Lutra	w	krótkim	czasie	wzrasta	do	kilku	milionów...
	 Cranach	ma	wyłączność	na	portretowanie	refor-
matora.	Wdraża	coś,	co	dzisiaj	można	by	nawet	nazwać	
rodzajem	„brandingu”.	Zmienia	mało	atrakcyjny	wize-
runek	 chudego	 i	 nieśmiałego	mnicha,	 przekształcając	
go	w	porywający	i	charyzmatyczny	autorytet	religijny.	
Już	wkrótce	 utrzymuje	 się	 prawie	wyłącznie	 z	 portre-
tów	Lutra.	A	zapotrzebowanie	jest	spore,	bo	sam	zain-

teresowany	 umie-
jętnie	 podgrzewa	
atmosferę.	W	1518	
roku	publikuje	akta	
z	własnego	przesłu-
chania przez wy-
słanników	 papie-
skich.	W	1520	roku	
dokonuje	 głośnego	
spalenia	 rzymskiej	
bulli,	 w	 której	 gro-
żono	 mu	 ekskomu-
niką.	 Nawet	 jego	
ucieczka	 zostaje	
zainscenizowana 
niczym	 spektakl	
medialny:	Luter,	od	
czasu	sejmu	Rzeszy	
w	Wormacji	w	1521	
roku	znajdujący	się	
w	 niebezpieczeń-
stwie, w trakcie 
sfingowanego	 na-
padu	 zostaje	 upro-
wadzony przez 
swoich zwolenni-
ków.	W	1525	 roku	

ma	miejsce	skandal,	który	również	dzisiaj	zapewne	nie	
schodziłby	z	czołówek	gazet	i	byłby	całymi	dniami	sze-
roko	komentowany	w	internecie:	były	mnich	poślubia	
byłą	zakonnicę	Katarzynę	von	Bora	 -	 a	noc	poślubna	
odbywa	się	w	obecności	świadków.
	 Co	jednak	sprawia,	że	dla	potężnego	Kościoła	
jest	nietykalny?	Na	początku	papież	nie	docenia	niepo-
zornego	duchownego,	potem	jest	już	za	późno:	dzięki	
swoim	„postom”	 stał	 się	 zbyt	wpływowy,	 by	móc	go	
potajemnie	uciszyć.	Ta	sama	zasada	chroni	dziś	dema-
skatora	 Edwarda	 Snowdena	 przed	 zemstą	 amerykań-
skich	służb	specjalnych.
	 Luter	 wie,	 jak	 poruszyć	 tłumy.	 Publikuje	 nie	
tylko	 po	 łacinie,	w	 której	 zwraca	 się	 do	 sobie	 podob-
nych,	ale	i	po	niemiecku,	w	którym	to	języku	pisze	do	
chłopów,	 służących	 czy	 rzemieślników	 -	 swoich	 naj-
wierniejszych	„fanów”.	-	Barbarzyńca	Luter	ma	talent	
do	mówienia	 tego,	 czego	 chce	 słuchać	 lud	 -	 przyzna-
je	kardynał	Girolamo	Alexandro.	Pisma	katolików	nie	
mają	takiej	medialnej	siły	przebicia.	Gdy	Kościół	cytu-
je	klasyczne	dramaty	i	wzbija	się	na	literackie	wyżyny,	
reformator	oferuje	konkrety:	w	swoich	pamfletach	robi	
z	papieża	diabła,	każe	wyrywać	kardynałom	języki,	wy-
myśla	 szokujące	przekleństwa	 i	pozwala	 sobie	na	nie-
nawistne	tyrady.	-	Luter	to	gwiazda	pop	swoich	czasów	
-	wyprzedza	wiele	większych	od	siebie	postaci,	np.	Era-
zma	z	Rotterdamu	-	wyjaśnia	publicysta	Willi	Winkler.	
Pokazuje	też,	że	każdy	może	zwyciężyć,	nawet	mając	
potężnych	 przeciwników.	 Zasiane	 przez	 niego	 ziarno	
oświecenia	niedługo	później	wstrząśnie	Europą.

„Wiedza i Życie” - udostępnił Jan Fryda

 INSTAGRAM - to internetowy fotograficzny 
serwis udostępniania zdjęć, który umożliwia użytkow-
nikom edycję zdjęć i filmów oraz publikowanie ich na 
stronie internetowej.
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Ks. Marcin LuterCIEKAWOSTKA:

Nasze rozmyślania
 	 Kiedy	 w	 modlitwie	 mówię	 Bogu	 o	 wszyst-

kim,	 co	mnie	 trapi,	wtedy	w	cichości	 oddaję	 całkowi-
cie	 swe	serce	Chrystusowi.	 Jeśli	 człowiek	poczuje	 się	
skrzywdzony,	a	nie	chce	żywić	urazy	ani	złości,	zawsze	
skłonny	jest	do	pojednania,	lecz	wtedy	potrzebuje	siły	
wewnętrznej,	którą	 tylko	Bóg	nam	dać	może,	 jeśli	na	
Nim	we	wszystkim	polegamy.	Przez	tę	cichość	w	wyba-
czaniu	nie	chowamy	urazy,	która	zawsze	szkodzi	naszej	
duszy	 i	 sercu.	Nigdy	nie	możemy	pozwolić,	 aby	była	
obrażona	 nasza	 dusza,	 która	 musi	 zawsze	 być	 nastro-
jona	radośnie,	a	jej	łagodność	nie	może	ulec	osłabieniu.	
Takim	postępowaniem	człowiek	pokazać	może	 innym,	
że	nie	traci	do	nich	zaufania,	że	przed	nimi	jest	droga	
otwarta	do	poprawy	i	pokoju.	Każdy	człowiek	zresztą	
powinien	mieć	 szansę	 do	 naprawy	 swoich	 błędów	ży-
ciowych,	bo	w	 jego	życiu	może	nadejść	 taki	moment,	
że	będzie	żałować	 tego,	co	uczynił	 i	będzie	się	chciał	
poprawić.	A	 więc	 nie	 wyrywajmy	 kąkolu	 z	 pszenicy	

za	 wcześnie.	 Poczekajmy,	 aż	 się	 pszenica	 rozrośnie,	
to	 sama	 kąkol	 zagłuszy.	 Tak	 też	 i	 my	 odniesiemy	 ła-
twiej	 zwycięstwo	 przez	 opanowanie	 oraz	 przez	 cier-
pliwość.	Musimy	zastosować	zasadę	św.	Pawła,	gdzie	
pisze:	 (Rz.12,21)	 „Nie	 daj	 się	 zwyciężyć	 złu,	 ale	 zło	
dobrem	zwyciężaj!”	Tak	więc	nas	powinny	cechować	
spokój,	cierpliwość,	ufność,	łagodność	i	pogoda	ducha.	
Naszym	kresem	jest	śmierć,	ale	Bóg	jest	kresem	naszej	
śmierci,	 Bóg	 jest	 naszym	 pomocnikiem,	 ratownikiem	 
i	 naszą	 nadzieją.	 Oczyma	 wiary	 i	 nadziei	 patrzymy	
poza	ten	kres,	poza	granicę,	jaką	naszemu	życiu	wyzna-
cza	nasza	 śmierć.	Kto	może	nas	przeprowadzić	przez	
ten	kres	i	granicę,	i	z	kim	możemy	ją	przekroczyć?	Otóż	
tylko	ze	Zmartwychwstałym	i	żyjącym	naszym	Panem,	
ponieważ	On	powiedział:	(1	J	14,	16)	„Ja	żyję	i	wy	żyć	
będziecie!”.	
	 Człowiek	 posiada	 światłość,	 a	 tą	 światłością	
jest	Nasz	Pan	–	JEZUS	CHRYSTUS!

Ruta Kornelia Lissowska

	 Ksiądz	Marcin	Luter,	twórca	Reformacji	w	XVI	wieku,	nigdy	nie	był	biskupem	Kościoła	Ewangelickie-
go.	Nigdy	nie	pretendował	do	tego	stanowiska.	Nie	był	też	proboszczem	w	Wittenberdze,	wyjątkowo	zastępował	 
w	 tych	 obowiązkach	 Jana	 Bugenhagena,	 gdy	 ten	 organizował	 parafie	 ewangelickie	 na	 północy	 Niemczech,	 
w	Danii	i	na	Pomorzu.	Doktor	Luter	spełniał	się	w	posłudze	kapłańskiej	jako	znakomity	kaznodzieja	i	duchowny	
niosący	pociechę	w	wierze	opartej	na	Biblii.

	 W	momencie	wybuchu	Reformacji	Europa	była	 społeczeństwem	chłopskim,	 a	większość	 chłopów	nie	
przejawiała	zainteresowania	uczestnictwem	w	życiu	Kościoła	–	uczestniczyli	w	mszach,	ale	rozmawianie	podczas	
czytań	i	kazań,	wchodzenie	i	wychodzenie,	nikogo	nie	dziwiło.	Być	może	wpływ	na	to	miał	fakt,	iż	95%	miesz-
kańców	Europy	Zachodniej	nie	umiało	czytać	ani	pisać,	nie	mówiąc	już	o	rozumieniu	łaciny.	Jedynymi	cenionymi	
przez	lud	praktykami	religijnymi	były	pielgrzymki,	kult	lokalnych	świętych	i	ich	relikwii.	Wszystkie	te	praktyki	
nie	wymagały	obecności	księdza,	z	którym	chłopi	często	mieli	na	pieńku.	Kościół	służył	im	za	źródło	usług	du-
chowych	–	ślubów,	chrztów	i	pogrzebów.	

Chłopskie społeczeństwo

Tezy
	 Słynne	95	tez	Marcina	Lutra	nie	było	wezwaniem	do	rewolucji	czy	buntu!	To	było	zaproszenie	do	aka-
demickiej	dyskusji	nad	 tym,	 jak	odpusty	odsuwają	Ewangelię	na	dalszy	plan	 i	przeszkadzają	w	życiu	dobrego	
chrześcijanina.	Zakonnik,	nieświadomy	burzy	jaką	wywoła,	przybił	napisane	po	łacinie	tezy	na	drzwiach	kościoła,	
co	było	wtedy	absolutnie	normalnym	zwyczajem.	Osobne	egzemplarze	otrzymali	arcybiskup	Moguncji	i	biskup	
diecezjalny	w	Brandenburgu.	Na	debatę	nikt	nie	przyszedł,	więc	Luter	wysłał	tezy	swoim	przyjaciołom	z	uczelni.	
Nagle	lont	zapłonął	–	mimo	braku	zgody	Lutra	na	przedruk,	miesiąc	później	tezy	przedrukowano	w	Lipsku	i	Mag-
deburgu,	a	pod	koniec	roku	przetłumaczono	je	na	niemiecki	i	wydano	w	formie	książkowej.	W	ciągu	kilku	miesię-
cy	dzieło	niemieckiego	mnicha	trafiło	pod	strzechy	wszystkich	europejskich	intelektualistów,	a	95	tez	uznano	za	
manifest,	a	nie	wstęp	do	nudnej	akademickiej	debaty.
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500 –  letnimi śladami Reformacji ... - cz. VII

500 lat Reformacji

	 Gdy	tylko	pierwsze	wieści	reformacyjne	zaczę-
ły	przenikać	do	Polski,	gdy	tu	i	ówdzie	wystąpili	pierw-
si	 kaznodzieje	 a	 potem	 coraz	 liczniejszy	 zastęp	 tych,	
którzy	zaczerpnęli	nowej	nauki	bezpośrednio	u	źródła	
w	Wittenberdze,	a	niedługo	potem	w	Genewie,	została	
ona	przez	bardziej	oświeconych	przyjęta	z	zaciekawie-
niem,	stała	się	przedmiotem	dyskusji	w	coraz	liczniej-
szych	kręgach	szlachty	i	mieszczaństwa,	przekroczyła	
nawet	progi	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	i	wielu	świą-
tyń.	Zarówno	szlachta,	jak	i	mieszczaństwo	dostrzegło	
w	nowej	nauce	nie	tylko	inne	pojmowanie	zasad	wiary,	
ale	 doświadczyło	 także	 pewnego	 rodzaju	 nobilitacji:	
odtąd	nie	duchowieństwo	czy	brać	zakonna,	ale	KAŻ-
DY,	bez	względu	na	 stan,	ma	sięgać	po	Biblię,	ma	 ją	
czytać	i	z	niej	czerpać	Słowo,	gdyż	tylko	Ono	jest	źró-
dłem	wiary.	Nie	według	ilości	wykupionych	odpustów	
i	wielkości	domniemanych	zasług,	a	tylko	z	łaski	Bożej	
można	dostąpić	darowania	wszelkich	win	i	każdy	jest	
tym,	czym	jest	i	co	mu	zostało	powierzone,	ale	od	niego	
zależy,	 czy	 darowane	mu	 talenty	 pomnoży,	 czy	 zako-
pie	w	ziemi.	Te	słowa	padały	na	podatny	grunt.	Szlach-
ta	 uzyskała	 dodatkowy	 atut	 do	 zabiegów	 o	 zrzucenie	
nadmiernej	 kurateli	 duchowieństwa	 i	 walki	 o	 nowe	
przywileje,	 mieszczaństwo,	 wówczas	 jeszcze	 w	 Pol-
sce	spychane	na	margines,	podbudowało	swoją	inność,	
także	narodową,	utrwaliło	swój	stosunek	do	gospodarki	 
i	 rzemiosła.	Co	 istotne,	myśl	protestancka	rozszerzała	
się	 samorzutnie,	 bez	 jakichkolwiek	 „odgórnych”	 na-
kazów,	 wręcz	 przeciwnie,	 spotkała	 się	 z	 dezaprobatą	
wyższego	duchowieństwa	i	samego	króla,	który	wydał	
szereg	ograniczających	i	potępiających	edyktów.	Mówi	
się,	że	nie	były	one	do	końca	przestrzegane,	co	jest	do-
wodem	 tolerancji	 nie	 tylko	 panującego.	A	może	 było	
tak	dlatego,	że	było	coraz	mniej	tych,	którzy	chcieli	te	
edykty	respektować?	
	 Niestety	 w	 tamtym	 czasie	 nie	 znano	 pojęcia	
statystyk.	 Nie	 umiemy	 jednoznacznie	 określić,	 jaki	
procent	 ogółu	 społeczeństwa,	 szlachty	 i	 mieszczań-
stwa,	 przyjęło	 wyznanie	 augsburskie	 czy	 helweckie.	
Zupełnie	w	 tej	 kwestii	 pomijane	 jest	 chłopstwo,	 uwa-
żane	 za	 ostoję	 tradycji	 katolickich.	 Istotnie	 niewiele,	 
a	właściwie	nic	nie	miało	ono	wówczas	do	powiedzenia	 
o	 swoim	 losie,	 zmuszone	 do	 odrabiania	 coraz	 więk-

szych	powinności	pańszczyźnianych.	Niemniej	byłoby	
ciekawe	 odpowiedzieć	 sobie	 na	 pytanie,	 jak	 to	 było	 
w	tych	wioskach	czy	włościach	szlacheckich,	„gdzie	pan	
zamieniał	kościoły	na	zbory”,	zwłaszcza	wówczas,	gdy	
Bracia	Polscy	ośmielili	się	wygłaszać	bardziej	radykal-
ne	poglądy	społeczne?	 	W	literaturze	można	doczytać	
się,	że	protestantyzm	przyjęło	około	1/6	ogółu	szlachty,	
natomiast	w	szczytowym	okresie	liczba	reprezentantów	
szlacheckich	w	urzędach,	nawet	królewskich,	w	izbach	
sejmowych	i	senatorskich	zasiadało	ponad	50	%	inno-
wierców!	Szczególnie	ta	pierwsza	liczba	w	stosunku	do	
drugiej	wydaje	się	zaniżona.	Niemniej	zastanawia,	jak	
nawet	tak	mała	obecność	protestanckiej	szlachty	potra-
fiła	„narzucić”	5/6	pozostałej	katolickiej	szlachcie	i	ka-
tolickim	królom	elekcyjnym	pacta	konventa,	zobowią-
zujące	władcę	 do	 respektowania	wolności	 religijnych	
dysydentów?	 Ilu	 protestantów	 zamieszkiwało	 w	 mia-
stach?	Tu	także	zdani	jesteśmy	na	przybliżone	szacunki,	
ale	skoro	mówi	się	o	nich,	zwłaszcza	o	tych	w	Prusach	
Królewskich,	 a	 potem	 także	Książęcych,	 że	 były	 pro-
testanckie,	to	przecież	byłoby	nieporozumieniem	nazy-
wać	 je	protestanckimi,	gdyby	były	zamieszkane	 tylko	
przez	15	%		innowierców.	
	 Po	 przeglądzie	 najważniejszych	 wydarzeń,	
umownie	między	1517	a	1795,	w	otoczce	których	mia-
ła	swoje	miejsce	także	Reformacja,	spróbujmy	postawić	
istotne	pytanie:	jak	doszło	do	zniweczenia	Reformacji	
w	Polsce,	która	mimo	ograniczeń	przez	około	pół	wie-
ku	 samorzutnie	 się	 rozwijała,	 a	 potem	w	 ciągu	 jedne-
go	wieku	 z	okładem	 	 skutecznie	 została	wyrugowana	
z	życia	społecznego	do	tego	stopnia,	że	ukute	w	XVII	
w.	slogany	pokutują	w	mentalności	wielu	rodaków	po	
dzień	dzisiejszy?	
	 Wiele	już	na	ten	temat	zostało	napisane,	mniej	
lub	więcej	przekonująco,	dość	często	niestety	zdawko-
wo,	sprowadzając	Reformację	w	Polsce	do	przypadko-
wego	nic	nieznaczącego	epizodu,	który	co	prawda	odci-
snął	w	Polsce	swoje	piętno,	ale	o	znamionach	będących	
przyczyną	wszelkiego	zła,	jakie	na	Polskę	spadało,	po-
cząwszy	od	XVII	wieku.	„Złoty	wiek”	owszem	był,	ale	
bez	Reformacji,	jak	u	Oskara	Haleckiego.		
	 Nie	miejsce	 tu	 na	 przedstawianie	 (cytowanie)	
wszystkich	 argumentów	 uzasadniających	 upadek	 Re-
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formacji	w	Polsce.	Wśród	nich	znajdujemy	takie,	które	
doszukują	 się	 przyczyn	 w	 samym	 środowisku	 prote-
stanckim.	Te	należy	przyjąć	z	pokorą,	gdyż	one	miały	
także	 swój	wpływ	 destrukcyjny,	 natomiast	 trudno	 się	
zgodzić	 z	 zarzutami,	 które	 w	 części	 wyrwane	 z	 kon-
tekstu,	całkowicie	pomijają	w	tym	miejscu	przyczyny,	
dlaczego	tak	się	stało.	
	 Czytamy	 więc,	 że	 Reformacja	 w	 Polsce	 nie	
zakorzeniła	 się,	 bądź	 miała	 płytkie	 korzenie.	 Czyżby	
omamione	 (!)	 nowinkami	 religijnymi	 społeczeństwo	
(szlacheckie)	 samowolnie,	 z	własnej	woli	 stawało	 się	
heretykami,	 wkrótce	 miało	 się	 okazać	 całkowicie	 in-
dyferentne,	z	 łatwością	wyrzekające	 się	 tego,	co	było	
podnietą	do	osiągnięcia	nowych	przywilejów	i	równie	
samorzutnie	 i	 entuzjastycznie,	 bez	 żadnych	 nacisków	
wracało	na	 łono	 jedynego	Kościoła?	Tak	mogli	 postę-
pować	ludzie	całkowicie	wyzuci	ze	wszelkiej	godności.	
A	 jednak	w	 	uzasadnieniu	podaje	 się,	 że	gdy	 szlachta	
zdobyła	 na	 danym	etapie	 żądane	 przywileje,	 nie	 były	
jej	już	potrzebne	argumenty	nauki	nowej	wiary	tym	bar-
dziej,	że	Kościół	Katolicki	niebawem	stanął	w	obronie	
wolności	szlachty.	
	 Różne	 bywają	 reakcje	 ludzi	 w	 sytuacjach	 za-
grożenia	i	te	trzeba	oceniać	bardzo	ostrożnie;	nie	wszy-
scy	potrafią	 lub	chcą	 się	wyrzec	własnych	przekonań,	
tym	bardziej	religijnych,	dla	doraźnych	korzyści	docze-
snych.	Historia	dostarcza	nam	wiele	przykładów	zarów-
no	„trwania	przy	 swoim”	mimo	zadawanych	cierpień,	
nawet	 zagrożenia	 utraty	 życia	 (Jan	Hus,	 burmistrz	 to-
ruński	Jan	Gotfryd	Roesner),	czy	przymusu	wydalenia	
z	kraju	(Bracia	Czescy),	albo	też	interesownych	aposta-
zji	(np.	August	II	Sas,	czy	pomniejszy	książę	cieszyński	
Adam	Wacław).	Nie	mniej	w	 tym	przypadku	 szokuje	
przypisany	 oportunizm	 tej	 części	 nie	 tylko	 szlachty,	
która	wobec	tak	istotnych	kwestii,	jak	„nowinki	religij-
ne”,	 	do	przyjmowania	których	nikt	 jej	wcześniej	nie	
przymuszał,	wręcz	przeciwnie	wytykał	herezję,	po	pół	
wieku	z	równą	„fantazją”	je	porzucano?	
	 Jest	 jeszcze	cięższy	zarzut:	Reformacja	w	Pol-
sce	upadła,	gdyż	nie	miał	jej	kto	bronić!	Po	prostu	we	
władzach,	 w	 senacie	 i	 na	 sejmikach	 zabrakło	 przed-
stawicieli	 protestanckich!	Bronić,	 przed	kim?	Czyżby	
w	 ramach	 wolności	 szlacheckich,	 zasiadający	 w	 obu	
izbach	 dysydenci	 wszelkie	 zgromadzenia	 ustawodaw-
cze	bojkotowali?	Wszak	przesławne	liberum	veto	było	
na	 porządku	 dziennym;	 byłoby	 rzeczą	 ciekawą	 zesta-
wić,	jakie	interpelacje	były	najzwyczajniej	ignorowane.	
Jestem	 pod	wrażeniem	 najprzeróżniejszych	 interpreta-
cji	faktów,	byle	być	w	zgodzie	z	obowiązującymi	tren-
dami	(„każda	epoka	pisze	swoją	historię”).	
	 Niewątpliwą	 przyczyną	 słabości	 obozu	 prote-
stanckiego	w	Polsce	była	nie	tyle	różnorodność	konfe-
sji,	co	ich	zróżnicowana	percepcja	na	gruncie	polskim.	
Wyznanie	 augsburskie	 (1530)	 cieszyło	 się	 większym	

