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Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła           

       Ps 136,14
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Czym jest dziś polityka?

ks. Tomasz Bujok

w greckim polis była to kooperacja, współistnienie 
zróżnicowanych obywateli społeczeństwa bądź grup 
obywateli. Dzisiaj podkreśla się raczej uprawnienia decy-
zyjne i uprawnienia stosowania przymusu, jakie posiada 
aparat polityczny. Polityka jest więc porządkiem władzy. 
Był to jednak bardziej pewien porządek, niż uprawnie-
nia decyzyjne czy moc stosowania przymusu. 

Demokracja ateńska była bezpośrednią formą spra-
wowania władzy, systemem powszechnego i autentyczne-
go uczestnictwa. Trzeba jednak zauważyć, że ateny liczyły 
wtedy około 40–50 tyś. mieszkańców. Dlatego dla Greka 
państwo nie było jakąś abstrakcją, ale było wspólnotą. 
obywatel był wręcz wtopiony w zbiorowość. wspólnota 
była czymś oczywistym, także i wspólne dobro było czymś 
naturalnym. Demokracja wymagała poświęceń, czasu. 
Prawie każdy wolny obywatel sprawował jakiś urząd. Był 
to dla niego wielki przywilej i wyróżnienie.

kiedy w europie panowali często despotyczni królo-
wie, mocarstwa nie pytały swoich obywateli jak chcieliby 
pokierować losem swojego państwa, za oceanem rodziło 
się nowe państwo. Gdy pierwsi koloniści przybywali do 
nowego Świata nie czekały na nich miasta, domy, czy 
zbiory zgromadzone w spichlerzach. Musieli wszystko 
zbudować wspólnie. od samego początku głównym za-
daniem amerykanów było budowanie wspólnot. Razem 
rozpoczynali nowe życie na nowej ziemi. najciekawszym 
jest fakt, że tak pozostało do dziś. amerykanie ciągle 
działają w jakichś komitetach, prawie zawsze współpra-
cują z innymi.  Jednak, co na pierwszy rzut oka wydaje 
się paradoksem, wraz ze wspólnotą, zdobywcy nowego 
Świata musieli pielęgnować niezależność, doceniać jed-
nostką podejmującą nowe wyzwania. Tak oto, daleko od 
słonecznej Hellady, w zupełnie nieoczekiwany sposób 
odrodziła się demokracja. znów wszyscy wolni obywa-
tele mogli wpływać na losy swojego państwa, które sami 
zbudowali. nie groziło im i chyba jeszcze nie grozi to, 
co doprowadziło do upadku demokracji w starożyt-
nej Grecji, mianowicie brak zainteresowania obywateli 
sprawami własnego państwa. niemałą rolę odegrał tam 
i protestantyzm, a w szczególności jego purytańskie za-
barwienie. Purytanie byli racjonalistami. nie szanowali 
autorytetów nie wytrzymujących próby konstruktywnej 
krytyki, o wszystkim dyskutowali, byli do tego niesamo-
wicie zdyscyplinowani. Bardzo obowiązkowo podcho-
dzili do zobowiązań obywatelskich. egoizm uznawali za 
grzech. nie stworzyli jakiegoś idealnego społeczeństwa, 
bo takowe nie istnieje, lecz w ogromnej mierze przyczyni-
li się do ukształtowania etosu amerykańskiej demokracji. 

c.d. na stronie 4.



4 Goleszowski Ewangelik

Czym jest dziś polityka?   c.d.
To, że w ameryce odrodziła się demokracja jest 

ogromną zasługą pokoleń purytanów, którzy nade 
wszystko szanowali prawdę i wolność, byli przywiąza-
ni do ideału równości. Jest to kolejny przykład na to, że 
same mechanizmy demokracji nie są wspaniałą recep-
tą na powodzenie i dostatek. W demokracji liczą się 
przede wszystkim ludzie i ich postawy moralne. 

we współczesnej demokracji zachowana jest pewne-
go rodzaju równowaga. wewnątrz niej istnieje konflikt, 
który jest nieodzowny do jej funkcjonowania, a z drugiej 
strony wewnątrz państwa istnieje spokój i wszyscy godzą 
się z werdyktami kolejnych wyborów. najważniejszą rolę 
w całej tej grze odgrywa społeczeństwo, które wybiera 
ludzi ustanawiających prawo i rządzących. To od niego 
zależy zachowanie tego spokoju i granic wewnętrznego 
konfliktu. kiedy jednak opowie się za jakąś skrajnością 
może dojść do zerwania istniejących porządków i zmia-
ny ustroju. wynika więc z tego, że bardzo ważne jest to 
jakimi zasadami etycznymi kieruje się społeczeństwo, 
jaki jest poziom jego moralności.