powodzeniem	 wśród	 mieszczan,	 wyznanie	 helweckie	
(1536,	1566)	wśród	szlachty.	Nie	bez	znaczenia	był	roz-
łam	wśród	wyznawców	kalwinizmu	i	ostateczna	aliena-
cja	Braci	 Polskich	 –	 arian	 (1562).	 Literatura	 poszcze-
gólnych	wyznań	w	większym	stopniu	miała	charakter	
polemiczny,	 wyostrzała	 podziały,	 nierzadko	 wykorzy-
stywane	 przez	 stronę	 katolicką.	 O	 ile	 mieszczaństwo	
raczej	 trwale	 związało	 się	 z	 luteranizmem,	u	 szlachty	
obserwujemy	dość	częste	konwersje	od	luteranizmu	do	
kalwinizmu	i	arianizmu.	Nie	oznacza	to,	że	nie	podej-
mowano	prób	porozumienia.	Przykładem	tego	jest	unia	
helwetów	z	braćmi	czeskimi	(1555).	Wielkim	osiągnię-
ciem	była	Ugoda	sandomierska	(1570),	zobowiązująca	
do	 zaniechania	 sporów	 dogmatycznych,	 wzajemnego	
uznania	tych	elementów	wyznań,	które	są	wspólne	przy	
zachowaniu	i	poszanowaniu	własnej	obrzędowości;	na-
reszcie	zrozumiano,	że	tylko	wspólna	obrona	przed	co-
raz	ostrzejszymi	atakami	ze	strony	Kościoła	katolickie-
go	może	przynieść	właściwe	efekty.	Niestety	do	ugody	
doszło	zbyt	późno,	ale	dodatkową	ujemną	jej	cechą	była	
jej	krótkotrwałość.	Niemałe	znaczenie	miały	tu	różnice	
stanowe	 i	 świadomie	wykorzystywane	 kwestie	 na	 tle	
narodowym.	
	 Jest	rzeczą	poza	wszelką	dyskusją,	że	Kościół	
Rzymskokatolicki	nie	chciał	 	 i	nie	mógł	być	obojętny	
wobec	wydarzeń,	 które	 zaszły	 na	 znacznym	obszarze	
Europy,	 zwłaszcza	 na	 północ	 od	 Alp.	 Nie	 pomogły	
klątwy	 i	 interdykty	papieskie,	egzekucje	 i	pacyfikacje	
„heretyków”	 (Noc	 św.	 Bartłomieja	 w	 1572	 r.),	 wojny	
religijne	 (największa	 trzydziestoletnia:	 1618	 –	 1648).	
Kościół	Rzymskokatolicki,	 by	móc	 przeciwstawić	 się	
pochodowi	 Reformacji,	 sam	 musiał	 się	 zreformować.	
Od	momentu	wyklęcia	Marcina	Lutra	(1520)	do	czasu	
zwołania	soboru	zwanego	 trydenckim	upłynęło	25	 lat,	 
a	same	obrady	z	przerwami	trwały	dalszych	18	lat	(1545	
–	 1663).	Miesiąc	 później	 26.01.1664	 	 papież	 Pius	 IV	
ogłosił	 bullę	 posoborową	 „Benedictus	Deus”.	Datę	 tę	
przyjmuje	się	jako	początek	kontrreformacji,	albo,	jak	
kto	woli,	Wielkiej	Reformy	Kościoła	(Rzymskokatolic-
kiego).	W	takich	okolicznościach	obóz	protestancki	wy-
pracował	Ugodę	Sandomierską	(1570),	a	Konfederacja	
Warszawska	przyjęła	stosowne	uchwały	o	wolności	wy-
znania	(1573),	będące	„dziełem	zbiorowym,	świadczą-
cym	o	dużej	 dojrzałości	 społeczeństwa	 szlacheckiego,	
które	w	trosce	o	dobro	wspólne	państwa	i	jego	obywa-
teli	umiało	wznieść	się	ponad	waśnie	religijne”	(Janusz	
Tazbir).	Tu	trzeba	dodać,	istotnie	akt	ten	był	„dziełem	
zbiorowym”,	 ale	przede	wszystkim	 szlachty	 innowier-
czej,	dał	podstawy	do	paktów	konwentów,	które	miał	
zaprzysięgać	 i	 przestrzegać	 każdy	 kolejny	 król	 elek-
cyjny.	W	akcie	 tym	szlachta	zapewniła	sobie	wolność	
wyboru	wyznania	i	zabraniała	jego	narzucania	jakąkol-
wiek	przemocą,	 ale	 niestety	 tylko	 szlachta,	 nie	miesz-
czaństwo	 i	 nie	 chłopstwo.	 Nie	 uzgodniono	 egzekucji	 
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w	 przypadku	 łamania	 zapisów	 aktu	Konfederacji.	 Po-
stawmy	w	tym	miejscu	kropkę	na	„i”:	wszystko	za	póź-
no!	I	tu	rodzi	się	pytanie,	czy	szlachta	(ta	1/6)	istotnie	
skorzystała	 z	 przywileju	 wolności	 wyboru	 wyznania,	
skoro	Reformacji	nie	miał	kto	bronić,	czy	była	„dojrza-
ła”,	czy	tylko	zadufana	w	swoim	egoizmie	i	bezwolna?	
	 Dzięki	wpływom	nuncjusza	Giovani	Francesco	
Commendone,	 idea	 ustanowienia	Kościoła	Narodowe-
go	w	Polsce	w	zarodku	została	sparaliżowana;		Kościół	
Rzymskokatolicki	pozostał	panującym	i	dalej	korzystał	
z	pełnej	opieki	państwa.	„(...)	dzięki	podniesieniu	auto-
rytetu	papiestwa,	naprawie	struktury	Kościoła,	 rozpra-
wieniu	 się	 z	 najgorszymi	 nadużyciami	 piętnowanymi	
przez	 protestantów,	 a	 także	 jasnemu	 sprecyzowaniu	
doktryn	 i	 dogmatów,	 sobór	 trydencki	 zapewnił	 kato-
licyzmowi	 mocną	 pozycję...”	 („Historia	 Chrześcijań-
stwa”,	Warszawa	2002,	s.	436).	Zatwierdzone	w	1540	
r.	przez	papieża	Pawła		III,	a	założone	przez	Ignacego	
Loyolę,	 Towarzystwo	 Jezusowe	 	 	 uzyskało	 szerokie	
prerogatywy	 do	 zwalczania	wszelkich	 postaci	 herezji.	
„O	 ile	 (...)	Luter	ostatecznie	znalazł	pokój,	odrzucając	
Kościół	i	jego	spuściznę	na	rzecz	własnej	interpretacji	
chrześcijaństwa	[!?!],	o	tyle	Loyola	odnalazł	pokój,	po-
święcając	 się	 właśnie	 służbie	 Kościołowi.	 (...)	 Cechą	
charakterystyczną	 nowego	 zakonu	 stało	 się	 absolutne,	
nie	 kwestowane	 posłuszeństwo	 w	 stylu	 wojskowym”	
(jak	wyżej,	s.	439).	Wsparciem	dla	jezuitów	była	Kon-
gregacja	Świętego	Oficjum,	krócej	odnowiona	 instytu-
cja	inkwizycji,	której	cel	wytyczył	kardynał	Gian	Petro	
Caraffa,	 późniejszy	 papież	 Paweł	 IV:	 „prowadzenie	 
z	nimi	[protestantami	–	p.a.]	walki	za	pomocą	przymu-
su,	cenzury	i	 intensywnego	propagowania	wiary”	(jak	
wyżej,	s.	440).	Za	sprawą	kardynała	Stanisława	Hozju-
sza,	wówczas	biskupa	warmińskiego,	zaciętego	wroga	
Reformacji,	w	1564	r.	powstało	pierwsze	w	Polsce	Ko-
legium	Jezuickie	w	Braniewie.	W	niedługim	czasie	za-
łożono	całą	sieć	kolegiów	we	wszystkich	ważniejszych	
miastach	 i	 ośrodkach	protestanckich.	 Jezuici	 zupełnie	
opanowali	szkolnictwo,	weszli	do	urzędów	wszystkich	
szczebli	 łącznie	 z	 zamkiem	 królewskim,	 obejmując	
przemożną	 kuratelą	 nie	 tylko	 panujących,	 pomniej-

szą	 szlachtę,	 a	 zwłaszcza	 mieszczaństwo	 i	 chłopów,	
których	 Konfederacja	 Warszawska	 pozostawiła	 poza	
ochronnym	prawem.	Stopniowo,	 z	 nakazu	 królów	 eli-
minowano	 dysydentów,	 	 pomijając	 ich	 w	 nadaniach	
wszelkich	urzędów	i	przywilejów.	Król	nie	musiał	prze-
strzegać	pactów	conventów,	gdyż	przysięga	złożona	in-
nowiercom	nie	miała	żadnego	znaczenia	i	nie	podlegała	
jakiejkolwiek	egzekucji.	Ukuty	slogan	„Polak	–	katolik,	
Niemiec	–	ewangelik”,	podsycił	antagonizmy	na	tle	na-
rodowościowym	wśród	mieszkańców	zwłaszcza	miast;	
w	znacznym	stopniu	zniechęcił	tych	innowierczych	imi-
grantów,	którzy	 skłaniali	 się	do	asymilacji.	W	sposób	
szczególny	rozpętana	została	nienawiść	do	polskich	od-
stępców	od	prawdziwej	wiary;	apostatów	wykreowano	
na	zdrajców	Ojczyzny,	odpowiedzialnych	za	wszystkie	
niepowodzenia	Rzeczypospolitej.	 	To	 ich	 tolerowanie	
w	kraju	 ściągało	 na	 kraj	 „Boskie	 skaranie”.	Rozbudo-
wana	została	obrzędowość,	wprowadzono	nowe	formy	
pobożności,	 jak	kult	 świętych,	pielgrzymki	 i	procesje.	
Budowane	w	stylu	barokowym	monumentalne	świąty-
nie	o	bogatym	wystroju	malarskim	i	rzeźbiarskim	miały	
poprzez	 wizualny	 obraz	 umacniać	 przekonanie	 o	 ko-
ściele	tryumfującym.	Tlejącą	w	najniższych	warstwach	
społecznych	 niechęć	 klasową	 do	 panów	 skierowano	
przeciw	 innowiercom,	 którzy	 z	 „własnej”	 inicjatywy	
podpalali	„zbory”	(bo	kościół	mógł	być	tylko	świątynią	
katolicką),	bezcześcili	cmentarze,	napadali	na	pogrzeby,	
niszczyli	księgozbiory.	Rozwój	języka	polskiego	i	lite-
ratury	 został	 	wydatnie	wyhamowany,	w	 dużym	 stop-
niu	zaśmiecony	wtrąceniami		łacińskimi	(makaronizm).	
Prowadzona	w	„państwie	bez	 stosów”	 i	 „szeroko	zna-
nej	 tolerancji”	 przemożna	 propaganda	 i	 bezwzględna	
realizacja	„celów	uświęcających	środki”	spowodowały,	
że	nadrzędny	cel	–	stłumienie,	zepchnięcie	Reformacji	 
w	jej	polskiej	szacie	na	zupełny	margines,	zostało	osią-
gnięte,	 a	 Kościół	 Rzymskokatolicki	 mógł	 cieszyć	 się	
efektami	„wielkiej	odnowy”	i	odrodzenia.	Z	kolei	przy-
wary	i	sobiepaństwo	szlachty,	ogólna	anarchia	i	wyjąt-
kowa	„życzliwość”	sąsiadów,	doprowadziły	do	upadku	
Rzeczypospolitej	i	jej	rozbiorów.	

Kobiety czasów Reformacji w Księstwie Cieszyńskim

	 Elżbieta	 Lukrecja	 była	 wnuczką	 Katarzyny	
Sydonii,	córką	Adama	Wacława.	Po	 jego	przejściu	na	
katolicyzm,	konwersja	objęła	również	dzieci.	Jej	życie	
do	łatwych	nie	należało,	matka	osierociła	ją	wcześnie,	
ojciec	 przed	 swoją	 śmiercią	 zaplanował	 małżeństwo,	

Elżbieta Lukrecja 1599 -1653; Księżna cieszyńska - ostatnia z rodu Piastów

które	po	7	latach	rozpadło	się	i	małżonkowie	do	śmierci	
żyli	w	separacji.	W	1625	zmarł	jej	brat,	nie	pozostawił	
potomków	 i	 wtedy,	 na	 mocy	 testamentu,	 objęła	 wła-
dzę	w	Księstwie	Cieszyńskim.	Długo	musiała	walczyć	 
z	Habsburgami	i	jej	władza	została	uznana	dopiero,	kie-
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dy	zagwarantowała,	że	po	jej	śmierci	Księstwo		przej-
dzie	bezpośrednio	we	władanie	Wiednia.	W	tamtej	epo-
ce	była	jedną	z	nielicznych	kobiet	sprawujących	władzę	
samodzielnie,	męża	już	wtedy	w	Cieszynie	nie	było.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jej	 panowanie	 przypadło	 na	 lata	 wojny	 trzy-
dziestoletniej	i	tylko	5	lat	przeżyła	w	pokoju.	Po	oficjal-
nym		przejęciu	rządów	w	1626	potwierdziła	wszystkie	
przywileje	miejskie,	również	te,	które	odnosiły	się	do	
swobody	 wyznaniowej.	 Nie	 prześladowała	 protestan-
tów,	chociaż	zachowały	się	jej	surowe	rozporządzenia	
dotyczące	 kwestii	wyznaniowych,	wydane	 pod	 presją	
Wiednia,		nie	były	jednak	do	końca	egzekwowane.	Kil-
kakrotnie	nawet	pisała	do	cesarza	w	obronie	protestan- 
ckich	 poddanych.	 Prosiła,	 by	 zostawiono	 im	 chociaż	
kościół,	który	sobie	sami	wybudowali	czyli	św.	Trójcy,	
bowiem	wiele	rodzin		mieszczańskich	opuszczało	mia-
sto,	a	to	powodowało	trudności	gospodarcze.	Miarą	jej	
tolerancji	było	też	zezwolenie	na	zakup	domu	rodzinie	
żydowskiej.	W	sprawach	religijnych		starała	się	zacho-
wać	umiar	i	własne	zdanie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Wojna	 trzydziestoletnia,	 trwająca	w	 latach	
1618-48,	 spowodowała	 ogromne	 straty	 gospodarcze	 
i	demograficzne	w	Księstwie.	Przez	Cieszyn	przemiesz-
czały	się	wojska	reprezentujące	prawie	wszystkie	nacje	
europejskie	i	grabiły,	gwałciły,	zabijały.	Miasto	musiało	
żywić	 i	ubierać	wojska,	płacić	olbrzymie	kontrybucje,	
księżna		oddała	nawet	swoje	klejnoty.	Dwukrotnie	mu-
siała	 opuścić	miasto,	 a	 zamek	 nie	 nadawał	 się	 do	 za-
mieszkania	i	resztę	życia	spędziła	w	kamienicach	przy	
rynku.	Panowała	w	ciężkich	czasach,	starała	się	jednak	
zrobić	 jak	 najwięcej	 dla	mieszczan,	 wprowadziła	 jed-

nolity	 system	miar	
i	 wag,	 uporządko-
wała	 porządki	 piw-
ne.	 Cesarz	 uznał	
też	jej	prawo	do	bi-
cia	własnej	monety.
								Została	pocho-
wana	 w	 obecnym	
kościele	 pw.	 św.	
Marii	 Magdaleny.	
Ta	 nekropolia	 Pia-
stów	 cieszyńskich	
za	 jej	 panowania,	
od	roku	1628,	na	stałe	już	znalazła	się	w	posiadaniu	ka-
tolików.	Przeżyło	ją	dwoje	dzieci	(nie	posiadały	potom-
ków),	ale	w	historii	to	ona	jest	ostatnią	z		cieszyńskiej	
linii	Piastów,	ponieważ	po	 jej	 śmierci	władzę	przejęli	
Habsburgowie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Księżna	Elżbieta	Lukrecja	 była	 nieszczęśliwą	
władczynią,	 ale	 jej	panowanie	odsunęło	nasilającą	 się		
kontrreformację	o	kilkadziesiąt	lat.	Było	strasznie,	ale	
gdyby	nie	ona	-	byłoby	jeszcze	gorzej.	Niewiele	mogła	
zdziałać	w	zastanej	sytuacji,	ale	w	miarę	możności	sta-
rała	 się	 zaprowadzić	 spokój	 i	 porządek	w	całym	księ-
stwie,	a	walka	o	spadek	po	bracie	świadczy	o	jej	zdol-
nościach	politycznych,	które	starała	się	wykorzystać	ku	
pożytkowi	poddanych.

                                            Władysława Magiera
PS. Więcej informacji w książce autorstwa W. Magiery 

„Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego”

	 Dzisiaj	Wielkanoc	i	nawet	jeśli	nie	jesteśmy	duszami	zmartwychwstałymi,	grób	i	tak	się	otworzy.	„Alleluja”	
życia	będzie	rozbrzmiewać	w	powietrzu	i	na	polach;	ale	kto	tego	poranka	będzie	kroczył	razem	z	tobą	po	drodze,	by	
rozbudzić	swoje	serce?	Czy	chrześcijaństwo	pogrążone	tylko	we	wspomnieniach,	powtarzające	bez	przekonania	poboż-
ne	słowa	i	gesty,	które	nie	rozpala	światła	naszej	wiary	ani	radości	naszego	życia,	które	nie	przezwycięża	naszego	zła	
i	śmierci,	może	przekazać	sens	zmartwychwstania?”	(Primo	Mazzolari).

	 „Panie,	Ty	który	nas	nazwałeś	„swoimi	owieczkami”,	chyba	się	mylisz.	Jesteśmy	raczej	jak	nietoperze,	rozko-
chani	w	nocy	i	lękający	się	swobody	Dnia,	którym	nas	obdarowałeś.
	 Ten	jasny	dzień	zmartwychwstały	z	bezmiernej	ciemności,	przywołany	wiatrem	Ducha,	co	nie	ma	granic,	dzień	
bez	końca	–	oślepia	nas	swoim	światłem.
	 Dałeś	nam,	Panie	dzień,	w	którym	taniec	jest	naszą	powinnością,	dzień	który	pragnie	przerodzić	się
w	święto.	Dzień	radosny...
	 A	 my	 onieśmieleni	 tym	 bogactwem,	 które	 przed	 nami	 rozpościerasz,	 powracamy	 do	 swoich	 domów	 opu-
ściwszy	głowę	na	„kwintę”,	by	nie	widzieć	tego	światła,	co	wybija	nas	z	półsnu	i	zachęca,	byśmy	stali	się	 jak	orły.	 
(Piero	Gribaudi).

                                                                 ( udostępniła: Grażyna Cimała )

WIELKANOC
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Trochę historii
W³adys³aw Sosna

Ludzie i wydarzenia

Odcinek 229

   11.04.1892:	w	miejscowości	Tisovec	nad	rzeką	Rima-
wą	(Słowacja)	zmarł	Štefan Marko Daxner,  adwokat, 
czołowy	 słowacki	 działacz	 przebudzenia	 narodowego.	
Spoczywa	w	Słowackiej	Nekropolii	Narodowej	w	Mar-
tinie.		
	 Urodził	się	także	w	Tisowcu	22.12.1822	r.	Był	
synem	 Jana	 i	 Anny	 Marii	 z	 Banków.	 Wykształcenie	
zdobywał	w	szkołach	łacińskich	w	Ożdanach,	Spiskiej	
Nowe	Wsi,	potem	w	gimnazjum	w	Rimawie,	wreszcie	
w	latach	1840	–	1842	w	Liceum	ewangelickim	w	Bra-
tysławie,	gdzie	był	także	aktywnym	członkiem	drużyny	
słowackiego	herosa	narodowego	Ludowita	Štura.	Przez	
dalsze	dwa	lata	studiował	prawo	w	liceum	w	Preszowie.	
Od	założenia	w	1844	r.,	udzielał	się	w	narodowym	sto-
warzyszeniu	kulturalnym	„Tatrin”.	W	1846	złożył	egza-
min	adwokacki	w	Budapeszcie.	Praktykował	w	Rimaw-
skiej	Sobocie,	w	Budapeszcie	 i	w	Tisowcu.	W	czasie	
Wiosny	 Ludów	 (1848)	 zorganizował	 wiec	 w	 Liptow-
skim		Mikulaszu,	na	którym	ogłoszone	zostały	zredago-
wane	przy	jego	udziale	„Żądania	Narodu	Słowackiego”.	
W	odpowiedzi	sąd	węgierski	skazał	go	na	karę	śmierci.	
Wyrok	został	jednak	zamieniony	na	3	–	letnie	więzienie	
w	Budapeszcie,	ale	już	w	1849	został	wypuszczony	na	
wolność	przez	pacyfikacyjne	wojska	cesarskie.	W	1850	
r.	objął	stanowisko	zastępcy	starszego	komisarza	Żupy	
Rimawsko	–	Malohontskiej	w	Rimawskiej	Sobocie,	od	
1859	r.	był	radcą	sądu	okręgowego	w	Nagykálló,	dwa	
lata	później	został	jednym	z	podżupanów	wspomnianej	
Żupy	w	Rimawskiej	Sobocie.	W	tym	czasie	(6.6.1861)	
z	 jego	inicjatywy	zwołany	został	wiec	w	Martinie,	na	
którym	odczytano	Memorandum	Narodu	Słowackiego	
jego	autorstwa.	Memorandum	to	wraz	z	innymi	delega-
tami	przedłożył	na	sejmie	węgierskim,	a	następnie	na	
audiencji	u	cesarza	Franciszka	Józefa	(12.12.1861).	On	
także	był	organizatorem	narodowego	wejścia	na	symbo-
liczny	dla	Słowaków	tatrzański	Krywań	(2	–	3.09.1861).	
Od	1865	r.	był	 	przełożonym	sądu	okręgowego	w	De-
breczynie.	W	1872	r.	osiadł	w	swoim	majątku	w	Tisow-
cu.		
	 Stefan	 M.	 Daxner	 położył	 wielkie	 zasługi	 
w	obronie	ewangelików	gemerskiego	i	malohonckiego	

senioratu,	 prawnie	 zabezpie-
czył	 byt	 sierocińców	 i	 opie-
kę	nad	wdowami	i	sierotami,	
założył	pierwsze	gimnazjum	
ewangelickie	 w	 Rewucy	
(1862),	 był	 współzałożycie-
lem	 Macierzy	 Słowackiej	
(1863).	
	 Jest	także	autorem	szeregu	utworów	literackich,	
m.in.	poematu	„Co	kto	czyni	 sobie	czyni	–	Słowacka	
powieść	z	Tatr”	(1841),	„Skarb	Janosika”	(1845),	„Po-
czciwy	wałach,	Obraz	z	życia	wałaskiego”	i	pism	poli-
tycznych,	jak		„Głos	ze	Słowacji”	(1863).	Pośmiertnie	
pokazał	 się	wybór	 jego	 pism	 i	 pamiętnik	 „W	 służbie	
narodu”.	

**********
   11.04.1917:	w	Grudnie	(gorlickie),	w	rodzinie	nauczy-
cielskiej	urodził	się	Zdzisław Pyzik.	W	1922	r.	rodzice
zamieszkali	w	Leszczynach	koło	Rybnika.		Gimnazjum	
ukończył	w	Rybniku	(1936),	a	jednocześnie	doskonale	
przyswoił	sobie	gwarę	górnośląską.	 	Przez	rok	był	ka-
detem	kursu	podchorążych	w	Cieszynie.	Krótko	praco-
wał	w	Szkole	Dokształcającej	w	Cieszynie.	W	1938	r.	
rozpoczął	studia	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim,	prze-
rwane	wybuchem	II	wojny	światowej.	Zmobilizowany,	
jako	 dowódca	 plutonu	 w	 III	 Pułku	 Strzelców	 Podha-
lańskich	uczestniczył	w	kampanii	wrześniowej.	Resztę	
okupacji	spędził	w	Krakowie,	w	szeregach	ruchu	oporu.	
W	marcu	1945	r.	wrócił	do	Katowic.	Początkowo	pra-
cował	w	Komitecie	Polaków	Śląska	Opolskiego,	potem	
w	 Polskim	 Radiu,	 zasilając	 jego	 programy	 licznymi	
pogadankami	i	słuchowiskami.	Po	ukończeniu	studiów	
polonistycznych	 w	 Wyższej	 Szkole	 Pedagogicznej	 
w	Katowicach,	 rozwinął	 niezmiernie	 aktywną	 działal-
ność	 kulturalną	 w	 różnych	 instytucjach	 kulturalnych	
Śląska.	 Debiutował	 już	 w	 czasie	 nauki	 gimnazjalnej	
wierszem	w	szkolnym	pisemku	(1931),	potem	redago-
wał	 pismo	 „Zew	Młodych”,	 związał	 się	 z	 kręgiem	 li-
terackim	„Fontana”.	Po	wojnie	oprócz	wspomnianych	
słuchowisk,	 reportaży,	 różnych	 programów	 rozrywko-
wych	 dla	 radia,	 tworzył	 także	 teksty	 piosenek,	 satyry	
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i	 skecze	 dla	 teatrów	 dramatycznych.	 Najtrwalej	 zapi-
sał	się	w	dziejach	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	„Śląsk”,	dla	
którego	napisał	ponad	30	popularnych	pieśni,	będących	
podstawą	żelaznego	programu	Zespołu	(„Hej	tam	w	do-
linie”,	„Wisła”,	„Karolinka”,	„Starzyk”).	Zmarł	w	Ka-
towicach	9.12.2000	r.	

**********
   14.04.1917:	zmarł	Ludwik Zamenhof,	lekarz	okuli-
sta,	twórca	języka	międzynarodowego,	autor	podręczni-
ka	i	słownika,	tłumacz	literatury	światowej	na	esperan-
to.		Patrz	odc.	141,	„Wieści	Wyższobramskie”	2009/12,	
s.	14.		

**********
   14.04.1967:	w	Warszawie	 zmarł	prof. dr hab. inż. 
Stanisław Bretsznajder,	 chemik,	 twórca	 polskiej	
szkoły	 chemii	 przemysłowej,	 prekursor	 nowoczesnej	
technologii	chemicznej.	
	 Urodził	 się	 19.08.1907	 r.	 w	 Nikołajewie	 nad	
Morzem	 Czarnym.	 W	 1926	 r.	 ukończył	 gimnazjum	 
w	 Radomiu,	 po	 czym	 podjął	 studia	 chemii	 na	 Poli-
technice	 Warszawskiej	 (1926	 -	 1930),	 które	 dopeł-
nił	 w	 Wiedniu	 specjalizacją	 z	 zakresu	 elektrochemii	
technicznej.	 Po	 zaliczeniu	 praktyk	w	 kilku	 zakładach	
chemicznych,	 w	 1931	 r.	 został	 starszym	 asystentem	 
w	 Katedrze	 Technologii	 Chemii	 Nieorganicznej	 na	
Politechnice	 Warszawskiej.	 W	 1933	 r.	 uzyskał	 dok-
torat	 za	 pracę	 na	 temat	 dysocjacji	 termicznej	 ciał	 sta-
łych.	 Po	 zaliczeniu	 kolejnych	 praktyk	 w	 zakładach	
chemicznych	 w	 Mościcach,	 Szopienicach,	 Szarleju	 
i	w	Trzebini,	rozpoczął	badania	nad	uzyskaniem	z	glin	
krajowych	związków	chemicznych	glinu	 (aluminium),	
pozwalających	 na	 otrzymanie	 czystego	metalu.	Wyni-
ki	badań	stały	się	podstawą	do	habilitacji	i	awansu	do	
stopnia	docenta	(1936).	W	oparciu	o	 jego	technologię	
miała	 być	 wybudowana	 huta	 wytwarzająca	 siarczany	
i	 tlenki	 glinu,	 niestety	 plany	 te	 zniweczyła	 II	 wojna	
światowa.		Inwestycję	zrealizowano	dopiero	w	1968	r.	
pod	Poznaniem.	Drugim	ważnym	osiągnięciem	Bretsz-
najdera	 było	 opracowanie	 technologii	 otrzymywania	
czystej	siarki	z	 	 rud	znalezionych	pod	Tarnobrzegiem.	
W	tymże	roku	powierzono	docentowi	wykłady	z	 inży-
nierii	chemicznej,	będącej	wówczas	nową	gałęzią	che-
mii	na	Uniwersytecie	Warszawskim	 i	 zorganizowanie		
Katedry	Technologii	Chemicznej	na	Politechnice	War-
szawskiej.	 Po	wybuchu	 II	wojny	 światowej	 pracował	
w	 fabryce	 odczynników	 chemicznych	 w	 Warszawie.	
Oddał	 wówczas	 nieocenione	 usługi	 dla	AK,	 produku-
jąc	na	jego	potrzeby	materiały	wybuchowe.	W	1945	r.,	
już	jako	profesor,	został	skierowany	na	stanowisko	kie-
rownika	 Katedry	 Technologii	 Chemii	 Nieorganicznej	
przy	Politechnice	Śląskiej	w	Gliwicach,	a	jednocześnie	
doradcy	 i	 eksperta	 naukowego	w	 zespole	 pracującym	
nad	 odbudową	 zniszczonych	Zakładów	Chemicznych	
w	Dworach	 pod	Oświęcimiem.	W	1949	 r.	 utworzono	

specjalnie	 dla	 niego	 Katedrę	 Projektowania	 Techno-
logicznego	 przy	 Politechnice	 Warszawskiej.	 Oprócz	
zajęć	 dydaktycznych	 prowadził	 nowatorskie	 badania	
związane	 z	 matematycznym	 projektowaniem	 proce-
sów	technologicznych,	kinetyką		reakcji	kontaktowych	 
i	topochemicznych	a	także	budową	reaktorów	chemicz-
nych.	Był	ponadto	członkiem	bądź	kierownikiem	wie-
lu	instytucji	naukowych,	m.in.	dyrektorem	naukowym	 
w	Instytucie	Chemii	Fizycznej	Polskiej	Akademii	Nauk,	
członkiem	 Rad	 Naukowych	 tegoż	 Instytutu,	 także	 In-
stytutu	Chemii	Ogólnej	 i	 Instytutu	Badań	 Jądrowych;	
uczestniczył	 w	 pracach	 Polskiego	 Komitetu	 Normali-
zacyjnego	i	Polskiego	Towarzystwa	Chemicznego,	brał	
udział	w	zjazdach	naukowych	w	kraju	i	zagranicą.	Jest	
autorem	 ponad	 170	 prac	 naukowych	 publikowanych	
w	czasopismach	 i	wydawnictwach	zwartych	 („Zasady	
ogólne	 technologii	 chemicznej”,	 „Własności	 gazów	 
i	cieczy”),	ponad	30	patentów.	

**********
   15.04.1842: urodził	 się	dr med. Stanisław Hasse-
wicz,	 lekarz	 w	 Krakowie	 i	 Warszawie,	 w	 okresach	
letnich	 balneolog,	 	 wiceprezes	 Towarzystwa	 Lekarzy	
w	 Karlsbadzie,	 ofiarny	 darczyńca	 na	 rzecz	 oświaty	 
w	Wielkopolsce	 i	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	 Jego	 imię	
nosi	szkolna	sala	gimnastyczna	przy	ul.	Jana	Michejdy	
w	Cieszynie.	 Patrz	 odc.	 175	w	 „Wieści	Wyższobram-
skie”	2012/10,	s.	11.	

**********
   15.04.1867:	w	Grodźcu	 (kaliskie)	w	 domu	nauczy-
ciela	 ludowego	 Jana	 i	Marii	Wojaków	 urodził	 się	ks. 
Leopold Wojak.	 Pod	 okiem	 ojca	 ukończył	 szkołę	 lu-
dową;	do	gimnazjum	uczęszczał	w	Kaliszu.	Lata	1887	
–	 1891	 spędził	w	Dorpacie	 na	 studiach	 teologicznych,	
które	 ukończył	 z	wyróżnieniem.	Tam	 też	 udzielał	 się	
w	 studenckim	 kole	 „Polonia”.	 Ordynowany	 w	 War-
szawie	 (25.10.1891),	 został	 wikariuszem	 parafii	 św.	
Trójcy.	 Dwa	 lata	 później	 objął	 administrację	 parafii	 
w	 Sompolnie	 (Kujawy).	 W	 1898	 został	 wybrany	 na	
proboszcza	 parafii	 w	 Brzezinach	 pod	 Łodzią.	 Po	 13	
latach,	 23.07.1912	 r.	 powierzono	 mu	 nowo	 założoną	
parafię	w	Częstochowie.	Jemu	przypadło	dokończenie	
budowy	 kościoła,	 zapoczątkowane	 przez	 pełniącego	
funkcję	administratora	ks.	Jana	Busse.	Ponadto	opiece	
pierwszego	 częstochowskiego	 proboszcza	 oddane	 zo-
stały	parafie	w		Radomsku	a	także		Zawierciu,	Natalinie,	
Czarnym	Lesie	i	w	Wieluniu.	Chociaż	nie	było	to	łatwe,	
z	godnością	piastował	obowiązki	duchownego	ewange-
lickiego	w	mieście	o	na	wskroś	katolickiej	 tradycji.	A	
że	 nie	 przelewało	 się	w	utrzymaniu	 rodziny,	 od	 1915	
r.	 nauczał	 religii	 i	 języka	niemieckiego	w	gimnazjum	
im.	H.	Sienkiewicza	w	Częstochowie.	W	czasie	I	wojny	
światowej	 niemieckie	 władze	 kościelne	 usiłowały	 na-
rzucić	 parafii	 zwierzchność	 niemiecką;	 jednoznaczna	
postawa	 polskich	 duchownych,	 wśród	 których	 stanął	
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także	ks.	Wojak,	ten	zamiar	udaremniła.	Od	1924	r.	jego	
opiece	 duszpasterskiej	 powierzono	 parafie	w	Myszko-
wie,	 Ogrodzieńcu,	 Zawierciu	 i	 Porębie.	Wiele	 starań	
poświęcił	rozwinięciu	życia	parafialnego,	zorganizował	
koło	pań,	 chór	kościelny,	 szkółkę	niedzielną,	powołał	
Związek	Młodzieży	Ewangelickiej,	zorganizował	przy-
tułek	do	starców.	W	1929	r.	z	wielkim	żalem	pożegnał	
żonę	Paulinę	z	Tejchmanów,	poślubioną	w	1891	r.	Do-
piero	2	lata	później,	w	1931	r.	doczekał	wybudowania	
plebanii	z	kaplicą.	W	tymże	roku	cieszył	się	ordynacją	
swojego	 syna	Tadeusza	na	duchownego	ewangelickie-
go,	 późniejszego	 redaktora	 „Zwiastuna”,	wytrawnego	
publicysty	 i	 autora	 szeregu	 cennych	 przyczynków	 hi-
storycznych.	 Po	 wkroczeniu	 wojsk	 hitlerowskich	 za-
broniono	 mu	 odprawiania	 nabożeństw	 i	 wymuszono	
podział	zboru	 	na	polski	 i	niemiecki.	W	czasie	okupa-
cji,	 zwłaszcza	 po	Powstaniu	Warszawskim,	 jego	 dom	
stał	się	azylem	dla	duchownych	i	rodzin	ewangelickich	
m.in.	z	Mazur.	U	niego	też	odbyły	się	pierwsze	zebra-
nia	organizacyjne	Tymczasowego	Konsystorza	Kościo-
ła	Ewangelicko	–	Augsburskiego,	krótko	Częstochowa	
była	siedzibą	Kościoła	Ewangelicko	–	Augsburskiego.	
Po	 wejściu	 sowietów	 jakiś	 czas	 jego	 mieszkanie	 zaj-
mowali	 oficerowie	 radzieccy.	 Po	 zakończeniu	 wojny,	
oprócz	 obowiązków	 proboszcza	 sprawował	 jeszcze	
opiekę	nad	zborem	w	Zawierciu.	W	1951	 r.	dożył	60	
–	 lecia	swojej	ordynacji	 i	przeszedł	w	stan	spoczynku.	
Mocno	osłabiony,	obchodził	 jeszcze	70	–	lecie	swojej	
służby	duszpasterskiej.	Zmarł	31.03.1962	r.	Kościół	nie	
pomieścił	wszystkich	uczestników	pogrzebu,	także	ka-
tolickich.	Swoją	 sumienną	pracą	 i	postawą	ewangelic-
kiego	duchownego	zdobył	wielki	szacunek	i	poważanie.	
Spoczął	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Częstochowie.	

**********
   16.04.1892:	w	Boguminie	(ob.	CzR)	w	rodzinie	hut-
nika	Macieja	i	Magdaleny	z	d.	Bogacz	urodził	się	Jan 
Wilhelm Kuglin.	Tam	też	uczęszczał	do	szkoły	ludowej,	
po	ukończeniu	której	podjął	naukę	zawodu	u	drukarza	
Jana	Smudy,	a	następnie	z	woli	ojca	kontynuował	naukę	
w	 cieszyńskim	Gimnazjum	Macierzowym.	Dorywczo	
pracował	w	drukarni	Jana	Mitręgi	jako	zecer	i	korektor.	
Wyrzucony	 ze	 szkoły	 za	 kolportaż	 prasy	 socjalistycz-
nej,	 ukończył	 Gimnazjum	 w	 Krakowie.	 Potem	 wyje-
chał	 do	Wiednia,	 gdzie	 rozpoczął	 studia	w	 Instytucie	
Sztuki	Graficznej,	przerwane	wybuchem	I	wojny	świa-
towej.	Wcielony	do	wojska	austriackiego,	dostał	się	do	
niewoli	rosyjskiej;	zwolniony,	w	1917	r.	znalazł	pracę	 
w	 polskiej	 drukarni	 w	 Moskwie.	 Lata	 1919	 –	 1939	
spędził	w	Poznaniu,	gdzie	założył	Drukarnię	Rolniczą	 
i	Księgarnię	Nakładową,	w	której	wydawał	bibliofilskie	
dzieła	literatury	polskiej	w	ramach	serii	„Biblioteki	Stu-
dwudziestu”.		Rozpoczęta	w	1933	r.	edycja	drugiej	serii	
bibliofilskiej	pod	nazwą	„Biblioteka	Jana	z	Bogumina	
Kuglina”,	nie	była	dostępna	w	obiegu	handlowym.	Był	

także	 redaktorem	 „Przeglądu	 Kartograficznego	 i	 Pa-
pierniczego”.	Czas	II	wojny	światowej	spędził	w	Kiel-
cach	i	w	Krakowie.	Jako	pełnomocnik	rządu,	w	1945	r.	
udał	 się	 do	Wrocławia	 z	 zadaniem	 uruchomienia	 dru-
karstwa	 dolnośląskiego.	W	 latach	 1949	 -	 1961	 pełnił	
funkcję	 dyrektora	 Wrocławskiej	 Drukarni	 Naukowej,	
w	dużym	stopniu	odbudował	drukarstwo	dolnośląskie,	
uruchamiając	 ponad	 70	 drukarń.	 Ponadto	 w	 latach	
1958	 –	 1972	 r.	 był	 wykładowcą	 bibliotekoznawstwa	
na	 Uniwersytecie	 Wrocławskim.	 W	 1969	 r.	 uzyskał	
stopień	 doktora.	 Zasłużył	 się	 wydaniem	 ponad	 2000	
tytułów	wydawnictw	 artystycznych,	 jest	 autorem	 188	
prac	książkowych	i	artykułów	w	czasopismach	z	dzie-
dziny	estetyki	książki,	techniki	drukarskiej	(„Poligrafia	
książki”)	 oraz	pamiętnika	 „Ze	wspomnień	 typografa”.	
Mimo	oddalenia,	przez	długie	lata	utrzymywał	kontakty	 
z	publicystami	i	pisarzami	działającymi	na	Śląsku	Cie-
szyńskim,	m.in.	z	Franciszkiem	Popiołkiem,	Gustawem	
Morcinkiem,	ks.	Emanuelem	Grimem	a	także	z	Emilem	
Zegadłowiczem.	Zmarł	we	Wrocławiu	21.09.1972	r.	

**********
   17.04.1992: w	Zakopanem	zmarł	Tadeusz Aleksan-
der Pawłowski,	wybitny	taternik,	uczestnik	wielu	wy-
praw	w	góry	Świata,	publicysta.	
	 Urodził	się	w	Warszawie	22.11.1910	r.	O	jego	
„prywatnym”	życiu	źródła	milczą,	podają	zaledwie,	że	
w	 1930	 r.	 ukończył	 gimnazjum	 w	 Zakopanem,	 póź-
niej	zaliczył	studia	z	zakresu	chemii	na	Uniwersytecie	
Warszawskim	i	Uniwersytecie	Jagiellońskim.	Był	dwu-
krotnie	 żonaty	 -	 z	 Janiną	 z	Klimińskich,	 a	 po	 1956	 r.	 
z	Ireną.	Praktycznie	całe	jego	życie	związane	było	z	Ta-
trami.	Od	najmłodszych	lat	zapoznawał	się	z	nimi	jako	
turysta,	w	1926	już	jako	gimnazjalista	zaczął	uprawiać	
taternictwo,	wkrótce	znalazł	się	w	ścisłej	czołówce	naj-
bardziej	aktywnych	taterników,	zaliczając	latem	i	zimą		
co	 trudniejsze	drogi	w	masywie	Gerlacha,	Lodowego,	
Rysów	i	Krywania.	Od	1937	wpisywał	do	swoich	osią-
gnięć	Alpy,	Dolomity	 i	 afrykański	masyw	Ruwenzori	
z	 jego	 najwyższym	 szczytem	 Małgorzaty	 (5109	 m).	 
U	 schyłku	 lata	 w	 1939	 r.	 był	 kierownikiem	 Szkoły	
Taternictwa	 na	 Hali	 Gąsienicowej,	 do	 1940	 kierował	
wraz	z	żoną	schroniskiem	w	Starej	Roztoce,	będącego	
jednym	z	punktów	etapowych	w	przerzutach	Polaków	
do	Węgier.	 Namierzony	 przez	 gestapo,	 za	 drugim	 ra-
zem	udało	mu	się	przedostać	na	Węgry,	a	dalej	przez	
Jugosławię	 do	 Palestyny.	 Tam	wstąpił	 w	 szeregi	 Bry-
gady	Strzelców	Podhalańskich,	uczestniczył	w	walkach	 
o	 Tobruk,	 następnie	 w	 całej	 kampanii	 włoskiej	 od	
Monte	 Casino	 po	 Bolonię.	 Wrócił	 do	 kraju	 w	 1947	
r.,	 przyjmując	 obowiązki	 kierownika	 Tatrzańskiego	
Ochotniczego	Pogotowia	Ratunkowego,	 a	 potem	Gór-
skiego	 Ochotniczego	 Pogotowia	 Ratunkowego	 (1952	
–	 1960).	W	1949	 r.	 uzyskał	 uprawnienia	 przewodnika	
tatrzańskiego	I	klasy,	udzielał	się	także	jako	instruktor	
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przewodnictwa	i	taternictwa.	W	latach	1963	–	1966	był	
gospodarzem	schroniska	na	Hali	Ornak.	Był	członkiem	
zarządu	różnych	komórek	PTT	i	PTTK	w	Zakopanem,	
w	tym	Koła	Przewodników	Tatrzańskich,	od	1980	peł-
nił	 funkcję	prezesa	Klubu	Seniora	Tatrzańskiej	Grupy	
GOPR.	 Także	 po	 wojnie	 uczestniczył	 w	 wyprawach	
górskich,	między	 innymi	na	Kaukaz	 (1965),	w	Apeni-
ny	i	Pireneje	(1974),	Rile	i	wielokrotnie	w	różne	części	
Alp	(1968	–	1980).		Na	łamach	„Taternika”,	„Wierchów”	 
i	 „Turysty”	 pozostawił	 wiele	 o	 artykułów	 o	 tematy-
ce	 górskiej,	 zwłaszcza	 z	 taternictwa	 i	 ratownictwa.	
Już	 przed	 wojną	 	 był	 współautorem	 suplementu	 do	
przewodnika	 taternickiego	 Janusza	 Chmielowskiego	 
i	Mieczysława	Świerza	–	„Tatry	Wysokie”	z	1925	r.	pt.	
„Skalne	drogi	w	Tatrach	Wysokich”	 (1938).	Ma	 także	
swój	udział	w	antologii	„Sygnały	z	gór”	(1973)	

**********
   23.04.1892:	we	Lwowie	zmarł	Sygurd Wiśniowski, 
wybitny	 podróżnik,	 dwukrotnie	 okrążył	 Ziemię,	 pene-
trował	wszystkie	kontynenty,	autor	licznych	artykułów	
i	reportaży.	
	 Urodził	 się	 w	 Paniowcach	 Zielonych	 nad	
Zbruczem	(Galicja).	Był	synem	ziemianina	Antoniego	
i	Anny	 z	 domu	 Szawłowska.	 Nie	 ukończywszy	 gim-
nazjum	 w	 Stanisławowie,	 wyjechał	 do	 Turcji	 (1858),	
gdzie	 podjął	 pracę	 przy	 budowie	 linii	 telegraficznych.	
Ściągnięty	przez	rodzinę	do	kraju,	ukończył	gimnazjum,	
nawet	 rozpoczął	 studia	 na	 Uniwersytecie	 Lwowskim,	
ale	 już	 w	 1860	 r.	 przez	 Turcję	 dotarł	 na	 Sycylię,	 by	
zasilić	szeregi	powstańcze	Giuseppe	Garbaldiego;	 rok	
później	zgłosił	się	do	polskiej	szkoły	wojskowej	w	Ge-
nui.	Po	krótkim	pobycie	w	Polsce,	w	1860	wyruszył	do	
Australii	 i	Oceanii.	 Imał	 się	 różnych	zajęć:	był	 farme-
rem,	górnikiem,	poszukiwaczem	złota	(odkrył	duże	po-
kłady	złota	w	okolicy	miasta	Queensland),	marynarzem	
-	 	 uczestniczył	 w	 rejsach	 morskich	 przez	 Ocean	 Spo-
kojny,	dziennikarzem;		zwiedził	Nową	Zelandię	i	Fidżi.	 
W	1872	r.	wyjechał	do	Anglii.	Pobyt	w	Polsce	wykorzy-
stał	na	wydanie	pierwszej	swojej	książki	„Dziesięć	lat	
w	Australii”	 (1873)	 i	 znów	wyruszył	w	świat,	 tym	ra-
zem	do	Ameryki.	Pod	New	Ulm	w	stanie	Minnesota	był	
farmerem,	a	po	przyjęciu	obywatelstwa	nawet	posłem	
na	sejm	stanowy;	oczywiście	dalej	odbywał	podróże	po	
Stanach	Zjednoczonych,	dotarł	nawet	do	Kanady,	pisał	
do	 prasy	 miejscowej,	 ale	 przede	 wszystkim	 krajowej	
(m.in.	do	„Kłosów”).	W	1876	r.	kilka	miesięcy	zatrzy-
mał	się	w	Warszawie,	potem	przez	Anglię	wyjechał	do	
Nowego	Jorku,	utrzymując	stały	kontakt	z	prasą	polo-
nijną.	Ostatecznie	w	1884	r.	wrócił	do	kraju,	całkowicie	
odłożył	pióro	i	podjął	pracę	na	stanowisku	kierownika	
w	 przedsiębiorstwie	 wiertniczym.	W	 języku	 polskim	
pozostawił	 4	 książki	 i	 setkę	 artykułów,	 znakomitych	
reportaży	ze	swoich	podróży.	Był	pierwszym	polskim	
autorem,	który	przedstawił	polskiemu	czytelnikowi	te-

matykę	egzotyczną.	Jego	książki	należą	do	klasyki	 re-
portaży	z	podróży.	Oprócz	wyżej	wspomnianych	ksią-
żek,	jest	autorem	takich	tytułów,	jak:	„Dzieci	królowej	
Oceanii”	(1878),	„Światełka	w	ciemnym	kraju”	(1879),	
„Powieści”	 (1882),	 wielu	 cennych	 artykułów	 w	 „Kło-
sach”	 („Listy	 z	 Czarnych	 Gór”	 relacja	 z	 odkrywczej	
wyprawy	 gen.	G.	A.	Custera	 do	 źródeł	 rzeki	Cheyen-
ne)	czy	w	„Wędrowcu”	(„Ze	wspomnień	górniczych”	–	 
o	 historii	 kopalń	 złota	 w	Australii).	 Duża	 część	 jego	
prac	została	zebrana	w	„Pismach	wybranych”	(3	tomy),	
wydanych	w	Warszawie	w	1953	–	1956.	

**********
   23.04.1892:	 urodził	 się	 Jerzy Szczurek, pedagog, 
uczestnik	 akcji	 opanowania	 austriackiego	 garnizonu	
wojskowego	 w	 Cieszynie,	 twórca	 i	 komendant	 Mili-
cji	Polskiej,	 uczestnik	walk	w	wojnie	polsko-czeskiej	 
i	polsko	–	rosyjskiej	pod	Lwowem,	nauczyciel	w	Szko-
le	 Ćwiczeń	w	Cieszynie	 –	 Bobrku,	 działacz	 „Sokoła”	 
i	Polskiego	Towarzystwa	Ludoznawczego,	autor	wspo-
mnień,	 zginął	 w	 obozie	 koncentracyjnym	 Mauthau-
sen	–	Gusen.	Patrz	odc.	225,	„Wieści	Wyższobramskie”		
2016/11,	s.	15	–	16.	

**********
   24.04.1792:	w	Wiśle	urodził	się	Jakub Szarzec,	jeden	
z	wielu	mieszkańców	 ówcześnie	 prawie	 zupełnie	 nie-
znanej	wioski,	zaszytej	w	głębi	śródbeskidzkiej	doliny	
rzeki	Wisły.	Ślad	po	nim	został	w	zapisie	metrykalnym,	
z	którego	dowiadujemy	się,	że	był	synem	Jakuba	i	Anny	
z	domu	Bujok.	Żył	w	latach	1792	–	1845.	I	oto	niespo-
dziewanie	4.10.1834	r.	zjawił	się	w	gajówce	nad	rozto-
ką	rzeki	Wisły	w	Wiśle	Czarnem	nieznany	osobnik,	jak	
się	 okazało	 literat	 krakowski	Apoloniusz	 Tomkowicz	 
i	 zawinszował	 sobie,	 aby	 „leśny”	 zaprowadził	 go	 do	
źródeł	Wisły,	gdyż	chce	zadość	uczynić	romantycznej	
potrzebie	 i	 „odbyć	 pielgrzymkę	 do	 tajników	 poczy-
nania	 się	 tej	matki	naszej	niegdyś	pomyślności”.	Czy	
Tomkowicz	kierował	się	logicznym	rozumowaniem,	że	
najpewniejszym	przewodnikiem	na	Baranią	może	być	
ktoś	 ze	 służby	 leśnej,	 czy	 też	 trafił	 do	gajówki	w	Wi-
śle	Czarnym	drogą	„rozpytywania	w	terenie”,	tego	nie	
wiemy.	 Nie	 wiemy	 też,	 którędy	 Szarzec	 poprowadził	
swojego	gościa.	Dziś,	chcąc	dotrzeć	do	źródeł	Czarnej	
Wisełki,	poszlibyśmy	najkrótszą	drogą	(6,5	km)	„suchą	
nogą”	 przez	 grzbietowisko	 Przysłopa	 na	 Równiański	
Wierch	i	nie	dochodząc	do	Wierchu	Wisełka,	zeszli	do	
płytkiej	otwartej	doliny	zajętej	przez	wykapy	Czarnej	
Wisełki.	Dłuższa	 droga	 (8	 km),	 niejako	 „pewniejsza”,	
prowadzi	 po	 prostu	 wzdłuż	 koryta	 Czarnej	 Wisełki.	
Najprawdopodobniej	 właśnie	 tą	 drugą	 „drogą”	 nasi	
wędrowcy	zmierzali	do	źródeł	Czarnej	Wisełki.	Rzecz	
w	 tym,	 że	w	 tamtym	czasie	 żadna	 z	 podanych	 „dróg”	
nie	była	ciągłą,	wydeptaną	ścieżką	prowadzącą	nas	do	
wybranego	celu.	Istniały	co	najwyżej	dróżki	do	szałasu	
na	Równem,	tajemne	ścieżki	myśliwych	lub	zbieraczy	
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płodów	leśnych.	Wędrówka	wśród	zupełnych	bezdroży	
tylko	 po	 to,	 aby	 dojść	 do	 źródła	 rzeki,	 czy	 stanąć	 na	
jakimś	 szczycie	 dla	 pięknego	 widoku,	 było	 zajęciem	
badaczy	przyrody	lub	takich	romantyków,	jak	właśnie		
Tomkowicz.	Wszak	dotąd	nic	nie	wiemy,	czy	od	czasu	
penetracji	Baraniej	Góry	 przez	 księcia	 pszczyńskiego	
Ludwika	Anhalta	w	1810	 r.,	wiedzionego	 także	przez	
„przewodników”	 Szarca	 i	 Wałacha,	 był	 jakikolwiek	
„próżniak”,	 który	 nie	 wiadomo	 po	 co	 przedzierał	 się	
przez	ostępy	leśne	do	wydumanego	celu.	Tak	więc	„(...)	
gościnnie	 przyjęty,	 wziąłem	 za	 przewodnika	 leśnego	
imieniem	 Jakub	 Szarzec	 i	w	 dalszą	 	 pieszo	 ruszyłem	
podróż,	gdyż	wozowej	nie	ma	już	wyżej	kolei	 i	 tylko	
ścieżkami	w	górę	piąć	się	 trzeba.	Tak	 idąc	przez	czte-
ry	godziny	ciągle	pod	górę	Barania	zwaną,	a	ostatnie	
ćwierć	mili	 po	 złomiskach	 odwiecznego	 lasu,	w	 dniu	
tym	 już	 na	 trzy	 palce	 śniegiem	 pokrytych,	 stanąłem	
wreszcie	u	pożądanego	celu,	stanąłem	u	źródeł	naszej	
poważnej	Wisły.	(...)	Na	zachodniej	wklęsłej	pochyłości	
wzmiankowanej	góry	(...)	ośm	w	półkole	na	50	–	100	
kroków	od	siebie	oddalonych	i	pod	rozłożystych	świer-
ków	cieniem		ukrytych	poników	tryska,	każdy	grubości	
ręki.	(...)	ośm	źródeł,	łącząc	może	o	100	kroków	niżej	
w	kierunku	ku	zachodowi	swoje	nurty	w	 jeden	potok,	
przybierają	nazwę	„Czarnej	Wisełki”.	Krótki	 jesienny	
dzień,	 jak	 i	zastane	warunki	nie	pozwoliły	na	dłuższą	
penetrację	okolicy.		Prawdopodobnie	wędrowcy	ruszyli	
z	powrotem	własnymi	śladami,	a	Tomkowicz	po	trzech	
latach	na	łamach	I	t.	lwowskiego	„Sławianina”	opubli-
kował	relację	ze	swojej	eskapady.	Jest	to	najstarszy	pol-
ski	opis	krajoznawczy	źródeł	Czarnej	Wisełki	(Wisły),	
jaki	znamy.	
	 Dzięki	 temu	 opisowi	 poznaliśmy	 chociaż	 je-
den	 epizod	 z	 życia	 Jakuba	 Szarca	 zwłaszcza,	 że	 gdy	 
w	przypisie	Tomkowicz	odnotował:	„Uczciwy ten góral 
prosił mię w swojej prostocie: „żeby ludzie wiedzieli, że 
ich (pana) Jakub  Szarzec kludził (prowadził) i wszystko 
dobrze pokazał”.	Czyniąc	zadość	tak	niewinnej	dumie,	
z	której	 i	ktoś	drugi	skorzystać	może,	 imię	tu	jego	za-
mieszczam.”	Czy	 ktoś	 z	 tej	 podpowiedzi	 skorzystał	 –	
nie	wiemy.	Jedno	jest	natomiast	pewne,	że	gdy	Jakub	
Szarzec	prowadził	Tomkowicza	do	 źródeł	Wisły	miał	
42	 lata,	 wiedział,	 że	 głównym	 potokiem	 źródłowym	
Wisły	jest	Czarna	Wisełka	(wcześniej	uznawano	za	taki	
Białą	Wisełkę),	ale	najistotniejsze,	że	„wszystko	dobrze	
pokazał”.	W	tym	miejscu	rodzą	się	dalsze	pytania,	na	
które	nie	znajdujemy	odpowiedzi.	Wydaje	się	oczywi-
ste,	że	wiedza	terenowa	Szarca	mogła	wynikać	z	wielo-
letniej	służby	jako	gajowego,	penetrującego	swój	rewir	
leśny;	korci	jednak	pytanie,	czy	do	jej	wzbogacenia	nie	
przyczyniły	się	także	wcześniejsze	wędrówki	z	niezna-

nymi	nam	ciekawskimi?	Wszak	do	wykapów	Szarzec	
trafił	 bezbłędnie;	 gdyby	błądził,	 zostałoby	 to	 niechyb-
nie	odnotowane.	A	może	wcześniej	żyjący	Szarzec,	nie-
znany	nam	z	 imienia,	 który	w	1810	 r.	wodził	 księcia	
pszczyńskiego	był	ojcem,	lub	kimś	bliskim	naszego	bo-
hatera	i	przekazał	mu	wiadomości	o	początkach	Wisły,	
gdyż	tym	interesują	się	„panowie”	i	ta	wiedza	może	mu	
się	przydać?	
	 Minęło	sto	lat	z	okładem.	Jakimi	drogami	„Sła-
wianin”	 dotarł	 do	 Cieszyna	 i	 znalazł	 się	 w	 zbiorach	
Muzeum	w	Cieszynie,	nie	wiemy.	W	1975	r.	Koło	Prze-
wodników	Beskidzkich	i	Terenowych	w	Cieszynie	zor-
ganizowało	wieczornicę	z	okazji	100	–	lecia	przewod-
nictwa	górskiego	w	Polsce.	Nikt	nie	kwestionował,	że	
chodzi	 tu	 przede	wszystkim	o	przewodnictwo	 tatrzań-
skie.	Dobry	 los	 sprawił,	 że	na	 jednego	z	prelegentów	
poprosiliśmy	kustosza	Muzeum	w	Cieszynie	dr.	Ludwi-
ka	Brożka,	który	przedstawił	nam	„Dawne	opisy	 i	po-
dróże	po	Śląsku	Cieszyńskim”.	Wśród	nich	wspomniał	
o	 artykule	Tomkowicza	w	 „Sławianinie”.	Była	 to	 dla	
nas,	 przewodników,	 bardziej	 niż	 zaskakująca,	 niespo-
dziewana	informacja.	Czciliśmy	100	–	lecie,	a	tu,	w	na-
szym	Beskidzie	Śląskim	góral	Jakub	Szarzec	kludził	na	
Baranią	Górę	krakowskiego	„cepra”	41	 lat	wcześniej!	
Odkrycie	 to	 zmobilizowało	 nas	 do	 drążenia	 tematu	
zwłaszcza,	że	dotąd	–	za	Janem	Galiczem	–	uważaliśmy,	
że	przed	założeniem	Beskiden	Verein	(1893)	we	Frydku	 
i	Polskiego	Towarzystwa	Turystycznego	„Beskid	Śląski”	
w	Cieszynie	(1910),	w	zakresie	turystyki	nic	godnego	
uwagi	 się	 nie	 działo.	Niemalże	w	 tym	 samym	 czasie	
pokazał	się	artykuł	Teresy	Włodarskiej	w	„Materiałach	
Muzeum	Wnętrz	Zabytkowych	w	Pszczynie	(1983,	t.	2)	
noszący	 znamienny	 tytuł	 „Turystyczne	wyprawy	księ-
cia	Ludwika”,	napisany	w	oparciu	o	zachowane	pamięt-
niki	księcia,	który	przesunął	naszą	znajomość	dziejów	
beskidzkiego	 przewodnictwa	 do	 1810	 roku!	 Jednym	 
z	pięknych	akcentów	pamiątkowych	był	zorganizowany	
przez	Koło	Przewodników	w	Cieszynie	i	Muzeum	Be-
skidzkie	w	Wiśle	 I	Baraniogórski	Zlot	Przewodników	
Beskidzkich	u	źródeł	Wisły	na	Baraniej	Górze	w	„150	
–	 rocznicę	wejścia	na	Baranią	Górę	Apoloniusza	Tom-
kowicza	 wraz	 z	 przewodnikiem,	 góralem	wiślańskim	
Jakubem	Szarcem	i	pierwszego	opisu	krajoznawczego	
źródeł	Wisły”	 	 (napis	 na	 tablicy	 pamiątkowej	 umiesz-
czonej	na	nowym	schronisku	na	Przysłopie	ufundowa-
nej	przez	20	kół	przewodników	beskidzkich	i	Muzeum	
Beskidzkie).	Wszystko	po	to,	„żeby ludzie wiedzieli, że 
ich (pana) Jakub Szarzec kludził (prowadził) i wszystko 
dobrze pokazał”	i	na	trwale	został	zapisany	w	dziejach	
turystyki	na	Śląsku	Cieszyńskim.	Na	koniec	dodajmy,	
że	jej	pionierami	okazują	się	być	ewangelicy!	

 Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do 
Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!  Iz. 55,7
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Wydarzenia parafialne
Światowy Dzień Modlitwy

Rozważanie	-	Aleksandra	Błahut-Kowalczyk;	Cieszyn,	3	marca	2017																										

Drogie	Siostry,	drodzy	Bracia	w	Jezusie	Chrystusie!
	 Tegoroczny	Światowy	Dzień	Modlitwy	zbiega	
się	z	pierwszym	nabożeństwem	pasyjnym;		przekaz	li-
turgiczny		kobiet	z	Filipin,	mimo	barwnej	oprawy,	nie	
kłóci	się	z	powagą	przesłania.	Temat:	czy jestem wobec 
ciebie niesprawiedliwy,	 tak	 mocno	 osaczony	 w	 spo-
łecznych	 realiach,	 jak	najbardziej	mówi	o	 cierpiącym	
Chrystusie,	cierpiącym	z	powodu	bólu	i	niesprawiedli-
wości	świata.		Czas	pasyjny,	to	czas	wejścia	w	ostatnią	
drogę	Pana	Jezusa	na	ziemi,	ale	jest	to	też	czas	refleksji	
nad	marną,	 grzeszną	 kondycją	 człowieka	 i	 ceną,	 jaką	
Syn	Boży	zapłacił	za	jej	uratowanie.	
	 Kobiety	 z	 Filipin	 proponują	 do	 rozważenia	
tekst	z	Ewangelii	Mateusza	(Mt	20,1-16);	jest	to	podo-
bieństwo	o	robotnikach	w	winnicy.	Już	do	tej	pory	wy-
słyszeliśmy	w	rozmowach	Filipinek	tak	wiele	skargi	na	
niesprawiedliwość	 społeczną,	 krzywdę	 i	 przemoc.	To	
samo	dzieje	się	w	wielu	innych	regionach	świata,	także	
w	naszym	kraju.	Ale	dziś	 skupiamy	swą	uwagę	na	 lo-
sie	kobiet	z	Filipin	i	w	kontekście	ewangelicznych	słów	
chcemy	 spojrzeć	 na	 ich	 perspektywy	 życia.	 	 Przekor-
nie	 powiem,	 że	 to	 dziwne	 podobieństwo	 zanotowane	
w	 Ewangelii	 Mateusza	 powinno	 nazywać	 się	 przypo-
wieścią	o	wspaniałomyślnym,	miłosiernym	Bogu.	Tak	
naprawdę	jest	to	podobieństwo	o		Bożym	miłosierdziu.	
Miłość	ma	 swe	 granice,	miłość	 człowieka	 stawia	wa-
runki,	miłosierdzie	nie.		Miłość	Boga	jest	miłosierdziem.	
Fakt	 ten	uzmysławia	to	kontrowersyjne	podobieństwo	
o	 robotnikach	w	winnicy.	Kontrowersyjne,	 bo	 z	 ludz-
kiego	punktu	widzenia	niezrozumiałe,	niesprawiedliwe,		
denerwujące.	 Dlaczego	 gospodarz,	 który	 wczesnym	
rankiem	 zaczął	 najmować	 robotników	 do	 swej	winni-
cy,	 nie	 zapłacił	 najpierw	 tym,	 którzy	 pracowali	wiele	
godzin?	Dlaczego	okazał	 się	wspaniałomyślny	wobec	
tych,	którzy	pracowali	tylko	jedną	godzinę?	Dlaczego	
ci,	 co	 znosili	 ciężar	 dnia	 i	 upał	 dostali	 tyle	 samo,	 co	
robotnicy	najęci	o	jedenastej,	ostatniej		godzinie	dnia?	
Henri	 Nouwen,	 holenderski	 teolog,	 poczytny	 pisarz	
chrześcijański,		interpretuje	rzecz	następująco:	
 Trzeba dokonać wewnętrznego zwrotu, aby 
przyjąć sposób myślenia, w którym brak porównywa-
nia się. Tak jednak myśli Bóg. Patrzy na ludzi jak na 

szczęśliwą rodzinę, w której każde dziecko jest równo 
kochane, bez względu na to, ile zrobiło.  Czym jest więc 
Boże miłosierdzie? Radością dawania, poświęcania się 
bez oczekiwania na równo odmierzoną wdzięczność, 
troską i szacunkiem, uszczęśliwieniem wyrażonym od-
powiedzią gospodarza: Czy nie wolno mi czynić z tym, 
co moje, jak chcę?	Albo:	Czy oko twoje jest zawistne 
dlatego, iż ja jestem dobry? (w.15).
				 	 Dziś	 wiem	 już	 na	 pewno,	 że	 podobieństwo	 
o	robotnikach	w	winnicy	jest	relacją	o	Bożym	miłosier-
dziu,	tym	samym,	o	którym	starotestamentowy	prorok	
Jeremiasz	powiada:	Miłosierdzie	Jego	nie	ustaje,	każde-
go	poranka	objawia	się	na	nowo	(Tr	3,22-23).	

     Jak twierdzi wspomniany wcześniej Henri No-
uwen: Bez miłości umieramy. Wielu ludzi doświadcza 
tej tak upragnionej miłości w postaci okaleczonej i czę-
sto dość ograniczonej. Gdyż miłość może być poranio-
na walką o władzę nad drugim, zakażona zazdrością, 
nabrzmiała od pretensji, zatruta nawet nienawiścią. 
Miłość ludzka potrafi boleśnie zranić. Nigdy nie bę-
dzie wolna od niedoskonałości i braków. Aby nie zostać 
zniszczonym przez raniące siły niedoskonałej ludzkiej 
miłości, musimy zaufać temu, że praźródłem wszelkiej 
miłości pozostaje miłość samego Boga. Miłość dosko-
nała i  bezwarunkowa. I zaufać, że ta miłość Boga nigdy 
nie jest hen … daleko od nas. Ta miłość zawsze będzie 
darem Ducha Bożego, który w nas mieszka. 
            Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy –	pyta	
ciebie	i	mnie,	z	miłością,	sam	Bóg.		Filipinki	chcą	tym	
tak	 postawionym	 zapytaniem	 wstrząsnąć	 nami.	 Chcą	
nauczyć	nas	na	nowo	wdzięczności	za	nawet	najdrob-
niejszy	przejaw	życzliwości,	miłości	drugiego	człowie-
ka.	Chcą	też	nauczyć	dostrzegania	Bożej	troski	o	nas...	
każdego	 dnia.	 	 „Bóg	 kocha	 nas	 „pierwszą”	 	miłością,	
nieograniczoną,	 nie	 stawiającą	 żadnych	 warunków;	
niepojęte,	po	ludzku	prawie	niemożliwe.
	 	 Bóg	 jest	Pasterzem,	 który	wychodzi	 szukać	
zaginionej	owcy,	jest	Kobietą,	która	zapala	lampę,	wy-
miata	dom	i	szuka	wszędzie,	dopóki	nie	znajdzie	zgubio-
nej	monety,	Bóg	jest	Ojcem,	który	wypatruje	i	czeka	na	
swe	marnotrawne	córki	 i	marnotrawnych	synów,	 tych,	
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którzy	 opuścili	 dom	 i	 tych,	 którzy	 zazdrośnie	 strzegą	
w	nim	swojego	miejsca,	Bóg	jest	Gospodarzem,	który	
wypłaca	robotnikom	równo	swą	bezgraniczną	miłością,	
bez	względu	na	to,	o	której	przystąpili	do	pracy	w	jego	
gospodarstwie...	(na	podst.	myśli	H.	Nouwena).
	 Sprawiedliwość	 i	 niesprawiedliwość	 –	 to	 na	
poziomie	ludzkim	–	bardzo	grząski	grunt.	Wszystko	za-

leży	od	punktu	widzenia,	od	sytuacji,	w	której	znajduje-
my	się.	Dziś	mowa	jest	o	Bożej	sprawiedliwości,	która	
okazuje	się	miłością	bez	granic,	o	cenie	życia;	zapłacił	
za	nią	Boży	Syn.	U	progu	czasu	pasyjnego	warto	to	so-
bie	na	nowo	uzmysłowić.
																																																																																																																																										AMEN

	 W	pierwszy	piątek	marca,	 jak	na-
kazuje	 tradycja	 ŚDM,	 3.3.2017r.,	 zostało	
odprawione	w	kościele	Jezusowym	w	Cie-
szynie	 nabożeństwo,	 do	 którego	 liturgię	
napisały	 	 chrześcijanki	 z	 Filipin.	 Hasło:	
Czy	jestem	wobec	ciebie	niesprawiedliwy	
-	 przeplatało	 się	 pomiędzy	 dynamicznym	
śpiewem	 Chóru	 Kościelnego	 pod	 dyrek-
cją	dk.	Joanny	Sikory,	a	liturgią	-	czytaną	
przez	 panie:	 Łucję	Macurę,	Dorotę	Krzy-
woń	 i	 Dominikę	 Sabelę	 pod	 kierunkiem	
pastorowej	 Oliwii	 Madzi.	 Słowo	 Boże	 
z	 Ew.Mt	 20,1-16	 przeczytane	 przez	 Prze-
łożoną	Diakonatu	Eben-Ezer,	s.	Ewę	Cieślar,	rozważała	
dk.	Aleksandra	Błahut-Kowalczyk.	 	Mówczyni	zakoń-
czyła	kazanie	stwierdzeniem:
	 „Sprawiedliwość	 i	 niesprawiedliwość	 –	 to	 na	
poziomie	ludzkim	–	bardzo	grząski	grunt.	Wszystko	za-
leży	od	punktu	widzenia,	od	sytuacji,	w	której	znajduje-

my	się.	Dziś	mowa	jest	o	Bożej	sprawiedliwości,	która	
okazuje	się	miłością	bez	granic	o	cenie	życia;	zapłacił	
za	nią	Boży	Syn.	U	progu	czasu	pasyjnego	warto	to	so-
bie	 na	 nowo	 uzmysłowić”.	 Bowiem	 tegoroczne	 nabo-
żeństwo	ŚDM	zbiegło	się	z	pierwszym	nabożeństwem	
pasyjnym.	Jego	barwna	oprawa,	stojące	dekoracje,	ele-
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menty	wizualne	na	stoliku,	nie	kłóciły	się	
z	powagą	przesłania.
	 „Czy	jestem	wobec	ciebie	niespra-
wiedliwy”	–	pyta	ciebie	i	mnie,	z	miłością,	
sam	Bóg.		Filipinki	chcą	tym	tak	postawio-
nym	 zapytaniem	 wstrząsnąć	 nami.	 Chcą	
nauczyć	 nas	 na	 nowo	 wdzięczności	 za	
nawet	 najdrobniejszy	 przejaw	 życzliwo-
ści,	miłości	drugiego	człowieka.	Chcą	też	
nauczyć	dostrzegania	Bożej	troski	o	nas...	
każdego	dnia.		„Bóg	kocha	nas	„pierwszą”		
miłością,	 nieograniczoną,	 nie	 stawiającą	
żadnych	warunków;	niepojęte,	 po	 ludzku	
prawie	niemożliwe”.
	 	W	sali	konfirmacyjnej	w	budynku	
parafialnym	 licznie	 zgromadzeni	 po	 na-
bożeństwie	 uczestnicy	 filipińskiej	 liturgii	
zobaczyli	 	 przeźrocza	 z	 dalekiego	 kraju,	
które	 	 zaprezentowała	 pastorowa	Pavlina	
Chudecka.	Podczas		konsumpcji	smakoły-
ków	upieczonych		wedle	filipińskich	prze-
pisów,	miały	miejsce	serdeczne	rozmowy	 
i	radość	ze	wspólnoty.
	 Kolekta	 zebrana	 w	 czasie	 nabo-
żeństwa	w	wysokości		1215,33	zł	zostanie	
przekazana	tym	razem	w	całości	na	potrze-
by	domu	dla	kobiet	i	dziewcząt	w	Manili.                                                                                                                          

Nabożeństwo pasyjne w Bażanowicach

	 W	niedzielę	19	marca,	odbyło	się	w	Bażanowi-
cach	nabożeństwo,	połączone	ze	spowiedzią	i	komunią	

świętą.	Do	udziału	w	tym	nabożeństwie	zaproszeni	zo-
stali	najwcześniej	urodzeni	mieszkańcy	filiału.	Słowem	

Bożym	 służył	 ks.	 Łukasz	 Gaś.	
Zaśpiewał	miejscowy	chór	mie-
szany	 pod	 dyrekcją	 diak.	 Joan-
ny	Sikory.
	 Po	 nabożeństwie	 seniorzy	 za-
proszeni zostali do salki para-
fialnej,	 gdzie	wspólnie	 spędzili	
niedzielne	 przedpołudnie.	 Jak	
co	 roku	 czekał	 na	 nich	 poczę-
stunek	 przygotowany	 przez	
miejscową	radę	filiału.

Tekst: J. Szalbot
Zdjęcia: S. Polok

abk
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Uż	sztyrycet	roków	tymu	
Zofia	Szurmanowa

dała	farze	kónszczek	ziymie	
coby	boży	dóm	budować.

Wanieliki	z	Bażanowic	
za	robotę	chnet	sie	wziyni	
a	tyn	nowy	piękny	filiał	
w	porę	roków	postawili.

Odkiel	kościół	im	poświyńcił	
ksióndz	biskup	Narzyński	
majom	bliży	do	rzykanio	
-	jejich	wielki	szczynści

Dzisio	uż	nie	muszóm	jechać	
na	farę	w	Cieszynie	

głoszóm	tukej	Bogu	chwałę	
we	swojij	dziedzinie.

Lat czterdzieści właśnie mija
odkąd Szurmanowa

część swej ziemi dała gminie 
Żeby boży dom budować.

Zborownicy z Bażanowic 
za budowę wnet się wzięli 
i ten nowy piękny kościół
bardzo szybko postawili.

Odkąd kościół im poświęcił 
ksiądz biskup Narzyński 
mają blisko na modlitwę 
- to ich wielkie szczęście.

Dzisiaj jechać już nie muszą
do Cieszyna wcale

Bogu chwałę tutaj głoszą
w tym swoim filiale.

Henryk Pasterny, Cieszyn 2017

Kościół Świętej Trójcy

„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”.    I List Jana 5,12

 Jakże	pięknie	objawia	się	życie	w	budzącej	się	na	wiosnę	przyrodzie!	A	jakże	okrutne	są	objawy	śmierci!	Tylko	
w	tym	stopniu,	w	jakim	żyje	w	nas	zmartwychwstały	Chrystus,	żyjemy	i	my,	zaś	w	takim	stopniu,	w	jakim	jesteśmy	
pogrążeni	w	samych	sobie,	tkwimy	w	okowach	śmierci.	Tylko	w	Księciu	Żywota	posiadamy	życie,	nad	którym	śmierć	
utraciła	władzę.	(Matka	Ewa)



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl22 Odwiedź naszą stronę:

Znak Dziedzictwa Europejskiego  
- dlaczego nie ???

 W poprzednim numerze Wieści Wyższobram-
skich publikowaliśmy artykuł pana Eugeniusza Raabe, 
w którym wyraził on żal i rozczarowanie w temacie gło-
sowania na przyznanie Znaku Dziedzistwa Europejskie-
go Kościołowi Jezusowemu w Cieszynie. Przypomnijmy, 
mimo dużej ilości oddanych głosów na Kościół Jezu-
sowy w Cieszynie (powyżej 40%), kandydatura ta nie 
została zakwalifikowana do dalszego etapu. Niestety 

ministerstwo do przyznania Znaku wybrało kandyda-
turę Łodzi oraz Półwyspu Westerplatte. Sprawą mocno 
zainteresowała się pani poseł Małgorzata Pępek (PO), 
która wystosowała interpelację do ministra kultury  
i dziedzictwa narodowego. Całość korespondencji moż-
na znaleźć na stronach internetowych Sejmu Rzeczypo-
spolitej polskiej. 

Interpelacja nr 10141

w sprawie nieuwzględnienia kandydatury ewangelickiego Kościoła Jezusowego  
do Znaku Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017

   Żywiec, 13 lutego 2017 r.

	 Krajowy	etap	selekcji	kandydatów	do	otrzyma-
nia	Znaku	Dziedzictwa	Europejskiego	w	 edycji	 2017,	
odbywający	 się	 za	 pośrednictwem	dedykowanej	 inter-
netowej	platformy	Ministerstwa	http://konkursy.mkidn.
gov.pl/,	został	już	zakończony.	Miał	on	być	formą	selek-
cji	na	 szczeblu	krajowym.	Kandydatów	zgłaszali	mar-
szałkowie	 województw	 i	 wojewódzcy	 konserwatorzy	
zabytków,	z	piętnastu	obiektów	Komitet	przy	MKiDN	
wybrał	 dwa,	 którym	 przygotowane	 zostaną	 wnioski	
zgłoszeniowe	celem	przedłożenia	Komisji	Europejskiej.

	 Znak	Dziedzictwa	Europejskiego	 to	wyróżnie-
nie	 przyznawane	 obiektom	 dziedzictwa	 kulturowego,	
posiadającym	 silną	 europejską	 wartość	 symboliczną,	
które	 odegrały	 szczególną	 rolę	w	 kształtowaniu	 histo-
rii	i	kultury	Europy	lub	rozwoju	europejskich	wartości,	
stanowiących	fundament	integracji	europejskiej.

	 Blisko	połowę	wszystkich	głosów	internautów	
na	etapie	krajowym	zdobył	ewangelicki	Kościół	 Jezu-
sowy	w	Cieszynie.	To	największy	ewangelicki	kościół	
w	Polsce,	pomieścić	może	7	 tysięcy	osób.	W	 tym	ko-

ściele	w	zeszłym	roku	zainaugurowane	zostały	polskie	
obchody	500	Lat	Reformacji.	Dlatego	ze	zdziwieniem	
i	 rozczarowaniem	 mieszkańcy	 Śląska	 Cieszyńskiego	
i	 ewangelicy	 przyjęli	 fakt,	 że	 Ministerstwo	 Kultury	 
i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 pominęło	 wskazany	 ko-
ściół	na	liście	rekomendowanych	do	otrzymania	Znaku	
obiektów.	Wybrano	kandydaturę	Łodzi,	 rekomendację	
otrzymał	też	Półwysep	Westerplatte.

	 Dlatego	 proszę	 Pana	 ministra	 o	 wyjaśnienia	 
w	tej	sprawie.
1.Czy	wyniki	etapu	krajowego	selekcji	kandydatów	do	
otrzymania	 Znaku	 Dziedzictwa	 Europejskiego	 nie	 są	
wiążące	dla	Ministerstwa?
2.Jeśli	te	wyniki	nie	są	wiążące,	jaki	charakter,	znacze-
nie	i	sens	miało	głosowanie	zorganizowane	przez	resort	
w	Internecie	na	stronie	http://konkursy.mkidn.gov.pl?
3.Dlaczego	 Ministerstwo	 pominęło	 ewangelicki	 Ko-
ściół	Jezusowy	w	Cieszynie,	który	uzyskał	największe	
poparcie	 w	 trakcie	 wstępnej	 selekcji,	 dokonywanej	
przez	 internautów,	 do	 rekomendacji	 do	 Znaku	 Dzie-
dzictwa?

Z poważaniem,
Małgorzata Pępek

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedź na interpelację nr 10141
Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Szanowny Panie Marszałku,

	 Odpowiadając	 na	 interpelację	 nr	 10141	 Pani	
Poseł	Małgorzaty	 Pępek	 z	 dnia	 13	 lutego	 2017	 roku,	 
w	 sprawie	 nieuwzględnienia	 kandydatury	 ewangelic-
kiego	Kościoła	Jezusowego	do	Znaku	Dziedzictwa	Eu-

ropejskiego	w	edycji	2017,	uprzejmie	proszę	o	przyję-
cie	następujących	wyjaśnień.

1)	Znak	Dziedzictwa	Europejskiego	(ZDE)	jest	wyróż-
nieniem	przyznawanym	obiektom	dziedzictwa	kulturo-
wego,	które	odegrały	szczególną	rolę	w	kształtowaniu	
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historii	 i	 kultury	 Europy	 lub	 rozwoju	 wartości	 stano-
wiących	 fundament	 integracji	 europejskiej.	 Ogólnym	
celem	 inicjatywy	 jest	 wzmocnienie	 u	 obywateli	 eu-
ropejskich,	 w	 szczególności	 u	 młodych	 ludzi,	 poczu-
cia	 przynależności	 do	 Unii	 Europejskiej,	 w	 oparciu	 
o	 wspólne	 wartości	 i	 elementy	 europejskiej	 historii	 
i	 dziedzictwa	 kulturowego,	 a	 także	 uznanie	 walorów	
różnorodności	krajowej	i	regionalnej	oraz	wzmocnienie	
wzajemnego	zrozumienia	i	dialogu	międzykulturowego.

2)	 Procedura	 selekcji	 obiektów	 w	 ramach	 działania	
przebiega	w	dwóch	etapach.	Za	wstępną	selekcję	obiek-
tów	 ubiegających	 się	 o	 przyznanie	 ZDE	 na	 szczeblu	
krajowym	odpowiadają	państwa	członkowskie.	Każde	
państwo	 członkowskie	 może	 co	 dwa	 lata	 zgłosić	 do	
konkursu	maksymalnie	dwa	obiekty.	Zgodnie	z	zasadą	
pomocniczości	każde	państwo	członkowskie	ustanawia	
własne	procedury	selekcji	wstępnej	oraz	własny	harmo-
nogram.	Ostateczny	wybór	dokonywany	jest	na	pozio-
mie	 europejskim	 przez	 panel	 niezależnych	 ekspertów,	
oceniających	przedłożone	aplikacje	w	oparciu	o	kryte-
ria	ujęte	w	decyzji	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	nr	
1194/2011/UE	z	dnia	16	listopada	2011r.	ustanawiającej	
działanie	Unii	 Europejskiej	 na	 rzecz	 Znaku	Dziedzic-
twa	Europejskiego	(Dz.	Urz.	UE	L	303	z	22.11.2011)	
(zwanej	dalej	decyzją).	Tym	samym	wnioski	kandydu-
jących	obiektów	oceniane	są	w	oparciu	o	następujące	
kryteria	ujęte	w	art.	7	ww.	decyzji:

			a)	obiekt	kandydujący	musi	mieć	wartość	europejskie-
go	symbolu	i	odegrać	znaczącą	rolę	w	historii	i	kulturze	
Europy	lub	budowaniu	Unii.
	 Musi	on	zatem	spełniać	co	najmniej	jedno	z	na-
stępujących	kryteriów:	
	 -	ponadgraniczny	lub	ogólnoeuropejski	charak-
ter	 obiektu	 -	 oddziaływanie	 i	 atrakcyjność	 kandydują-
cego	obiektu	powinny	wykraczać	poza	granice	danego	
państwa	członkowskiego;	
	 -	miejsce	i	rola	obiektu	w	historii	Europy	i	in-
tegracji	europejskiej	oraz	powiązanie	z	kluczowymi	dla	
Europy	wydarzeniami,	osobistościami	lub	ruchami;	
	 -	miejsce	i	rola	obiektu	w	rozwijaniu	oraz	pro-
pagowaniu	wspólnych	wartości,	 które	 leżą	 u	 podstaw	
integracji	europejskiej.

			b)	obiekt	kandydujący	musi	przedłożyć	projekt,	które-
go	realizacja	powinna	rozpocząć	się	najpóźniej	rok	po	
wyborze	obiektu	na	szczeblu	europejskim	(w	przypad-
ku	obecnej	edycji	w	2018	roku).	Projekt	musi	obejmo-
wać	wszystkie	poniższe	elementy:	
	 -	 popularyzowanie	 wiedzy	 na	 temat	 europej-
skiego	 wymiaru	 obiektu,	 w	 szczególności	 poprzez	
odpowiednią	 działalność	 informacyjną,	 oznakowanie	
obiektu	i	szkolenie	personelu;

	 -	organizowanie	działań	edukacyjnych,	adreso-
wanych	w	 szczególności	 do	młodych	 ludzi,	 które	 po-
zwalają	 na	 pogłębienie	 zrozumienia	wspólnej	 historii	
Europy	 oraz	 jej	 wspólnego,	 a	 zarazem	 różnorodnego	
dziedzictwa	i	które	wzmacniają	poczucie	przynależno-
ści	do	wspólnej	przestrzeni;
	 -	 propagowanie	wielojęzyczności	 i	 ułatwianie	
dostępu	do	obiektu	dzięki	wykorzystaniu	kilku	języków	
Unii;
	 -	udział	w	działaniach	 sieci	obiektów	opatrzo-
nych	znakiem	w	celu	wymiany	doświadczeń	i	inicjowa-
nia	wspólnych	przedsięwzięć;	
	 -	 nadanie	 odpowiedniej	 rangi	 i	 zwiększanie	
atrakcyjności	 danego	 obiektu,	 w	 skali	 europejskiej,	
między	 innymi	poprzez	wykorzystywanie	możliwości	
oferowanych przez nowoczesne technologie oraz na-
rzędzia	cyfrowe	 i	 interaktywne	oraz	poprzez	synergie	 
z	innymi	inicjatywami	europejskimi.

			c)	obiekt	kandydujący	musi	wykazać,	że	posiada	zdol	
ność	 operacyjną,	 niezbędną	 do	 realizacji	 projektu,	 na	
którą	składają	się	wszystkie	poniższe	elementy:
	 -	 zagwarantowanie	prawidłowego	zarządzania	
obiektem,	w	tym	zdefiniowanie	celów	i	wskaźników;	
	 -	 zagwarantowanie	 zachowania	 obiektu	 oraz	
przekazania	go	następnym	pokoleniom	zgodnie	z	odpo-
wiednimi	regułami	ochrony;	
	 -	 zagwarantowanie	 jakości	 obsługi	 zwiedzają-
cych,	w	tym	przedstawienie	historii	obiektu,	informacje	
dla	zwiedzających,	oznakowanie	itp.;	
	 -	zagwarantowanie	dostępu	do	obiektu	jak	naj-
szerszym	kręgom	społeczeństwa,	między	innymi	dzięki	
odpowiedniemu	 dostosowaniu	 obiektów	 lub	 szkole-
niom	personelu;	
	 -	poświęcenie	szczególnej	uwagi	ludziom	mło-
dym,	w	szczególności	poprzez	zapewnienie	im	korzyst-
niejszych	warunków	dostępu	do	obiektu;	
	 -	propagowanie	obiektu	 jako	 trwałego	celu	 tu-
rystycznego;	
	 -	 rozwijanie	 spójnej	 i	 kompleksowej	 strate-
gii	 komunikacyjnej	 podkreślającej	 europejski	 wymiar	
obiektu;	
	 -	 zagwarantowanie	 zarządzania	 obiektem	 
w	sposób	jak	najbardziej	przyjazny	środowisku.

3)	W	obecnej	edycji	działania,	w	ramach	wstępnej	selek-
cji	kandydatów	na	szczeblu	krajowym,	odbyło	się	głoso-
wanie	internetowe	na	stronach	internetowych	MKiDN.	
Głosowaniu	poddane	zostały	obiekty,	zgłoszone	przez	
Marszałków	 Województw	 oraz	 Wojewódzkich	 Kon-
serwatorów	 Zabytków.	 Głosowanie	 stanowiło	 jeden	 
z	etapów	krajowej	procedury	selekcji.	Ostateczna	decy-
zja	dotycząca	polskich	kandydatów	do	otrzymania	ZDE	
podjęta	została	w	oparciu	o	rekomendację	Komitetu	do	
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spraw	Znaku	Dziedzictwa	Europejskiego,	powołanego	
zarządzeniem	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodo-
wego	z	dnia	23	kwietnia	2012	r.	w	sprawie	powołania	
Komitetu	do	spraw	Znaku	Dziedzictwa	Europejskiego	
(Dz.	Urz.	MKiDN	poz.	19,	z	późn.	zm.).	Rekomenda-
cja	 Komitetu	 sporządzona	 została	 w	 oparciu	 o	 mery-
toryczną	 ocenę	 wszystkich	 kandydatów,	 zgłoszonych	
przez	 Marszałków	 Województw	 oraz	 Wojewódzkich	
Konserwatorów	Zabytków,	w	oparciu	o	kryteria	ujęte	 
w	 decyzji.	 Podstawowym	 zadaniem	 Komitetu	 było	
rekomendowanie	 Ministrowi	 KiDN	 obiektów,	 które	
w	największym	stopniu	wpisują	się	w	kryteria,	zwięk-
szając	 tym	 samym	 prawdopodobieństwo	 otrzyma-
nia	 Znaku	 Dziedzictwa	 Europejskiego	 przez	 jednego	 
z	 kandydatów,	 przedłożonych	 przez	 Polskę	 do	 rozpa-
trzenia	 przez	 panel	 europejski.	 Komitet	 formułując	
swoją	ocenę	kierował	się	również	swoimi	doświadcze-
niami,	nabytymi	w	toku	poprzednich	edycji	ZDE.

4)	W	odniesieniu	do	głosowania	 internetowego,	stano-
wiącego	 jeden	 z	 etapów	 krajowej	 procedury	 selekcji,	
należy	podkreślić,	iż	jego	głównym	celem	była	promo-
cja	obiektów	ubiegających	się	o	tytuł	ZDE,	jak	również	
samej	 inicjatywy.	 Głosowanie	 nie	 miało	 wiążącego	
charakteru	m.in.	dlatego,	że	internauci	oddający	głos	na	
dany	obiekt	nie	byli	zobowiązani	do	uwzględnienia	czy	
i	w	jakim	stopniu	dany	kandydat	spełnia	kryteria	wyni-
kające	 z	decyzji.	Głosowanie	 internautów	było	 zatem	
głosem	pomocniczym	w	procesie	podejmowania	decy-
zji	o	nominowaniu	kandydatów	do	tytułu	ZDE.	Ponad-
to	należy	zauważyć,	iż	internauci	którzy	zaangażowali	
się	w	 głosowanie	 nie	mieli	 dostępu	 do	 złożonych	 do	
MKiDN	fiszek	aplikacyjnych,	a	swoje	preferencje	opie-
rali	w	przeważającej	większości	 o	 opisy	obiektów	za-
prezentowane	na	stronie	 internetowej.	Ponadto	należy	
zauważyć,	że	pomimo	zastosowanych	ograniczeń	każ-
dy	internauta	mógł	głosować	na	ten	sam	obiekt	wielo-
krotnie,	co	powoduje,	że	wynik	internetowy	może	nie	 
w	pełni	odzwierciedlać	preferencje	głosujących.	

5)	 W	 odniesieniu	 do	 rekomendacji	 Komitetu	 należy	
podkreślić,	iż	decyzja	o	udzieleniu	poparcia	kandydatu-
rze	Łodzi	oraz	Westerplatte	podjęta	została	jednomyśl-
nie	w	toku	dyskusji,	która	miała	miejsce	podczas	posie-
dzenia	Komitetu	w	dniu	23	stycznia	2017	roku.	Ponadto	
Komitet	 podjął	 decyzję	o	wskazaniu	dwóch	obiektów	
rezerwowych,	 które	 uzyskały	 bardzo	 dobry	 wynik	 
w	głosowaniu	internautów	oraz	przychylne	komentarze	
większości	członków	Komitetu,	tj.	Kościoła	Jezusowe-
go	w	Cieszynie	oraz	Uniwersytetu	Jagiellońskiego.	Ko-
mitet	przyjął	założenie,	iż	w	sytuacji,	w	której	z	jakichś	
względów	nie	byłoby	możliwe	terminowe	opracowanie	
przez	 zarządcę	 obiektu,	 który	 umieszczony	 został	 na	
liście	podstawowej	wniosku	zgłoszeniowego,	Minister-

stwo	zwróci	się	z	propozycją	udziału	w	dalszym	etapie	
selekcji	 do	 zarządcy	obiektu	umieszczonego	na	 liście	
rezerwowej.

6)	Odnosząc	się	do	kluczowych	punktów	uzasadnienia	
rekomendacji	 przedłożonej	 przez	Komitet	Ministrowi	
KiDN	należy	zwrócić	uwagę	na	poniższe	kwestie:

	 	 	a)	Łódź	–	obiekty	będące	przedmiotem	wniosku	są	
unikalne	 w	 skali	 europejskiej	 i	 eksponują	 wielokultu-
rowy	 i	 wielonarodowy	 charakter	 miasta,	 mający	 bez-
pośredni	wpływ	na	jego	rozwój	w	sferach	materialnej,	
kulturowej,	 architektonicznej	 oraz	 religijnej,	 potwier-
dzeniem	 czego	 jest	 uznanie	 przez	 Prezydenta	 RP	 ob-
szaru,	na	którym	znajdują	się	ww.	obiekty	za	Pomnik	
Historii.	 Historia	 miasta	 silnie	 nawiązuje	 również	 do	
podstawowych	 wartości	 Unii	 Europejskiej,	 m.in.	 po-
szanowania	praw	człowieka,	w	tym	praw	osób	należą-
cych	do	mniejszości,	niedyskryminacji,	tolerancji,	spra-
wiedliwości	oraz	solidarności.	Obiekty	będące	częścią	
Pomnika	Historii	dysponują	 infrastrukturą,	umożliwia-
jącą	 dostęp	 do	 obiektów	 osobom	 niepełnosprawnym	
jak	 również	 posiadają	 strony	 internetowe	 w	 języku	
angielskim.	Co	więcej,	opis	planowanych	do	podjęcia	
w	ramach	ZDE	przez	Miasto	Łódź	działań	był	bardzo	
różnorodny	i	wieloaspektowy,	co	wyróżniało	go	na	tle	
innych	aplikacji.	Mając	na	uwadze	fakt,	iż	przyznanie	
tytułu	 ZDE	 nie	 wiąże	 się	 z	 uzyskaniem	 przez	 obiekt	
jakiegokolwiek	bezpośredniego	wsparcia	finansowego,	
nie	bez	znaczenia	jest	również	fakt,	iż	Miasto	Łódź	jako	
jedna	 z	 nielicznych	kandydatur,	wskazało	 różnorodne	
źródła	 finansowania	 przyszłego	 programu	 kulturowe-
go.	 Ponadto	 na	 uwagę	 zasługuje	 znaczący	 potencjał	
miasta	do	dalszego	rozwoju	sektora	kreatywnego	oraz	
specyfika	oferty	kulturalnej	Łodzi,	charakteryzująca	się	
zróżnicowaniem	 oraz	 innowacyjnością,	 dzięki	 czemu	 
z	powodzeniem	może	być	ona	kierowana	 również	do	
niszowych	grup	odbiorców.	

	 	 	 b)	Westerplatte	 –	 obrona	Westerplatte	 była	 począt-
kiem	 jednego	 z	 najkrwawszych	 konfliktów	 zbrojnych	 
w	dziejach	świata,	ale	też	początkiem	głębokich	przemian	 
w	stosunkach	międzynarodowych	w	Europie	i	na	świe-
cie.	Doświadczenia	tego	okresu	dały	impuls	do	integra-
cji	 kontynentu,	 co	ostatecznie	doprowadziło	do	 jedne-
go	z	najdłuższych	okresów	pokoju	w	dziejach	Europy.	
Lekcja,	 którą	 państwa	 europejskie	 odrobiły	w	 rezulta-
cie	tychże	wydarzeń,	wciąż	pozostaje	aktualna	i	powin-
na	 być	 stale	 przypominana	młodemu	 pokoleniu	Euro-
pejczyków.	Westerplatte	 jest	 dla	 wszystkich	 Polaków,	
i	powinno	być	również	dla	wszystkich	obywateli	Unii	
Europejskiej,	 uniwersalnym	 symbolem	 bohaterskiej	
walki	w	obronie	wolności,	niepodległości,	 suwerenno-
ści	terytorialnej	oraz	zasad	i	praw,	leżących	u	podstaw	
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Foto dzięki uprzejmości portalu ox.plintegracji	europejskiej.	
	 Z	punktu	widzenia	kryteriów	ujętych	w	decyzji	
należy	podkreślić,	iż	obiekt	posiada	nowoczesną	stronę	
internetową,	za	której	rozwój	odpowiedzialna	jest	pań-
stwowa	 instytucja	 kultury.	 Ponadto	 Muzeum	 Wester-
platte	 i	Wojny	 1939	 roku	 gwarantuje	wysoki	 poziom	
merytoryczny	przyszłego	programu	kulturowego	oraz	
edukacyjnego,	jego	atrakcyjność	dla	szerokiego	grona	
odbiorców	 oraz	 zapewnia	 odpowiednie	 finansowanie,	
umożliwiające	 realizację	 wymaganego	 wieloletniego	
planu	prac.	

			c)	W	odniesieniu	do	Kościoła	Jezusowego	w	Cieszynie,	
podkreślono	 że	 stanowi	 on	wyjątkową	wartość,	 która	
wytworzyła	się	na	przestrzeni	kilku	wieków	i	sprawiła,	
iż	cieszyński	kościół	stał	się	symbolem	otwartości,	tole-
rancji	i	dialogu	międzykulturowego.	Zauważono	jednak,	
iż	obiekt	jako	taki	nie	posiada	strony	internetowej,	co	
z	pewnością	zostanie	dostrzeżone	przez	ekspertów	eu-
ropejskich,	a	wskazana	w	zgłoszeniu	strona	należy	do	
parafii,	jest	wyłącznie	w	języku	polskim	i	koncentruje	

się	głównie	na	działalności	zarządcy	w	obszarze	usług	
duszpasterskich.	Zgodnie	z	przedłożoną	fiszką	zgłosze-
niową	potencjalnego	kandydata,	przyszły	projekt	oraz	
plan	prac	realizowany	przez	zarządcę	obiektu	w	ramach	
ZDE,	finansowany	będzie	ze	środków	własnych	Parafii	
Ewangelicko-Augsburskiej	w	Cieszynie	 (brak	 stałego	
finansowania,	 jak	w	przypadku	 instytucji	dotowanych	
z	budżetu	państwa,	czy	samorządu).	
	 Ponadto	 podkreślono,	 iż	 na	 Śląsku	 zlokalizo-
wane	są	dwie	inne	świątynie	luterańskie,	a	mianowicie	
Kościół	 Pokoju	w	 Jaworze	 i	Kościół	 Pokoju	w	Świd-
nicy.	Obydwa	obiekty	 zostały	wpisane	 na	Listę	Świa-
towego	Dziedzictwa	UNESCO,	a	co	za	tym	idzie,	ich	
kandydatury	mogłyby	mieć	potencjalnie	większe	szan-
se	na	wybór	w	kolejnym	etapie	konkursu	na	szczeblu	
europejskim.	W	konkluzji	zauważono,	iż	szanse	na	wy-
bór	 polskiego	 kandydata	mogłyby	 zostać	 zwiększone	
w	sytuacji	zgłoszenia	ww.	obiektów	w	kolejnej	edycji	
jako	 krajowego	 obiektu	 tematycznego,	 tj.	 sieci	 kilku	
obiektów	o	podobnym	charakterze.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

Aktywni Seniorzy w Cieszynie
 W 2016 r. powstał Parafialny Punkt Infor-
macyjny, który kojarzy osoby potrzebujące pomocy 
czy opieki z osobami, które taką pomoc mogą świad-
czyć. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna szansa na 
uzyskanie pomocy w programie realizowanym w na-
szym mieście.

	 1	 lutego	 2017	 roku	 gmina	 Cieszyn	 rozpoczę-
ła	realizację	projektu	pod	nazwą	"Aktywni	seniorzy	w	
Cieszynie",	w	 ramach	Regionalnego	Programu	Opera-
cyjnego	Województwa	Śląskiego	na	 lata	2014	 -	2020,	
współfinansowanego	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Spo-
łecznego,	 Oś	 priorytetowa	 IX	 Włączenie	 społeczne,	
Działanie	9.2.	Dostępne	 i	efektywne	usługi	 społeczne	
i	zdrowotne,	Poddziałanie	9.2.2.Rozwój	usług	społecz-
nych	i	zdrowotnych	-	RIT.	

	 Celem	 projektu	 jest	 utrzymanie,	 wspieranie	 
i	 poszerzanie	 niezależności	 osobistej	 oraz	 aktywności	
26	seniorów	(15	kobiet	i	11	mężczyzn)	poprzez	wzrost	
dostępności	 i	 jakości	 usług	 społecznych	 zapobiegają-
cych	wykluczeniu	społecznemu	na	terenie	Cieszyna.		

	 	 Uczestnikami	projektu	będą	osoby	po	
60	 roku	 życia,	 zagrożone	 wykluczeniem	 społecznym	
i	 ubóstwem,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 osób	
niepełnosprawnych	i	niesamodzielnych,	które	poprzez	
udział	w	projekcie	zwiększą	swoją	motywację	do	dzia-
łania	i	nauczą	się	funkcjonowania	w	środowisku	lokal-
nym,	zgodnie	ze	swoimi	możliwościami	psychofizycz-
nymi.	

	 Projekt	obejmuje	następujące	zadania:
-	program	usług	dziennej	opieki	środowiskowej	w	miej-
scu	 zamieszkania	 dla	 5	 osób	 zagrożonych	 wyklucze-
niem	 społecznym	 i	 ubóstwem,	 od	 60	 roku	 życia,	 ze	
szczególnym	 uwzględnieniem	 osób	 niepełnospraw-
nych	 i	 niesamodzielnych;	 usługi	 opiekuńcze	 obejmo-
wać	będą	pomoc	w	zaspokajaniu	codziennych	potrzeb	
życiowych,	 opiekę	 higieniczną,	 pielęgnację,	 w	 miarę	
możliwości	zapewnienie	kontaktów	z	otoczeniem,
-	 program	 opieki	 dziennej,	 realizowany	w	Domu	 Spo-
kojnej	 Starości;	 opieka	 dzienna	 będzie	 ukierunkowa-
na	 na	 usprawnienie	 ruchowe	 8	 uczestników	 projektu;	
program	będzie	realizowany	we	współpracy	ze	Szkołą	
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Podstawową	 nr	 4	w	Cieszynie	 (ćwiczenia	 na	 basenie	 
i	sali	gimnastycznej),
-	działania	skierowane	do	13	osób	zagrożonych	wyklu-
czeniem	społecznym	i	ubóstwem,	szczególnie	niepełno-
sprawnych	i	niesamodzielnych;	usługa	zostanie	zlecona	
wykonawcy	zewnętrznemu	i	obejmować	będzie	usługi	
opiekuńcze,	specjalistyczne	usługi	opiekuńcze,	terapię	
zajęciową	oraz	inne	formy	zajęć	i	warsztatów.
	 Realizatorami	projektu	są	Dom	Spokojnej	Sta-
rości,	 Miejski	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej,	 Szkoła	
Podstawowa	nr	4.
	 Rekrutacja	uczestników	jest	prowadzona	przez	
MOPS	i	trwa	już	od	1	lutego	2017	r.	i	trwać	będzie	do	

30	kwietnia	2017	r.	Z	programu	skorzystać	mogą	osoby	
w	wieku	60	lat	i	więcej,	zamieszkujące	na	terenie	gminy	
Cieszyn.

Małgorzata Wacławik Syrokosz

	 Kryteria	 naboru	 określa	 regulamin.	 Warunki	
dotyczą	m.in.	orzeczenia	o	niepełnosprawności,	statusu	
materialnego,	zagrożenia	ubóstwem	lub	wykluczeniem	
społecznym.	
	 Wszelkie	informacje	można	otrzymać	w	MOPS:	
tel.	33 479 4917,	Email:	poczta@mops.cieszyn.pl	oraz	
na	 stronie	 internetowej:	http://aktywniseniorzywcieszy-
nie.pl/index.html

	 Wiemy,	 że	 parafianie	 ze	 Schabach	
oddawali	głosy	na	Kościół	Jezusowy	w	kon-
kursie	na	Znak	Dziedzictwa	Europejskiego.	
W	związku	z	tym	zachęcamy	do	oddawania	
głosów	pod	tym	adresem:	

https://chrismongemeinde.evangelisch.de/
profile/evang-luth-kirchengemeinde-schwa-
bach-st-martin/

Parafia w Schwabach prosi o głosy 

	 Nasza	partnerska	Parafia	w	Schwabach	-	St	Martin	bierze	udział	w	konkursie	„Chrismon	Gemeinde	2017”	
W	związku	z	tym	zwróciła	się	do	nas	z	prośbą	o	pomoc	w	głosowaniu.

	 „Chrismon	 Gemeinde”	 to	 konkurs	 po-
legający	 na	 udziale	 społeczności	 w	 twórczym	 
i	kreatywnym	projekcie	angażującym	całą	parafię.	
Tematyka	 jest	 bardzo	 różnorodna.	 Projekty	 doty-
czą	np.	prac	remontowych	kościoła	na	własną	rękę,	
czy	wsparcie	młodych	i	starszych	osób,	oraz	pomoc	
uchodźcom,	lub	związane	są	z	kulturą	regionalną.
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Wspomnienie - śp. Władysława Kiszy

	 22	 lutego	 2017	 r.	 w	 Niemczech	 zmarł	 śp.	 Władysław	 Ki-
sza,	 muzyk,	 skrzypek	 pochodzący	 z	 Zamarsk.	 Urodził	 się	 12	 maja	
1939	 r.	 	 Jako	 uczeń	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Zamarskach	 rozpo-
czął	 naukę	 gry	 na	 skrzypcach	 w	 Państwowej	 Szkole	 Muzycznej	
w	 Cieszynie	 w	 klasie	 prof.	 Szurmana,	 którą	 kontynuował,	 uczęsz-
czając	 do	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 im.	 A.	 Osuchowskiego.	 
W	tym	czasie	został	dyrygentem	Ewangelickiego	Chóru	Kościelnego	 
w	Zamarskach.	 Muzyce	 poświęcił	 się	 całkowicie,	 a	 pracę	 z	 chórem	
prowadził	 także	 w	 czasie	 studiów	 w	Akademii	 Muzycznej	 w	 Kato-
wicach.	 Po	 jej	 ukończeniu	 podjął	 pracę	 w	 Filharmonii	 Pomorskiej	 
w	Bydgoszczy	jako	skrzypek.		Ponadto	udzielał	lekcji	gry	na	skrzyp-
cach	w	Państwowej	Szkole	Muzycznej	II	stopnia	w	Toruniu	oraz	Wyż-
szej	Szkole	Muzycznej	w	Bydgoszczy.	Grał	 również	w	Zespole	Mu-
zyki	Dawnej.	Pod	koniec	lat	70.	ub.w.	wyjechał	z	rodziną	do	Niemiec,	
gdzie	w	kurorcie	Bad	Pyrmont	został	pierwszym	skrzypkiem	i	solistą	
orkiestry,	w	której	grał	aż	do	przejścia	na	emeryturę.
	 Z	żoną	Krystyną	wychował	dwoje	dzieci,	które	wzorem	ojca	również	zostały	muzykami.	Córka	Iwona	
jest	pierwszym	skrzypkiem	Filharmonii	w	Essen,	a	syn	Paweł	gra	w	Filharmonii	w	Hamburgu.	Ten	skrawek	Ziemi	
Cieszyńskiej,	na	którym	urodził	się	i	wychował,	gdzie	miał	rodzinę	i	przyjaciół,	do	końca	życia	był	mu	bardzo	
bliski	i	żywo	interesował	się	wszystkim,	co	się	z	nim	wiązało.

Edward Figna

Wspomnienie - śp. śp. Anny Boruty-Bisok

	 Dnia	8	marca	2017	roku,	po	ciężkiej	chorobie,	w	wieku	niespełna	
41	lat,	zmarła	śp.	Anna	Boruta-Bisok	-	teolog,	pedagog	i	duszpasterz.
	 Anna	 Boruta-Bisok	 urodziła	 się	 24	 kwietnia	 1976	 w	 Cieszynie.	 
W	roku	2000	ukończyła	studia	magisterskie	na	wydziale	 teologii	ewange-
lickiej	oraz	studia	licencjackie	z	zakresu	pedagogiki	szkolnej	i	korekcyjnej	
w	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie	latach	2002-2004	
pracowała	 jako	 katecheta	 w	 Zespole	 Szkół	 Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych	w	Cieszynie.
	 Od	2004	r.	pracowała	w	parafii	ewangelickiej	w	Poznaniu	jako	ka-
techeta	angażując	się	w	pracę	z	dziećmi	i	młodzieżą.	W	2006	roku	złożyła	
egzamin	diakonacki	przed	Komisją	egzaminacyjną,	a	2015	roku	otrzymała	
misję	kanoniczną,	udzieloną	przez	Biskupa	Kościoła,	do	służby	liturgicznej	
i	kaznodziejskiej	w	Kościele	Ewangelicko-Augsburskim	w	Polsce.	Współ-
autorka	Postylli	Kobiet	oraz	Modlitewnika	Kobiet.
	 Dla	nas,	gumieńskich	zborowników,	Ania	pozostanie	wspaniałą	pro-
wadzącą	szkółki	niedzielne	dla	najmłodszych,	organizatorką	Tygodni	Dobrej	
Nowiny	dla	Dzieci,	zawsze	gotową,	by	pomagać	–	pamiętamy,	gdy	na	nie-
dzielnym	nabożeństwie	zabrakło	organisty,	Ania	(przebywająca	w	tym	cza-
sie	ze	swoją	Rodziną	w	Gumnach)	usiadła	przy	organach	i	poprowadziła	nas	 
w	 śpiewie.	 Pogodna,	 uśmiechnięta,	 gotowa	 by	wysłuchać	 i	wspierać	 nie	
tylko	uczyła,	ale	również	była	świadectwem	codziennego	życia	z	Bogiem.
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308 rocznica wyznaczenia miejsca 
pod budowę kościoła Jezusowego,

 Matki  kościołów 
26, 27, 28 maja 2017

Wykonawcy: Śląska Orkiestra Kameralna, Chór Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Harmonia, Jan 
Wincenty Hawel – dyrygent, Izabella Zielecka-Panek – dyrygent. 

W programie: Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sinfonia C-dur nr 9, Johann Sebastian Bach - Kantata Ich 
habe genug BWV 82, III Koncert brandenburski G - dur BWV 1048.

Program obchodów:
PIĄTEK, 26 maja, godz. 19:00-24:00 – NOC MUZEÓW (Kościół Jezusowy)

	 Wystawy	„500	 lat	protestantyzmu	na	Śląsku”	z	Muzeum	w	Görlitz,	wystawa	„August	Herman	
Francke	śladami	Marcina	Lutra”,	wystawa	z	Franckesche	Stiftungen	w	Halle,	wystawa	„Reformatorzy”	
wzbogacona	 dziełami	wybitnych	 reformatorów	 ze	 zbiorów	Biblioteki	Tschammera	+	 dwie	 prezentacje	
organowe	ok.	15	minutowe.	Gra:	Szlakiem	Reformacji	w	Cieszynie.

SOBOTA, 27 maja, godz. 10:00-17:00 – Konferencja w Cieszyńskim Domu  
Kultury, Rynek 12
	 Konferencja,	pt.	„My	Wacław	Adam,	książę	cieszyński	uznaliśmy	reformację	religii	i	nabożeństwa
przeprowadzić...	Przemiany	wyznaniowe		w	księstwie	cieszyńskim	od	XVI	do	początków	XVIII	wieku.”

NIEDZIELA, 28 maja – DZIEŃ KOŚCIOŁA

–	Uroczyste	nabożeństwo,	z	udziałem	parafialnych	chórów	i	orkiestry	dętej	 
z	Trzanowic	(Republika	Czeska)
–	posiłek	na	pl.	Kościelnym	(kiełbasa	z	rożna,	grochówka,	placki	z	wyrzoska-
mi,	kołacze...)
–	program	przygotwany	przez	chóry	dziecięce	i	młodzieżowe	z	okazji	Dnia	
Matki	i	Ojca.
Wykład	dr.	Jerzego	Sojki	„Rodzina	w	nauczaniu	ks.	dr	Marcina	Lutra”
–	Jajecznica	u	Proboszcza
–	Koncert	Filharmonii	Śląskiej	„Koncert	z	okazji	500	lat	Reformacji”

godz. 10:00

godz. 12:00-14:00

od godz.14:00

godz. 16:00
godz. 17:00
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	 W	dniu	28	maja	1967	roku	grupa	168	konfirmantów	przystąpiła	do	uro-
czystego	ślubowania	wierności	Bogu	i	Kościołowi.
	 Po	 50-ciu	 latach	 pragniemy	 się	 spotkać,	 by	 podziękować	 Bogu	 za	
minione	 lata	 na	 uroczystym	 nabożeństwie	 połączonym	 ze	 spowiedzią	 
i	Komunią	Świętą	w	dniu	4 czerwca 2017 roku w kościele Jezusowym  
w Cieszynie o godz. 9.00 

Zapraszamy	również	Konfirmantów	z	1957	i	1947	r.	do	udziału	 
w	60-leciu	i	70-leciu	konfirmacji.

Po	nabożeństwie	serdecznie	zapraszamy	na	wspólny	obiad	 
i	wspomnienia	do	sali	konfirmacyjnej.

 

Jubileusz Złotej Konfirmacji  
(1967 – 2017)

 Potwierdzenie przybycia prosimy kierować do 24 maja br. na e-mail: baduraa@wp.pl lub na tel. 
33 857 96 69 oraz 788 724 610.
 Imienne wpłaty na cele organizacyjne (80 zł) na nr konta Banku Spółdzielczego w Cieszynie  

65 8113 1017 2003 0048 3324 0001  
z dopiskiem „Złota Konfirmacja”/„60-lecie konfirmacji”/ „70-lecie konfirmacji”.
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

Projekt „Wrażliwi na sztukę”

	 WRAŻLIWI	 NA	 SZTUKĘ	 –	 pro-
jekt,	 o	 którym	 pisałam	 w	 poprzednim	 nu-
merze	 miał	 swój	 finał	 w	 Szpitalu	 Śląskim	 
w	 Cieszynie.	 Ponad	 300	 książek	 przekaza-
nych	 na	 oddziały	 szpitalne,	 konkurs	 pla-
styczny,	w	którym	udział	wzięło	85	uczniów	
z	 6	 szkół	 podstawowych,	 koncert	 uczniów	 
z	 Państwowej	 Szkoły	 Muzycznej	 w	 Cieszy-
nie,	 przedstawienie	 aktorów	 Sceny	 Polskiej	 
z	Czeskiego	Cieszyna	oraz	stworzenie	2	murali	 
w	 Oddziale	 Pediatrycznym.	 Wszystkie	 te	
działania	 uczennic:	 Moniki	 Macury	 i	 Mary-
si	Hajek	prowadziły	do	 tego	dnia	–	6	 lutego	
2017	roku,		w	którym	przed	południem	muzy-
kowały	i	organizowały	zabawy	na	oddziałach	
dziecięcych,	a	następnie	przygotowywały	galę	
wręczenia	 nagród.	 	 Podczas	 uroczystości	 wyróżnieni	 
w	konkursie	plastycznym	uczniowie	cieszyńskich	szkół	
podstawowych	otrzymali	nagrody.	Organizatorki	w	sali	
konferencyjnej	 cieszyńskiego	 szpitala	 zaprezentowały	
zebranym	 wszystkie	 zrealizowane	 w	 projekcie	 dzia-
łania,	 a	 zgromadzeni	mogli	 zobaczyć	 jak	 dziewczyny	
wszechstronnie,	z	ogromną	empatią	i	zaangażowaniem	
realizowały	swój	projekt.	Uroczyste	wręczenie	nagród	
zakończyło	się	koncertem	uczniów	Szkoły	Muzycznej	
w	 Cieszynie	 oraz	 występem	 aktorów	 sceny	 polskiej	
teatru	w	Czeskim	Cieszynie,	którzy	odegrali	
przedstawienie	dla	dzieci	pt.	"Pchła	Szachraj-
ka".	 Uroczystość	 swą	 obecnością	 uświetnił	
Burmistrz	Miasta	Cieszyna	–	Ryszard	Macura	
oraz	dyrekcja	cieszyńskiego	szpitala:	Czesław	
Płygawko	i	Joanna	Pawełek.	Wszystkie	dzia-
łania	uczennic	koordynowała	pani	Katarzyna	
Piwocha,	nauczycielka	podstaw	przedsiębior-
czości	i	bibliotekarka	LOTE,	która	umiejętnie	
motywuje	 uczniów	 do	 podejmowania	 kolej-
nych	działań.		Uczestniczki	projektu	otrzyma-
ły	gratulacje	i	podziękowania	z	rąk	burmistrza	
i	dyrektora	Szpitala	Śląskiego.	

M. Kornacki podczas wreczenia nagród

	 Uczniowie	 LOTE	 od	 lat	 osiągają	 sukcesy	 
w	olimpiadach	i	konkursach.	W	tym	roku	szkolnym	Ma-
rek	Kuś	z	klasy	drugiej	został	finalistą	olimpiady	geogra-
ficznej	i	oczekuje	na	informacje	o	wynikach	finału.	
	 Marcin	Kornacki	w	nowoczesnym	gmachu	Bi-
blioteki	UW	uczestniczył	w	centralnym	etapie		III	edy-
cji	Olimpiady	Wiedzy	 o	Mediach.	Olimpiada	Wiedzy	
o	Mediach	 to	 ogólnopolska	 inicjatywa	 uczelni	 z	 całe-
go	kraju,	szansa	dla	uczniów	klas	maturalnych,	którzy	
chcą	 zdobyć	 jeden	 z	 48	 indeksów	 na	 kierunku	 dzien-
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Gimnazjum TE

nikarskim.	Marcin	 okazał	 się	 szczęśliwym	 laureatem,	
który	pomyślnie	przeszedł	kwalifikacyjny	test	finałowy.	
	 Tradycyjne	 Szkolne	 Igrzyska	 	 Sportowe	 już	
po	 raz	 21.	 odbyły	 się	 w	 ubiegły	 piątek.	 Tym	 razem	 
w	wersji	międzynarodowej.	Uczestnikami	Igrzysk	byli	
także	uczniowie	 zaprzyjaźnionych	 szkół	 	w	RPA	 i	na	
Korsyce.	 Świetna	 atmosfera,	 zażarta	 sportowa	 walka	 

Grupa uczniów LOTE w CERN

Uczennice z Korsyki

Uczniowie z RPA Gymnasium Stellenbosch

i	kreatywność	pomysłów	na	wizerunek	 i	kibi-
cowanie	 towarzyszyła	 uczniom	 w	 tych	 mię-
dzynarodowych	 zawodach.	 Jak	 zwykle	 Rada	
Rodziców	 przygotowała	 niezwykły	 poczęstu-
nek	 dla	 wszystkich	 uczestników	 sportowych	
konkurencji	 oraz	 nagrody	 pieniężne	 dla	 klas,	
które	osiągnęły	najlepszy	wynik.	

Marzec stał pod znakiem 
międzynarodowych wizyt. 

	 Tak	 jak	 grupa	 uczniów	 LOTE	 pod	
opieką	Izabeli	Pękowskiej,	która	miała	okazję	
zwiedzić	 CERN	 podczas	 fizycznego	 pobytu	 
w	 Szwajcarii.	 Uczniowie	 poznali	 kulisy	 bu-
dowy	 i	 funkcjonowania	 zderzacza	 hadronów,	
zobaczyli	 detektor	 cząsteczek.	 Uczestniczyli	 
w	projekcie	S'COOL	LAB,	wykonali	serię	eks-
perymentów	i	zwiedzili	Genewę.
	 Gościliśmy	 uczniów	 i	 nauczycieli	 
z	 partnerskich	 szkół:	 Paul	 Roos	 Gymnasium	
ze	 Stellenbosch	 w	 RPA	 i	 Lycée	 de	 Balagne	 
w	Ile-Rousse	na	Korsyce,	którzy	po	raz	kolejny	
spędzili	u	nas	dobry	czas.	Po	raz	pierwszy	wi-
zyty	przyjmowaliśmy	równolegle,	więc	szkoła	
chwilowo	 przypominała	 Wieżę	 Babel.	 Roz-
brzmiewały	 rozmowy	 w	 języku	 angielskim,	
francuskim,	 niemieckim	 i	…	 afrikaans.	Koor-
dynatorki	wymian	 –	 Justyna	 Sobota	 i	Małgo-
rzata	 Hauptmann	 dołożyły	 wszelkich	 starań,	
aby	pobyt	naszych	gości	w	Polsce	był	atrakcyj-
ny.	Nie	było	czasu	na	chwilę	nudy:	wiślańska	
biesiada,	 igrzyska	sportowe,	wspólne	warszta-
ty,	zwiedzanie	m.	in.	Warszawy,	Krakowa	czy	
Pszczyny,	 koncert	 w	 katowickim	 NOSPRze,	
zwiedzanie	 muzeum	 Auschwitz-Birkenau,	
pobyt	w	domach	naszych	uczniów	 i	wiele	 in-
nych	atrakcji.	Uczniowie	LOTE	po	raz	kolejny	
przekonali	 się	 jak	 cenna	 jest	 znajomość	 języ-
ków	obcych,	umiejętność	porozumiewania	się	 

i	 nawiązywania	 międzynarodowych	 kontaktów,	 no-
wych	 przyjaźni.	 Kształtowanie	 w	 uczniach	 otwarto-
ści	na	 inne	kultury,	europejskiej	 tożsamości,	poczucia	
własnej	wartości	przyświeca	wszystkim	nauczycielom	
LOTE,	którzy	od	lat	bardzo	chętnie	angażują	się	w	mię-
dzynarodowe	projekty.	

Aleksandra Trybuś-Cieślar

	 Wiosną	nie	tylko	pogoda	obfituje	w	wiele	dyna-
micznych	zwrotów,	w	szkole	 również	nie	brakuje	cie-
kawych	wydarzeń.	Oto	jak	toczyło	się	marcowe	życie	
uczniów	Gimnazjum	Towarzystwa	Ewangelickiego	...
	 Jako	 społeczność	 szkolna	 jesteśmy	 dumni	 
z	 sukcesów	 naszych	 uczniów,	 którzy	 osiągnęli	 za-

szczytne	 tytuły	 	 laureatów	 w	Wojewódzkich	 Konkur-
sach	Przedmiotowych.	Są	to	następujący	uczniowie:
-	język	polski:	Agata	Karolonek,	Nina	Woźniak	(przygo-
towanie:	mgr	Katarzyna	Słupczyńska)
-	matematyka:	Maria	Chudecka,	Krzysztof	Gołębiowski		
(przygotowanie:	mgr	Beata	Cendrzak)
-	geografia:	Filip	Foltyn	(przygotowanie:	mgr	Aleksan-
dra	Trybuś-Cieślar)
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-	chemia:	Maria	Chudecka	(przygotowanie:	mgr	Wiolet-
ta	Wędrowczyk-Zamarska)
-	 fizyka:	 Krzysztof	 Gołębiowski	 (przygotowanie:	 mgr	
Izabela	Pękowska)
	 Serdeczne	gratulacje	zarówno	dla	samych	kon-
kursantów,	jak	i	dla	przygotowujących	ich	do	tego	wy-
zwania	nauczycieli	!	Uczniowie	noszący	tytuł	laureata	
zwolnieni	są	z	pisania	odpowiedniego	zakresu	egzami-

nu	 gimnazjalnego,	 który	 weryfikuje	 wiedzę	 na	 pozio-
mie	szkoły	gimnazjalnej	po	trzeciej	klasie.	
	 Naszym	 uczniom	 nie	 brakuje	 tak-
że	 zacięcia	 do	 nauki	 języków	 obcych,	 te-
goroczna	 XVII	 edycja	 Ogólnopolskiego	
Konkursu	Języka	Angielskiego	FOX,	zgro-
madziła	 w	 naszej	 szkole	 aż	 34	 uczniów.	
Konkurs	 polega	 na	 napisaniu	 testu	 języ-
kowego,	 obejmującego	 materiał	 leksykal-
no-gramatyczny,	 a	 także	 zawiera	 pytania	 
z	 przeczytanych	 wcześniej	 lektur	 w	 języ-
ku	angielskim.	Wyniki	konkursu	poznamy	
do	 końca	 kwietnia.	 Trzymamy	 kciuki	 za	
wszystkich	konkursantów!
	 Tradycją	naszej	szkoły	są	obchody	
Światowego	 Dnia	 Liczby	 π,	 jego	 termin	
przypada	 oczywiście	 na	 	 14	 marca.	 Za-

równo	gimnazjum	jak	i	liceum	zebrało	się	w	auli,	aby	
uczestniczyć	 w	 obchodach	 tego	 rewelacyjnego	 mate-
matycznego	święta.	Klasa	2	liceum	wraz	z	wychowaw-
cą	–	panem	Tomaszem	Glajcarem	zapewniła	uczniom	
GTE	 rozrywkę	w	naukowej	 atmosferze.	Chętni	 śmiał-
kowie	 recytowali	 kolejne	 liczby	 po	 przecinku,	 stano-
wiące	rozwinięcie	liczby	π.
	 Klasy	 drugie	 udały	 się	 z	 wizytą	 do	 Ratusza	
Miejskiego,	gdzie	w	Sali	Sesyjnej	uczniowie	odgrywali		
scenki	obrazujące	obrady	Rady	Miasta.	Pozwoliło	 im	
to	poznać	specyfikę	pracy	samorządu	i	było	niesamowi-
tym	przeżyciem.	Po	Ratuszu	oprowadzała	ich	przewod-
nicząca	Rady	Miasta	Pani	Gabriela	Staszkiewicz.
	 W	tym	roku	przypada	150	rocznica	urodzin	pol-
skiej	 laureatki	Nagrody	Nobla,	Marii	Skłodowskiej-Cu-
rie.	Postać	tej	wyjątkowej	kobiety	uczniowie	klas	drugich	
i	 trzecich	poznali	bliżej	dzięki	wizycie	w	kinie.	Zanim	
jednak	obejrzeli	film,	przedstawiający	życie	oraz	pracę	
noblistki,	 uczennice	 klasy	 3bg	 –	Matylda	 Forszpaniak	
oraz	Marta	 Chrapek,	 opowiedziały	 kolegom	 i	 koleżan-
kom	w	przystępny	sposób	o	zjawisku	promieniotwórczo-
ści	oraz	odkryciach	chemicznych	nowych	pierwiastków	
Polonu	i	Radu,	których	nasza	rodaczka	dokonała	razem	 
z	 mężem	 Piotrem	 Curie.	 Należy	 dodać,	 że	 dziewczę-
ta	pokazały	podczas	apelu	prezentację,	którą	wykonały	 
w	 minionym	 roku	 szkolnym,	 a	 która	 przyniosła	 im	 
I	miejsce	w	konkursie	multimedialnym	dla	szkół	gimna-
zjalnych.	 Jak	 udowodniły	 promieniotwórczość	 –	może	
być	twórcza!	
	 Dużym	sukcesem	możemy	pochwalić	się	także	
w	sporcie!	Nasza	drużyna	pływacka	–	chłopców	zajęła	
wysokie	 II	miejsce	w	 rejonowych	 drużynowych	 zawo-
dach	 pływackich	 chłopców	 szkół	 gimnazjalnych.	 Za-
wody	 rozegrano	 22	 marca	 w	 Goczałkowicach-Zdroju.	
Udział	naszej	drużyny	na	tym	etapie	możliwy	był	dzięki	
awansowi	na	poprzednim	szczeblu	powiatowym	w	Sko-
czowie.	Tam	również	chłopcy	zajęli	drugą	lokatę.	W	Go-
czałkowicach-Zdroju	w	 zawodach	wzięło	 udział	 6	 naj-
lepszych	szkół	w	rejonie.	Naszą	szkołę	reprezentowali:
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100	m.	Styl	grzbietowy	-	Adam	Stefka
100	m.	Styl	klasyczny	-	Paweł	Szawara
100	m.	Styl	dowolny	-	Dawid	Mielke	
50	m.	Styl	motylkowy	-	Maciek	Zgądek
50	m.	Styl	motylkowy	-	Marek	Wojtynek
50	m.	Styl	grzbietowy	-	Jan	Biały	
50	m.	Styl	klasyczny	-	Maksym	Skrzypiec
50	m.	Dowolny	-	Patryk	Wójtowicz	
	 Dodatkowo	w	 sztafecie	 8x50m	 stylem	 dowol-
nym	popłynął	Paweł	Markuzel.
	 Wiele	 radości	 oraz	 dobrej	 zabawy	 przyniosły	

uczniom	 także	 Szkolne	 Igrzyska	 Sportowe,	 które	miały	
miejsce	24	marca	w	hali	sportowej	Uniwersytetu	Śląskie-
go.	Obok	rywalizacji	sportowej	liczyła	się	inwencja		klaso-
wa,	współpraca	i	kreatywność	w	znalezieniu	najlepszego	
pomysłu	na	wizerunek	swojej	klasy	oraz	zaprezentowaniu	
się	przed	 jurorami.	Przede	wszystkim	 	 liczyła	 się	dobra	
atmosfera	 i	 rywalizacja	 fair	play.	 Jak	zwykle	uczniowie	
walczyli	o	nagrody	pieniężne	ufundowane	przez	Radę	Ro-
dziców.	Serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	którzy	pomo-
gli	w	organizacji	tego	przedsięwzięcia.

Dagmara Jagucka-Mielke

Szkoła Podstawowa TE 	 Kolejny	miesiąc	za	nami.	O	tym,	że	
w	SPTE		wiele	się	dzieje,	czytelnicy	Wieści	
Wyższobramskich	wiedzą	z	naszych	artyku-
łów.	Marzec	był	bardzo	bogaty	w	wydarze-
nia.	 Zacznę	 od	wydarzeń	 polonistycznych.	
28	lutego	obchodziliśmy		DZIEŃ	JĘZYKA	
POLSKIEGO.	Z	 tej	okazji	uczniowie,	pod	
kierunkiem	pani	Katarzyny	Krzempek	-Śle-
zińskiej,	 przygotowali	 zajęcia	 z	 pokazem	
multimedialnym	na	temat	poprawności	sto-
sowania	 niektórych	 form	 gramatycznych	
(np.	 szedłem,	 szłem,	 włączać,	 a	 nie	 włan-
czać,	w	 rowie,	a	nie	w	 rowiu,	w	cudzysło-
wie	zamiast	cudzysłowiu).																																																																																																																																					
	 Odbyło	 się	 także	 spotkanie	 z	Wal-
demarem	Cichoniem	–	autorem	wielu	ksią-
żek,	 w	 tym	 „O	 cierpkim	 Cukierku”.	 Tytu-
łowym	 cukierkiem	 okazał	 się	 	 kot-psotnik	 
i	 to	 właśnie	 jego	 historię	 zaprezentował	
autor	 książki.	 Nasi	 uczniowie	 słuchali	 
o	niesfornym	zwierzaku	z	ogromnym	zain-
teresowaniem.	Mogli	też	dowiedzieć	się	jak	
powstaje	 książka	 i	 ile	 tak	 naprawdę	 osób	
jest	zaangażowanych	przy	jej	powstawaniu.	
Na	koniec	spotkania	uczniowie	mogli	zaku-
pić	książkę	autora	z	autografem,	a	pani		Ali-
cja	Czauderna,		inicjatorka	spotkania,	otrzy-
mała	egzemplarz	do	szkolnej	biblioteki.
	 Kolejnym	gościem,	który	odwiedził	
dzieci	tym	razem	w	szkolnej	świetlicy,	była	

SPTE - Dzień Wiosny

SPTE - uczniowe przed teatrem Banialuka
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Jadwiga	Picha	z	Biblioteki	Pedagogicznej	w	Cieszynie.	
Celem	spotkania	było	promowanie	czytelnictwa	wśród	
młodzieży.																																																																																																																																								
	 Spotkanie	z	kolejną	ciekawą	osobą	odbyło	się	
poza	murami	szkoły.	Drugoklasiści		odwiedzili	gabinet	
weterynarza	Marcina	Goryczki.	 Uczniowie	mieli	 oka-
zję	 skonfrontować	 działania	 bohatera	 z	 lektury	 Dok-
tora	Dolittle	 z	 rzeczywistością,	 a	 także	 zadać	pytania.																																																																																																																					
Na	 tym	 nie	 koniec	 spotkań	 w	 SPTE,	 bowiem	 także		 
w	 marcu	 odwiedzili	 nas	 państwo	 Mariola	 i	 Grze-
gorz	Ptakowie	 i	 przeprowadzili	 	 pokaz	 diafilmów	dla	
uczniów	klas	IV.	Uczniowie	za	pomocą	diaskopu	prze-
nieśli	się		w	świat	bajek.	Wraz	z	nimi	w	podróż,	myślę	
sentymentalną,	udali	się	także	nauczyciele.																																																																																																																																						
	 Prócz	spotkań	z	ciekawymi		ludźmi	odbyło	się	
spotkanie	z	kulturą.	Nasi	uczniowie	udali	się	do	teatru	
„Banialuka”w	Bielsku	na	spektakl	„	Chłopiec	z	gwiazd”.	
Wyjazdy	 do	 bielskiego	 teatru	 są	 stałym	 punktem	 pro-
gramu	 nauczania.	 Po	 spektaklu	 zwiedzają	 teatr	 i	 pra-
cownię	lalek.																																																																																						
	 Tak	 się	 składa	 ,że	marzec	 to	miesiąc	matema-
tyczny.	 16	 marca	 najlepsi	 matematycy	 zmierzyli	 się	 
z	 zadaniami	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	Matematycz-
nego	KANGUR.	Na	wyniki	musimy	niestety	cierpliwie		
poczekać.	 Innym	 wydarzeniem	 matematycznym	 był	
Światowy	Dzień	LICZBY	π.	Z	tej	okazji	p.	Magdalena	
Glac	razem	z	gronem	nauczycieli	–	Renatą	Mróz,	Joan-
ną	Berek,	Alicją	Czauderną,	Katarzyną	Krzempek-Śle-
zińką,	Małgorztą	Itner,	Bożeną	Ondrzejek,	Magdaleną	
Spandlik,	Anną	Hajdamowicz	i	Anną	Czudek	-	przygo-

towała	„Podwieczorek	z	matematyką”.	W	podwieczor-
ku	udział	wzięli	uczniowie	i	rodzice.	Atrakcje	były	róż-
ne:	spotkanie	z	Ludolfiną,	potyczki	z	liczbą	π,	siłownia	
umysłowa	 	 oraz	 piknik.	 Ta	 niesamowita	 przygoda	 
z	matematyką	okazała	 się	 super	 zabawą	 i	 dobrze	 spę-
dzonym	 czasem.	 Podobnie	 jak	 	 magiczna	 podróż	 
w	 świat	 książek,	 którą	 odbyli	 pierwszoklasiści.	 
W	szkolnej	bibliotece	 	pojawiły	się	znane	postaci	z	ba-
śni:	Czerwony	Kapturek,	Baba-Jaga,	Kopciuszek,	Śpiąca	
Królewna.	Wszystkie	te	postacie	zapraszały		do	magicz-
nego,	 fascynującego	 świata	 książek.	 Podróż	 pierwszo-
klasistów	zakończyła	się	spotkaniem	z	Królową	Książką	
i	jej	dwórkami,	w	ich	obecności	dzieci	złożyły	uroczystą	
przysięgę		i	zostały	pasowane	na	czytelnika.																																													
	 To	 nie	 koniec	 atrakcji,	 bowiem	 21	 marca	 
w		pierwszy	DZIEŃ	WIOSNY,	nasz	szkolny	samorząd	
z	opiekunem	p.	Piotrem	Sikorą	przygotował	z	tej	okazji	
wiosenną	niespodziankę.
	 Pragnę		przypomnieć,	że	informacje	o	tym,	co	
dzieje	 się	 w	 szkole	 przy	 Placu	 Kościelnym	 5	można	
znaleźć	na	faacebooku,	wpisując	hasło	SPTE	lub	na	na-
szej	stronie	internetowej	www.spte.tecieszyn.pl  
                                                                                                                                           
                         

 Niech	 Zmartwychwstanie	 Pańskie,	
które	 niesie	 odrodzenie	 duchowe,	 napełni	
wszystkich	 spokojem	 i	wiarą,	 da	 siłę	w	po-
konywaniu	 trudności	 i	 pozwoli	 	 z	ufnością	
patrzeć	w	przyszłość...	

                                                                                     
Życzy: 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
 pracownicy administracyjni i uczniowie

 Joanna Gibiec-Smierna

   UWAGA!!! W związku z częstymi telefonami w spra-
wie rekrutacji na rok szkolny 2017/18 informuję, że  
prowadzimy nabór uzupełniający do klas 1-6 (aktual-
nie są jeszcze pojedyncze miejsca w oddziałach).

	 Jest	taki	dzień	w	Szkole	Podstawowej	Towa-
rzystwa	Ewangelickiego,	kiedy	rządy	przejmuje	kró-
lowa	biblioteki	–	Książka.	Otwiera	ona	strony	swoich	
ulubionych	baśni	i	uwalnia	mieszkające	w	nich	posta-
ci.	Tego	dnia	na	jednym	z	parapetów	SPTE	wygrze-
wa	się	w	słońcu	Kot	w	Butach,	Baba-Jaga	wzlatuje	
na	swojej	miotle	na	najwyższe	piętro	szkoły	i	odpra-
wia	tam	swoje	czary,	Kopciuszek	sprząta	szkolne	ko-
rytarze,	zagubiony	Czerwony	Kapturek	szuka	drogi	
do	babci,	tylko	Śpiąca	Królewna	jest	zbyt	zmęczona,	
by		gdzieś	wędrować,	zgodnie	ze	swoim	zwyczajem	
zapada	w	sen,	tym	razem	tuż	obok	drzwi	do	szkolnej	
biblioteki.	Maszynista	z	Tuwimowskiej	„Lokomoty-
wy”	wyrusza	do	sal	pierwszoklasistów	i	zabiera	ich	
w	magiczną	podróż…	Wszystko	po	to,	by	przekonać	
naszych	najmłodszych	uczniów,	jak	ważne	są	książki	

Pasowanie na czytelnika w SPTE i	 jakimi	oddanymi	mogą	 się	 stać	 przyjaciółmi,	 jak	 fa-
scynujące	przygody	można	przeżyć	w	ich	towarzystwie.	
Pierwszoklasiści,	którzy	potrafią	już	samodzielnie	czy-
tać,	tego	magicznego	dnia	zostali	uroczyście	pasowani	
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na	 Czytelników	 Szkolnej	 Biblioteki.	 Na	 końcu	 po-
dróży	–	w	bibliotece	-	czekała	na	nich	królowa	Książ-
ka	ze	swoimi	dwórkami.		Były	opowieści,	obietnice	
i	przyrzeczenia.	 	Były	dyplomy	i	 listy	do	rodziców	
–	bo	to	przecież	jedno	z	ich	ważnych	zadań	–	odkryć	
przed	 dziećmi	 czar	 książek.	 	Młodym	 czytelnikom	 
i	 ich	 rodzicom	 życzymy	 wielu	 wzruszeń	 i	 emocji	
podczas	wspólnego	czytania!

Przedszkole TE

Wycieczka dzieci z Przedszkola TE 
do Centrum Nauki i Zabawy 

w Czechowicach

	 Ostatnie	 dni	 lutego	 to	 czas	 wycieczek.	
Wszystkie	 dzieci	 pojechały	 do	mobilnego	Centrum	
Nauki	i	Zabawy	EUGENIUSZ	w	Czechowicah.	Wy-
stawa	 obejmuje	 ponad	 50	 interaktywnych	 ekspery-
mentów	 z	 działu	 fizyki,	 anatomii,	 kosmosu,	 ekolo-
gii,	iluzjii	oraz	światła.	W	sferze	fizyki	dzieci	mogły	
poznać	 zasady	 kołyski	 NEWTONA,	 wielkiej	 dmu-
chawy,	 diabelskiej	 pętli	 czy	 półkul	magdeburskich.	
W	sferze	kosmosu	było	9	konstrukcji	przedstawiają-
cych	planety,	których	można	posłuchać	i	dowiedzieć	
się	jakie	wydają	dźwięki.	Dowiedzieliśmy	się	też	co	
jest	największą	gwiazdą	i	ile	potrzeba	czasu	poszcze-
gólnym	planetom	żeby	okrążyć	słońce.	W	sferze	ilu-
zji	dzieci	miały	możliwość	„pozmieniać	się	ciałami”.	
Kolejna	stacja	w	tym	dziale	pokazała	nam,	jak	kiedyś	
powstawał	film,	klatka	po	klatce.	Kolejna	sfera	którą	
poznaliśmy	to	sfera	anatomii.	Tam	poznaliśmy	budo-
wę	skóry,	do	czego	potrzebny	jest	nam	kręgosłup,	co	
to	jest	mózg,	za	co	odpowiada,	i	gdzie	się	znajduje,	
co	robią	dla	naszego	organizmu	takie	organy	jak	ser-
ce,	płuca	czy	nerki.	W	sferze	ekologicznej	zobaczyli-
śmy	źródła	odnawialne,	jak	one	działają	i	co	możemy	
zrobić	dla	 naszej	 planety,	 a	 tym	 samym	dla	nas	 sa-
mych,	żeby	nam	się	lepiej	żyło.	W	dziale	światła	bawi-
liśmy	się	kolorami,	rysowaliśmy	piaskiem	na	szkle	czy	
oglądaliśmy	 tajemniczy	 film.	 „Eugeniusz”	 tak	 został	
zorganizowany,	że	dzieci	mogły	cały	czas	eksperymen-

tować,	samodzielnie	odkrywać	tajniki	nauki.	Wszystkie	
eksponaty	można	dotykać,	uruchamiać,	sprawdzać	jak	
działają.	 Wszystkie	 eksperymenty	 dokładnie	 przed-
szkolakom	wyjaśniali		animatorzy	wystawy.
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 Ostatnim	 kącikiem	 który	 odwiedziliśmy,	
to	 sfera	 zabaw	 najmłodszych:	 kącik	 wyposażony 
w	edukacyjne	 zabawki,	 klocki	w	 kształcie	 kół	 zębatych,	
ze	 złudzeniami	 optycznymi,	 drewniane	 gry	 zręcznościo-
we.	 Czas	 spędzony	 na	 wycieczce	 okazał	 się	 niezwykle	
przyjemny,	pożyteczny	oraz	fascynujący.

Dzień otwarty w Przedszkolu  
Towarzystwa Ewangelickiego

	 9	marca	w	Przedszkolu	Towarzystwa	 ewange-
lickiego	odbył	się	Dzień	otwarty.	Na	spotkanie	przyszły	
zainteresowane	 naszym	 przedszkolem	 dzieci	 z	 rodzi-
cami.	 Zaproponowane	 aktywności	 zostały	 podzielone	
na	 trzy	 części.	W	 jednej	 sali	 dzieci	 bawiły	 się	 instru-
mentami	–	 jak	na	nich	grać	 i	 	w	 jaki	ciekawy	sposób	
je	wykorzystać	w	zabawie.	Pomimo,	 że	wszyscy	byli	 
w	 placówce	 pierwszy	 raz,	 maluchy	 bardzo	 chętnie	
uczestniczyły	w	zabawie.	Drugą	atrakcją	wieczoru	były	
zabawy logopedyczne i zabawy na dywanie interaktyw-
nym.	Magiczny	Dywan	to	zintegrowany	system	czujni-
ków	ruchu,	który	zawiera	w	sobie	projektor,	komputer	
i	moduł	interaktywny.	Jego	funkcjonalność	umożliwia	
szerokie	 zastosowanie	 w	 pomieszczeniu	 na	 jednoli-
tym	 podłożu.	 Obraz	 wyświetlany	 na	 podłogę	 tworzy	
wirtualny	 „magiczny	 dywan”,	 na	 którym	 uczestnicy	
przeżywają	 wspaniałe	 przygody,	 począwszy	 od	 gier	 
i	zabaw	ruchowych.	Ostatnia	aktywność	zaproponowana	
dzieciom	to	zabawy	sensoryczne.	Zabawy	sensoryczne	
nie	są	skomplikowane	i	nie	wymagają	zaopatrzenia	się	 
w	specjalistyczne	sprzęty.	Ich	główne	zadanie	to	dostar-
czenie	 dziecku,	 poprzez	 zabawę,	 różnorodnych	 bodź-
ców	 wspomagających	 integrację	 jego	 zmysłów	 oraz	
ich	 rozwój.	Tym	 samym	mają	 na	 celu	 zachęcenie	 do	
polegania	na	współpracy	przy	wykonywaniu	kolejnych	
zadań	i	poznawaniu	świata.	Dzieci	bardzo	chętnie	brały	
udział	we	wszystkich	zabawach,	czasem	z	pomocą	ro-
dziców.	Spotkanie	skończyło	się	degustacją	przedszkol-
nych	wypieków,	kawą	i	herbatą.	Rodzice	zostali	także	
zapoznani	z	ofertą	przedszkola.
	 Naszym	 przedszkolakom	 proponujemy	 cieka-
we	zajęcia	edukacyjne	oparte	o	nowatorską	koncepcję	
pracy,	mnóstwo	zajęć,	ciekawe	imprezy	i	warsztaty	dla	

Grażyna Podżorska

dzieci	 i	 rodziców,	bezpieczną	 i	 cichą	 lokalizację,	wła-
sne	dwa	ogrody,	nauczycieli	o	wysokich	kwalifikacjach,	
bogatą	bazę	dydaktyczną	oraz	domową	kuchnię.	Dba-
my	o	 rozwój	 naszych	 przedszkolaków,	 gwarantujemy	
wysoki	poziom	wychowania	i	kształcenia,	zapewniamy	
bezpieczeństwo,	 zachęcamy	 do	 działania	 i	 osiągania	
sukcesu,	kształtujemy	świadomość	artystyczną	 i	wraż-
liwość	 estetyczną,	 pogłębiamy	 zdolność	 twórczego	
myślenia,	 ułatwiamy	 poznawanie	 i	 zrozumienie	 sie-
bie,	własnych	uczuć	i	emocji.	Zapraszamy	do	naszego	
przedszkola	dzieci	do	najmłodszej	grupy	oraz	do	 star-
szych	–	są	wolne	pojedyncze	miejsca.
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Młodzież, dzieci
Pierwszy Diecezjalny Zjazd Młodzieży  

– Drogomyśl 25 luty 2017 r.

	 Uczestnicy	Zjazdu	z	naszej	parafii	ze-
brali	się	na	Placu	Kościelnym,	by	po	godzinie	
9.00	wyruszyć	dwoma	autokarami	do	Drogo-
myśla.	 Niestety	 nie	 udało	 się	 nam	 osiągnąć	
100	%	frekwencji,	bo	brakowało	ośmioro	kon-
firmantek	 i	 konfirmantów.	 Godne	 podkreśle-
nia	jest	to,	że	niektórzy	pojawili	się	na	zbiórce	
pomimo	chorób.	Co	radosne,	stwierdzali	póź-
niej,	że	warto	było	dokonać	takiego	wyboru.
	 Zjazd	rozpoczął	się	w	kościele.	Wcho-
dząc	 doń,	 każdy	 uczestnik	 zjazdu	 otrzymy-
wał	 zakładkę,	której	numer	był	 jednocześnie	
przydziałem	do	 którejś	 z	 20	 grup.	W	 tychże	
grupach	 mieli	 później	 wspólnie	 pracować.	
Uczestników	Zjazdu	powitali	proboszcz	para-
fii	w	Drogomyślu	ks.	Karol	Macura,	zwierzch-
nik	 naszej	 diecezji,	 ks.	 bp	Adrian	 Korczago	
oraz	Diecezjalny	Duszpasterz	Młodzieży,	 ks.	
Marcin	 Podżorski.	 Ks.	 Marcin	 wprowadził	
w	 szczegóły	 dziennego	 planu	 zajęć.	 Przed-
stawiono	moderatorów	 poszczególnych	 grup	
i	 kolejno	 udano	 się	 na	wyznaczone	 dla	 nich	
miejsca.
	 Wpierw	w	 każdej	 z	 grup	 pracowano	
nad	 konkretnymi	 zagadnieniami	 z	 Małego	
Katechizmu.	 Każda	 grupa	 miała	 własny	 te-
mat	do	opracowania.	Chodziło	przede	wszyst-
kim	 o	 uwspółcześnienie	 przekazu	 zawartego	 
w	 katechizmowych	 tekstach.	 Przedmiotem	
opracowań	były	przykazania,	skład	wiary	oraz	
poszczególne	prośby	Modlitwy	Pańskiej.		Gru-
py	wykazały	się	dużą	kreatywnością,	tworząc	
liczne	memy,	kręcąc	krótkie	filmiki,	w	których	
często	 z	 dużą	 dawką	 humoru	 trafiano	w	 sed-
no	istotnych	prawd	wiary	i	prawideł	chrześci-
jańskiego	życia.	To	był	pierwszy	etap	wspól-
nej	pracy.	Drugim	było	wykonanie	33	zadań,	 
w	tym	terenowych.	Realizacja	zadań	wymaga-
ła	w	niektórych	przypadkach	posiadania	wie-
dzy,	w	innych	spostrzegawczości,	kreatywno-
ści,	a	nawet	zmysłu	detektywistycznego.
	 W	czasie	realizowania	zadań	poszcze-
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gólne	grupy	miały	wyznaczone	dla	siebie	pory	karmie-
nia	 drożdżówkami	 oraz	 przysmakami	 z	 foodtracków.	 
O	 godzinie	 14.00	 zakończył	 się	 czas	 intensywnych	
prac.	 Uczestnicy	 Zjazdu	 mogli	 przez	 dwie	 godziny	
dowolnie	 kształtować	 swój	 czas	 –	 oczywiście	 zapew-
niono	 im	 różne	atrakcje,	by	nie	był	 to	 czas	nudy.	Do	
czasu	rozpoczęcia	kolejnej	części	programu	mogli	grać	 
w	gry	planszowe,	zapoznać	się	z	filmikami	nakręcony-
mi	w	innych	grupach	czy	wziąć	udział	w	pokazie	robo-
tyki,	zorganizowanym	przez	ks.	Marka	Michalika,	który	
przy	okazji	reklamował	dokonania	zimowych	obozów	
technologicznych.	 Szczególne	 zainteresowanie	 wzbu-
dził	pokaz	quatrokoptera	 (ks.	Michalik	unikał	 sformu-
łowania	dron)	czyli	urządzenia	latającego.	W	tym	punk-
cie	programu	można	było	 także	zauważyć	szczególną	
kreatywność	uczestników	Zjazdu,	którzy	zorganizowali	
sobie	piłkę	(Pan	Bóg	jeden	raczy	wiedzieć	skąd)	i	wy-
korzystali	boisko	do	rozegrania	meczu,	choć	z	bardzo	
dużym	zagęszczeniem	grających.
	 O	 godzinie	 16.00	 rozpoczął	 się	 ostatni	 punkt	
programu,	na	który	dotarli	nieco	starsi	uczestnicy	spo-
tkań	 młodzieżowych	 ze	 swoich	 parafii.	 Przyjechała	
także	 delegacja	 z	 Cieszyna,	 co	 raduje,	 bo	 jest	 wska-
zaniem	na	fakt,	 iż	nieco	starsi	chcą	się	 integrować	na	
wspólnych	 spotkaniach	 z	 tegorocznymi	 konfirmanta-
mi.	Podczas	spotkania	ogłoszono	wyniki	prac	i	pewnej	
nieformalnej	 rywalizacji	 pomiędzy	 poszczególnymi	
grupami.	W	śpiewie	prowadził	zgromadzonych	zespół	
„Synogarlica”	z	Dzięgielowa,	a	ciekawy	dialog	na	temat	
katechizmów	przeprowadzili	ks.	Łukasz	Stachelek	i	ks.	
Piotr	Sztwiertnia.	Wspólne	spotkanie	w	kościele	zakoń-
czyło	dzień	pełen	wrażeń,	w	którym	wzięło	udział	360	
konfirmantów.	 Dla	 organizatorów	 Zjazdu	 na	 pewno	
cennymi	były	późniejsze	informacje	i	opinie	młodych	
ludzi,	którzy	podkreślali	dobrze	spędzony	czas.	Także	
niżej	 podpisany	miał	 okazję	 usłyszeć	 od	 ubiegłorocz-
nych	konfirmantów	zarzut,	dlaczego	tak	fajnej	imprezy	
nie	było	w	ubiegłym	roku,	kiedy	oni	przygotowywali	
się	 do	majowych	 uroczystości.	Opowieści	młodszych	
koleżanek,	kolegów	czy	młodszego	rodzeństwa,	wzbu-
dziły	 lekką	nutkę	zazdrości.	Dlatego	 jest	nadzieja	dla	
kolejnych	 roczników	 konfirmacyjnych,	 iż	 tegoroczny	

Zjazd	nie	był	jednorazowym	epizodem	w	życiu	naszej	
diecezji,	ale	będą	one	miały	miejsce	także	w	kolejnych	
latach.
	 Na	 potwierdzenie	 prawdziwości	 powyższych	
słów	 zamieszczam	 opinie	 dwóch	 uczestników	 wyda-
rzeń	z	Drogomyśla:	
 - „Zjazd był bardzo udany. Przyjemna atmos-
fera, super było poznać nowe osoby z innych parafii. 
Według mnie fajne było nowoczesne przedstawienie 
przykazań, i robienie memów. Dobrze spędzony czas  
z rówieśnikami i dobre jedzenie” (Agata). 
 - Obawiałem się sztywnej i drętwej atmosfery,  
a okazało się, że poznałem wiele nowych ,sympatycz-
nych osób w moim wieku. Było bardzo miło i przyjem-
nie". (Wojtek).

Rekolekcje pasyjne w Hażlachu
	 Od	 środy	 popielcowej	 przez	 trzy	 dni	 ucznio-
wie	Szkoły	Podstawowej	w	Hażlachu	spotykali	się,	by	
wspólnie	przeżywać	rekolekcje	pasyjne.	W	tym	roku	te-
matem	przewodnim	była	przypowieść	o	czworakiej	roli.	
Myśl	główna	pierwszego	dnia	„Bóg	chce,	żebyśmy	byli	
zaangażowanymi	 chrześcijanami”.	 W	 kolejnym	 dniu	
przypomnieliśmy	sobie	historię	Szymona	Piotra,	który	
przeszedł	w	swoim	życiu	przemianę,	by	w	końcu	wy-

znać	„Trzeba	bardziej	słuchać	Boga	niż	ludzi”.	W	ostat-
nim	dniu	 pochyliliśmy	 się	 nad	 życiem	Zacheusza,	 by	
dostrzec,	 jak	przemieniło	go	spotkanie	z	Jezusem.	Po-
znaliśmy	 również	historię	misyjną	o	człowieku,	który	
nie	umiał	zrozumieć,	że	krew	Jezusa	przelana	za	nasze	
grzechy	jest	bezcenna.	Dziękuję	wszystkim	za	pomoc	w	
organizacji	rekolekcji	i	upieczenie	ciast.				

Grażyna Szymala

ks. Dariusz Madzia
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Nabożeństwa rodzinne

 15	stycznia	odbyło	się	pierwsze	w	nowym	roku	na-
bożeństwo	 rodzinne.	 Poprowadził	 je	 oraz	 kazanie	wygło-
sił	ksiądz	Łukasz	Gaś.	W	czasie	liturgii	odczytane	zostały	
teksty	biblijne,	 lekcję	przeczytała	 Iwonka	Sitek	 (Rz	12,4-
16),	 ja	natomiast	miałam	przyjemność	odczytać	fragment	
Ewangelii	(J	2,1-11).	Podczas	nabożeństwa	dzieci	uczęsz-
czające	na	szkółkę	niedzielną	zaśpiewały	dwie	pieśni:	„Mi-
łość	Twa”	oraz	„Bóg	trzyma	całą	Ziemię”.	Wygłoszone	ka-
zanie	na	tekst	2Mż	33,17-23	ksiądz	Łukasz	Gaś	rozpoczął	
pytaniem	„Jak	wygląda	Pan	Bóg?”.	Przedstawił	następnie	
nasze	wyobrażenia	na	Jego	 temat.	Podobnie	 jak	Mojżesz	
chcemy	oglądać	Pana	Boga,	zobaczyć	Go.	Nie	powinniśmy	
jednak	uzależniać	swojej	wiary	od	tego	czy	możemy	Boga	
widzieć.	 Tu	 w	 doczesności	 jest	 to	 niemożliwe.	 Mojżesz	
pełen	wątpliwości,	prosił	Boga	„Pokaż	mi	chwałę	Twoją”,	
parafrazując	„Pokaż	mi	jak	naprawdę	wyglądasz?”,	„Jaki	
jesteś?”	Bóg	wie,	 ile	 jesteśmy	w	 stanie	 pojąć	 i	wiedzieć	 
o	Nim	samym.	Miewamy	wątpliwości,	zastanawiamy	się	
czy	Pan	Bóg	działa	w	naszym	życiu,	szukamy	Jego	śladu.	
Mojżesz	 oglądał	 Boże	 plecy,	 my	możemy	 oglądać	 Pana	
Boga	 przez	 słowo	 Ewangelii,	 a	 także	 przez	 krzyż	 Jezu-
sa,	w	którym	okazuje	nam	swoją	miłość,	dowodzi	swojej	
obecności	w	naszym	życiu.	Bóg	oczekuje	od	nas	zaufania	
i	wiary	oraz	tego,	że	tak	jak	Mojżesz,	będziemy	do	Niego	
przychodzić	ze	wszystkim	w	modlitwie.
	 Kolejne	nabożeństwo	rodzinne	odbyło	się	19	lute-
go,	a	poprowadził	je	i	kazanie	wygłosił	ksiądz	Łukasz	Gaś.	
Teksty	biblijne	(Iz	55,6-12a	oraz	Hbr	4,12-13)	zostały	od-
czytane	przez	siostry:	Olę,	która	chodzi	na	szkółki	niedziel-
ne	i	Patrycję	Kiszę,	która	jest	jedną	ze	szkółkowych	„cioć”.	
Dzieci	ubogaciły	nabożeństwo	dwoma	pieśniami:	„Wejdę	
do	Jego	bram”	oraz	„Królów	Król	Panów	Pan”.	Zachęca-
liśmy	 zgromadzonych	 na	 nabożeństwie	 do	włączenia	 się	
i	wspólnego	śpiewu.	Ksiądz	Łukasz	Gaś	kazanie	na	tekst	
z	Ewangelii	Mk	4,26-29	rozpoczął	pytaniem	do	nas	„Czy	
wiemy	 jak	 sieje	 się	ziarno?”	Nawiązał	do	doświadczenia	
wykonywanego	przez	dzieci	w	przedszkolu,	polegającego	
na	 zasianiu	 w	 ziemi	 w	 doniczkach	 nasionek.	 Dzieci	 nie-
cierpliwiły	się,	że	roślinka	nie	wzrasta	od	razu,	że	muszą	
czekać.	Nie	potrafi	wytłumaczyć	tego	procesu,	nie	od	nas	
zależy	 jego	przebieg.	Dzieje	 się	 to	w	 tajemniczy,	 cudow-
ny	sposób	za	sprawą	Bożego	działania.	Podobnie	również	 
i	nie	od	nas	zależy	Boże	Królestwo,	 jak	wielkie	 jest,	kie-
dy	 nadejdzie.	 Nie	 my	 zdecydujemy	 kto	 do	 Królestwa	
Bożego	wejdzie.	To	Pan	Bóg	panuje	nad	całym	światem,	 
a	 Jego	Królestwo	 jest	 wszędzie.	 Bóg	 jest	 Królem,	 a	my	
Jego	poddanymi,	od	których	wymaga	posłuszeństwa.	Kró-
lestwo	Boże	przybliżyło	się	do	nas	w	Jezusie	Chrystusie.	
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Podobnie	jak	życie	wzrastającej	roślinki,	która	wiele	prze-
chodzi	zanim	wzrośnie,	również	i	nasze	życie	nie	jest	łatwe.	
Bóg	daje	nam	siłę,	wiarę	i	zaufanie,	które	nam	pomagają	
przejść	 przez	 trudy.	 Sam	 Bóg	 nas	 prowadzi	 i	 przygoto-
wuje	nam	miejsce	w	budowanym	przez	siebie	Królestwie,	 
w	którym	nie	będzie	już	smutku	ani	mozołu.	My	ze	swojej	
strony	mamy	wzrastać	w	poznawaniu	Boga,	Jego	Słowa.
	 19	 marca	 odbyło	 się	 już	 siódme	 nabożeństwo	
rodzinne	w	 tym	 roku	 szkolnym.	 Poprowadził	 je	 oraz	 ka-
zanie	wygłosił	 ksiądz	Marcin	Podżorski.	Podczas	 liturgii	
Amelka	Brożyna	 oraz	 szkółkowa	 „ciocia”	Kornelia	Dori-
ghi	przeczytały	teksty	biblijne	(1	Krl	19,1-13	i	Ef	5,1-8a).	
Po	raz	kolejny	zachęcaliśmy	do	wspólnego	śpiewu	prowa-
dzonego	przez	dzieci	uczęszczające	na	szkółki	niedzielne.	
Pierwszą	z	pieśni	była	„Jak	wielki	dowód	miłości”,	którą	
raz	 zaśpiewaliśmy	 wszyscy	 razem,	 a	 następnie	 podzieli-
liśmy	 się	na	dwie	grupy,	dzieci	 i	 zbór,	 i	wykonaliśmy	 ją	 
w	kanonie.	Drugą	pieśnią,	którą	zaśpiewaliśmy	wspólnie	
z	dziećmi,	była	„Tam	na	krzyżu”.	Ksiądz	Marcin	Podżor-
ski	rozpoczynając	kazanie	na	tekst	Mk	12,41-44	uprzedził	
nas,	 że	 nie	 będzie	 opowiadał	 o	 idei	 ofiarowywania	 lecz	
będzie	mówił	prosto	z	mostu	o	pieniądzach.	Jest	to	temat	
wywołujący	emocje,	zwłaszcza	w	Kościele,	którego	podję-
cie	jest	pewnym	ryzykiem.	Często	rozmawiamy	i	myślimy	
o	pieniądzach.	Bez	względu	na	swoją	sytuację	materialną	
mamy	za	mało	i	zawsze	znajdzie	się	ktoś,	kto	ma	więcej	 
i	 z	 tego	 powodu	 czujemy	 się	 pokrzywdzeni.	 Nie	 zdarza	
się	tak,	żeby	ktoś	narzekał	z	powodu	tego,	że	ma	za	dużo	
pieniędzy.	Biblia	porusza	temat	pieniędzy,	ponieważ	Bóg	
zainteresowany	jest	każdą	chwilą	naszego	życia	i	każdym	
jego	aspektem.	Pan	Bóg	ostrzega	nas,	abyśmy	nie	groma-
dzili	 sobie	 skarbów	na	 ziemi,	 byśmy	nie	 traktowali	 dóbr	
materialnych,	 w	 tym	 również	 pieniędzy,	 jako	 swojego	
skarbu.	Skarbem	jest	coś	cennego	dla	nas,	dla	czego	jeste-
śmy	w	stanie	zrobić	niemal	wszystko.	Pan	Jezus	wskazuje	
nam	inny	kierunek,	ucząc	nas,	że	nasz	skarb	powinien	być	
w	Niebie.	Mamy	również	dzielić	się	tym,	co	mamy,	przy-
nosząc	Bogu	w	ofierze	i	pomagając	bliźnim.	Świat	mówi:	
„Rób	 tak,	 aby	 mieć	 jak	 najwięcej	 dla	 siebie”.	 Dlaczego	
mamy	 się	 dzielić,	 rezygnować	 z	 części	 tego,	 co	 posiada-
my?	Wszystko	co	mamy	pochodzi	z	Bożej	ręki.	Dla	Boga	
nie	ma	znaczenia	ile	dajemy,	ale	jak	i	dlaczego.	Zostaliśmy	
zachęceni	 do	 odpowiedzenia	 sobie	 na	 pytania	 dotyczące	
naszej	motywacji	 i	 sposobu,	w	 jaki	dzielimy	 się	 tym,	 co	
posiadamy.
	 Po	każdym	z	nabożeństw	za	uczestnictwo	w	nich	
dzieci	 otrzymywały	 kolejne	 znaczki.	 Przyklejając	 je	 na	
otrzymanej	we	wrześniu	 karcie	 i	 kolorując	 je	według	 za-
mieszczonej	na	niej	instrukcji	(1.	kolor	czarny,	2.	czerwony,	
3.	zielony,	4.	niebieski,	5.	żółty)	powinny	mieć		już	uzbiera-
ną	sporą	część	naszej	tegorocznej	układanki	i	wiedzieć,	że	
rysunek	przedstawia	Różę	Lutra.

Kinga Woźniak
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Kącik dla dzieci
Gabriela Sikora

 Mamy już kwiecień. W tym miesiącu przypadają Święta Wielkanocne, z którymi wiąże się biblijne hasło 
miesiąca. Spróbujcie odszyfrować to hasło, ćwicząc przy okazji umiejętności matematyczne. 

	 Rozwiążcie	działania	matematyczne.	Ich	wyniki	wskazują,	którą	literę	alfabetu	należy	wpisać	do	hasła.	
Powodzenia!
  A-1,  Ą-2,  C-3,  D-4,  E-5,  G-6,  H-7,  I-8,  J-9,  K-10,  L-11,  Ł-12,  M-13,  N-14,  O-15, Ó-16,  
R-17,  S-25,  Ś-24,  T-23,  U-22,  W-21,  Y-20,  Z-19,  Ż-18

……………………………………………………
2·2   18-7   5:5   2+1   10+9   25:5   4+2   30-15

…………………………………………………….
17+8   10+9   11·2   14-4   5:5   2+1   2·4   25:5

…………………………………………………………………………………………………
2·9   35-15   5+4   1·2   2+1   25:5   4+2   30-15          3·7   12+12   9+8   2·8   2·2

………………………………………………...... ?
11·2   21-8   5:5   9+8   2·6   35-15   2+1   12-5

……………………………………………………………………………,…………………...
14:2   2·4   25:5          21-8   5:5          4+2   30-15          27-14   11·2          5:5   18-7   25:5     

…………………………………………………………………………………………………...………… 24, 5-6
3·7   17+8   27-4   5:5   2·6          10+9          21-8   5:5   9+8   27-4   3·7   35-15   2+1   12-5

                                                                                                                            2·6   14-4       
      Pokoloruj 

obrazek
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	 Hasło	miesiąca	 wskazuje	 nam	 na	 radosne	 wydarzenie,	 czyli	 zmartwychwstanie	 Pana	 Jezusa.	 Już	 nie-
długo	będziemy	je	świętować,	pewnie	w	rodzinnym	gronie,	podczas		nabożeństw,	na	które	po	przerwie	zaprosi	
nas	dźwięk	kościelnych	dzwonów.	Również	przy	stołach,	na	których	znajdzie	się	wiele	pyszności,	położonych	
obok	kolorowych	pisanek,	kurczaczków,	zajączków…	Ale	nie	moglibyśmy	się	cieszyć	ze	zmartwychwstania	bez	
innego,	smutnego	wydarzenia,	czyli	ukrzyżowania	Jezusa.	Zresztą	po	to	Chrystus	urodził	się	jako	człowiek	w	Be-
tlejem,	z	czego	również	się	cieszymy	podczas	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Jednak	całe	Jego	życie	na	ziemi	miało	
jeden	cel	–	oddanie	Swojego	życia	na	krzyżu	w	ofierze	za	grzechy	WSZYSTKICH	ludzi.	Mimo,	że	jest	to	bardzo	
smutne	wydarzenie,	 które	 podkreśla	 nastrój	wielkopiątkowego	nabożeństwa	–	 czarny	kolor	 paramentów,	 brak	
dźwięku	dzwonów	–	pamiętajmy,	że	jest	to	dla	nas	najwspanialszy	prezent,	który	dał	nam	Bóg!	Dzięki	ofierze	
Bożego	Syna	na	krzyżu	my	mamy	szansę	na	zbawienie	i	życie	wieczne!	

Uzupełnij słowa Jezusa na krzyżu następującymi słowami:
 SYN, ODPUŚĆ, MEGO,  MATKA, TWOJE, OPUŚCIŁ, POWIADAM, BOŻE, RAJU.

Ojcze ………………. im, 
bo nie wiedzą, co czynią.
Łk 23, 34

Niewiasto, oto …………….. 
twój! 
Oto ………………… twoja!
J 19, 26-27

Pragnę. 
J 19, 28

Ojcze, w ręce ………………………. 
polecam ducha …………………….
Łk 23, 46

Zaprawdę …………………. ci, 
dziś będziesz ze mną 
w …………………
Łk 23, 43

Boże mój, ………………. 
mój, czemuś mnie 

…………………….?

Wykonało się! 
J 19, 30
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	 Wielki	Piątek	to	święto,	podczas	którego	w	kościele	przypominamy	sobie	o	śmierci	krzyżowej	Chrystusa.	
Ale	krzyż	powinien	być	obecny	w	naszym	życiu	każdego	dnia,	kiedy	rozpoczynamy	i	kończymy	modlitwę.	Mo-
żemy	krzyż	zobaczyć	także	w	naszych	domach	na	ścianie,	w	kościele,	na	cmentarzu,	w	sali	do	religii	w	szkole,	na	
niektórych	flagach	państwowych	np.	Danii,	Finlandii,	Szwecji,	Islandii,	Gruzji,	Norwegii,	Wielkiej	Brytanii,	Fidżi,	
Dominikany,	Szwajcarii,	Australii,	Nowej	Zelandii.	Widzimy	też	często	krzyże	na	poboczach	dróg,	w	miejscach	
wypadków.	Możecie	zastanawiać	się	czy	nie	za	dużo	tych	krzyży?	Na	pewno	nie,	bo	zawsze	mamy	pamiętać,	że	
Jezus	oddał	swoje	życie	na	krzyżu	za	NASZE	grzechy	i	zrobił	to,	bo	NAS	WSZYSTKICH	BARDZO	KOCHA!
 

A czy wiecie, że mamy różne rodzaje krzyży? Tutaj możecie zobaczyć kilka z nich.

Krzyż	łaciński	–	nazywany	jest	krzyżem	chrześcijańskim	albo	krzyżem	zwy-
kłym	(crux	ordinaria).	

 
 

Krzyż	grecki	–	jest	nazywany	krzyżem	klasycznym,
	lub	równoramiennym.

 
 

Krzyż	 prawosławny	 –	 górna	 poprzeczka	 jest	 symbolem	 tabliczki,	 którą	
umieszczono	nad	głową	Jezusa	z	napisem	INRI	(Jezus	Nazareński	Król	Ży-
dowski).	Środkowa	belka	pokazuje	miejsce	przybicia	do	krzyża	rąk	Jezusa,	a	
dolna	to	podpórka	na	nogi.	

 
 

Krzyż	jerozolimski	–	każdy	z	krzyży	symbolizuje	jedną	z	ran	Jezusa,	zada-
nych	Mu	przed	śmiercią.

 
 

Krzyż	maltański	–	obecnie	używany	jest	przez	organizacje	charytatywne,	np.	
przez	Zakon	Joannitów.
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	 Piękne	słowa	o	krzyżu	 i	 jego	 roli	w	życiu	każdego	Bożego	dziecka	możemy	przeczytać	w	Śpiewniku	
Ewangelickim,	w	pieśni	„W krzyżu cierpienie”:

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie ni szuka.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie zada bolesne ci rany,
gdy cios się zbliża, pośpiesz do krzyża, w nim nam ratunek jest dany. 

Pieśń nr 167, zwrotki 1,3

	 Dlatego	krzyż	ma	być	w	centrum	życia	każdego	ewangelika.	Każdy	z	nas	powinien	pamiętać	o	krzyżu	 
i	o	tym,	co	się	na	nim	wydarzyło	–	taką	postawę	określa	termin	STAUROCENTRYCZNY,	tzn.	stawiający	krzyż	 
w	centrum	(w	języku	greckim	słowo	stauros	oznacza	krzyż).

Żeby nie zapomnieć o właściwym obchodzeniu każdego ze zbliżających się świąt, 
zachęcam każdego z was do uzupełnienia małej ściągi – terminarza świątecznych nabożeństw.

WIELKI CZWARTEK       13 KWIETNIA godz……………………

WIELKI PIĄTEK 14 KWIETNIA godz……………………

WIELKANOC       16 KWIETNIA godz……………………

PONIEDZIAŁEK  

     WIELKANOCNY 17 KWIETNIA godz……………………
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Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę. 
 W wyróżnionych polach będziecie mogli odczy-
tać hasło, natomiast X oddziela słowa.

1. Imię ucznia, który zdradził Jezusa.
2. Na tym jeziorze Jezus uciszył burzę.
3. Imię ucznia, który żądał dowodu na   zmartwychwstania 
Jezusa.
4. Do tej grupy należał np. Nikodem.
5. Malujemy je przed Wielkanocą.
6. Na nim umarł Jezus.
7. Taki zawód wykonywał Szymon, zanim został uczniem.
8. Jeden z uczniów Jezusa.
9. Nazwa ogrodu, w którym modlił się Jezus przed aresz-
towaniem.

10. Imię Rzymianina, który sądził Jezusa.
11. Nazwa góry, na której został ukrzyżowany Jezus.
12. Jedna z krain Palestyny.
13. Tylu uczniów miał Jezus.
14. Kraj, z którego pochodzili uczniowie
 i rodzice Jezusa.
15. Inna nazwa Królestwa Południowego, którego 
stolicą była Jerozolima.
16. Imię brata Szymona Piotra.
17. Z okazji tego żydowskiego święta Jezus 
i uczniowie zjedli ostatnią, wspólną kolację.
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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 3,27Chrzty:                                           

Nie	odbyły	się

Serdecznie zapraszamy na spotkania, 

które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, 

w budynku parafialnym 

przy placu koœcielnym 6, w sali na II piętrze

M£ODZIE¯ STUDIUJ¥CA I PRACUJ¥CA 

2017-02-05
2017-02-05
2017-02-12
2017-02-19
2017-02-19
2017-02-19
2017-02-26

Wojciech	Chmiel
Piotr	Wojciech	Gembala
Adam	Banot	Tochaczek
Maciej	Błażej	Staniek
Kacper	Antoni	Pajak	
Justyna	Karolina	Pietrowska
Zuzanna	Aleksandra	Jarco

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Zamarski
Cieszyn

2017-02-06
2017-02-10
2017-02-10
2017-02-11
2017-02-24

Eryk	Reinhold	Olszar
Paweł	Polok
Irena	Stefka	zd.	Słowik
Oskar	Ciompa
Wanda	Kozłowska	zd.	Cienciała

76	lat
90	lat
84	lata
95	lat
94	lata

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

Informacje,	ogłoszenia
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Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz p
la

n  

na KWIEC
IEŃ

20
17 

ro
k

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

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają się 

w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. 

06.04:  godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Ludwik Zamenhof (150 – lecie urodzin)

13.04:  WIELKI CZWARTEK 

20.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Ks. Leopold Wojak (150 – lecie urodzin)

27.04.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
   Prelekcja: Pochód Reformacji przez Europę 
        Śladami Marcina Lutra  

Obóz młodzieżowy
 
 Wszystkich gimnazjalistów i uczniów szkół średnich zapraszamy na para-
fialny obóz młodzieżowy w Górach Świętokrzyskich.
 W programie: rozmowy w grupach i wspólne społeczności, wycieczki w góry, 
wyjścia na kąpielisko, spływ kajakowy, zwiedzanie jaskini „Raj”, gry planszowe, 
warsztaty, zajęcia sportowe, kino obozowe
 Termin: 24 lipiec – 2 sierpień 2017
 Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Bocheńcu
 Cena: 800 zł (cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie, pełne 
wyżywienie, wszystkie atrakcje obozowe). Formularze zgłoszeniowe są dostępne 
w kancelarii parafialnej i na parafialnej stronie internetowej. Zgłoszenia wraz  
z zaliczką 100 zł należy składać do 15 czerwca.

Zaproszenie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 

zaprasza wszystkie panie na VII Cieszyńskie Śniadanie dla Kobiet 
8 kwietnia br. o godz. 9.00 w Pajcie

Wykład: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
„W czas pasyjny, w drodze za Jezusem” 

(pustynia, milczenie, modlitwa)
Zgłoszenia z kancelarii parafialnej pod nr. tel. 33 857 96 69



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl48 Odwiedź naszą stronę:

Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

Oferuje:
	-	piękne	wydanie	książeczki	dla	dzieci:	religijne	i	świeckie
	-	kasety	magnetofonowe	z	ewangelizacji	ProChrist
	-	popularne	powieści	religijne
	-	literaturę	dotyczącą	wychowania	dzieci	i	młodzieży
	-	kazania	i	rozmyślania
	-	darmowy	prezent	–	Nowy	Testament	z	Psalmami	i	bez
	-	ciekawe	książki	o	pracy	misjonarzy
Zapraszamy	serdecznie	–	nie	marnujcie	czasu,	bo	czas	to	nasze	życie.	 Bibliotekarki

Zapraszamy na Wieczory z Biblią
w każdą środę o godz. 18.00

w Cieszynie, przy placu Kościelnym 6, 
w sali naprzeciwko Kancelarii Parafialnej 

środa 05.04   Duchowy	autorytet	przewodników	wiary	
-	wykład	diakon	Aleksandry	Błahut-Kowalczyk

środa 12.04   Spotkanie	nie	odbędzie	się		(Wielka	Środa)

środa 19.04  Czy	można	pokonać	wroga,	którym	jest	własne	„ja”?	-	studium	7.	i	8.	r.	Księgi	
Jozuego	-	prowadzi	Marek	Cieślar

środa  26.04  Praktyczne	życie	chrześcijanina	-	wykład	Ilony	Hajewskiej

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

 Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” oraz Koło 
nr 2 „Mały Jaworowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za-
praszają 19 kwietnia br. na godz. 17.00 do sali OCKiR  

przy ul. Z. Kossak 6 w Cieszynie na prelekcję ks. Marka Londzina pt. „Życie i dzieło Ewy 
von Tiele Winckler - Matki Ewy” w ramach obchodów 500 lat Reformacji.

W imieniu organizatorów - Eugeniusz Raabe - prezes

ZAPROSZENIE
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Cieszyn Chór	Misyjny wtorek godz.	15.30
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Wyż.	Chór	Kam.	

środa
piątek

godz.	18.00
godz.	19.00

Cieszyn Chór	męski środa godz.	17.00
Cieszyn Paraf.	Zespół	Instr. sobota godz.			9.00	
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00	
Bażanowice Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Bażanowice Chór	dziecięcy czwartek godz.	16.00
Hażlach Chór	mieszany piątek godz.	19.00
Hażlach
Hażlach

E.G.	„Gloria”
Chór	młodzieżowy

piątek
sobota(co 2 tygodnie)

godz.	15.45
godz.	18.00

Puńców Chór	mieszany poniedziałek godz.	18.00
Zamarski Chór	męski czwartek godz.	18.00
Zamarski Chór	dziecięcy piątek godz.	17.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej
*	(M)	-	młodzież;				(D)	-	dzieci

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek w Ogrodzonej godz.	18.00
Gumna piątek godz.	19.00
Hażlach 2 i 4 sobota miesiąca godz.	18.00
Marklowice piątek godz.	18.30
Puńców piątek godz.	18.00
Zamarski 1 i 3 sobota miesiąca godz.	17.00
Ogrodzona piątek godz.	18.00

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 II 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 IV poniedziałek miesiąca godz.	15.00
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00
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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. Janusz 
Sikora:
33	857	71	65
506	063	203
janusz.sikora
@luteranie.pl

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

ks. Dariusz  
Madzia: 
33	857	98	38
502	263	953
dariusz.madzia
@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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„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany;
żyję więc już nie ja,
ale  żyje we mnie Chrystus;
a obecne życie moje w ciele
jest życiem w wierze w Syna Bożego...” 
List do Galacjan 2,20

To powinno stać się treścią naszego życia:
Nie ja, lecz ON naszą siłą,
ON naszym celem,
ON naszą radością,
ON naszym szczęściem,
ON naszym wszystkim!
 Gdy tak jest, życie zaczyna stawać się łatwiejsze i prostsze. Konflikty, które nieraz by-
wają przez nas samych powodowane nagle ustają. Chrystus żyje, Chrystus panuje – Chrystus 
zwycięża!

(Matka Ewa)
udostępniła: Grażyna Cimała
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