Demokracja jest ze swojej natury tworem bardzo de-
likatnym i niestabilnym.

konflikty wyostrzają scenę polityczną, robią ją bar-
dziej przejrzystą. kompromis  pozwala natomiast na 
funkcjonowanie demokracji.

istotnym elementem dialogu jest to, co można na-
zwać jako nawiązanie kontaktu z drugim człowiekiem. 
zbliżenie się do siebie, spotkanie. Chodzi o to, aby czło-
wiek przestał się izolować od drugiego człowieka. Czło-
wiek, który zamyka się w świecie swoich przekonań, 
zamyka się w granicach swojej prawdy, izoluje się tak na-
prawdę w murach swojego egoizmu. Tak więc w dialogu 
pierwszym i podstawowym musi być ruch w kierunku 
drugiego człowieka, aby się z nim spotkać.

wolność warunkuje dochodzenie do konsensusu 
w tym znaczeniu, że żaden z partnerów nie zmusza dru-
giego do podporządkowania się, a wręcz przeciwnie po-

zostawia mu niezależność jego decyzji. innym uwarun-
kowaniem dochodzenia do porozumienia jest szczerość 
i autentyczność partnerów. ludzie uczestniczący w dia-
logu nie mogą być aktorami grającymi w odpowiednich 
maskach. Takie zachowanie zrywa wszelki dialog. kolej-
ną rzeczą jest od samego początku gotowość do zawarcia 
kompromisu. Jest to gotowość do korekty swoich poglą-
dów i przekonań. nasze własne poglądy nie są przecież 
zawieszone w próżni, lecz wypływają z przekonań in-
nych. Dlatego kompromis wpisany jest w dialog jako 
jego nieodzowny element.

kiedy mówi się dziś o utrzymaniu demokracji, to 
tak naprawdę chodzi o zachowanie wolności. Demokra-
cja i związane z nią formy rządzenia są nierozerwalnie 
powiązane z poszanowaniem i utrzymaniem wolności 
każdego człowieka. Jest ona środkiem, dzięki któremu 
można osiągnąć cel, jakim jest właśnie wolność jednost-
ki. obok takiego pojęcia wolności drugim bazowym dla 
współczesnej demokracji jest równość. Doprowadziła 
ona na przestrzeni historii do rozpadu opartych na per-
sonalnej władzy struktur arystokratycznych. wypłynęła 
ona w szczególności z chrześcijańskiego przekonania 
o równości wszystkich ludzi przed Bogiem.

Cechą demokracji nie jest odrzucenie autorytetu, 
wręcz przeciwnie, to cecha totalitaryzmu. Bez autoryte-
tu nie może być wolności, bo w przeciwnym razie ule-
ga ona procesowi degeneracji. Również demokratyczna 
forma rządów większości musi być racjonalnie ograni-
czana. w innym przypadku to ona stanie się nową for-
mą tyranii. system demokratyczny jest pewnym instru-
mentem. skutki jakie osiąga się dzięki temu systemowi 
są zawsze pochodne celom jakie się stawia. nie należy 
więc przeceniać procedur. Jeśli 51% zapragnie z bliżej 
nieokreślonych powodów wymordować pozostałe 49%, 
to reguły demokracji nie zostaną pogwałcone. zaistnia-
łaby jednak tyrania większości. Demokracja nie jest więc 
w żadnym wypadku tylko procedurą. Jest poszanowa-
niem wolności i umiejętnością osiągania kompromisu 
w sytuacji konfliktu i odmienności poglądów.

kandyduję do sejmu RP, bo chcę reprezentować Śląsk Cieszyński oraz naszą ewangelicką społeczność.
To ważne, by głos ewangelików był słyszany z trybuny sejmowej, byśmy mogli przedstawić nasze sta-

nowisko na temat istotnych społecznie problemów. By nasi rodacy zauważyli nasz udział w minionych 
i obecnych czasach.

Doświadczenie samorządowe na wszystkich szczeblach: gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim daje mi dobre rozeznanie w potrzebach i kierun-
kach rozwoju naszego regionu. Doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać 
wnioskując o rzetelnie przygotowaną i wdrożoną reformę edukacji. Chciał-
bym również zająć się problemem opieki zdrowotnej oraz zabezpieczeniem 
potrzeb ludzi w podeszłym wieku.

Moje hasło wyborcze „Blisko naszych wspólnych spraw” wyraża 
motywację i determinację do chęci pomocy i rozwiązania najpilniejszych 
spraw ludzi naszego regionu.

Pozdrawiam  Andrzej Molin
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bp Adrian Korczago

odświętny wystrój kościołów, procesjonalne wejście 
z płodami rolnymi nie tyle mogą być wyraźnym sygna-
łem, że czas żniw dobiega końca, co o wiele bardziej im-
pulsem do głębokiej refleksji nad sposobami zawiady-
wania przez nas otrzymanymi darami. w Dziękczynne 
Święto Żniw pobudzani jesteśmy do zadumy nie tylko 
poprzez wypowiadane słowo, ale bardzo konkretny 
obraz różnorodności i bogactwa Bożych upominków. 
z jednej strony dobiegł końca trud pozyskiwania plo-
nów, okupiony wytężoną pracą, teraz roztacza się przed 
nami, wydaje się, jeszcze trudniejsze zadanie. zadanie 
wyrażania wdzięczności i podejmowania konkretnych 
decyzji, co poczniemy ze zgromadzonym. w tym miej-
scu nie chciałbym, aby zastanowili się nad tym tylko lu-
dzie roli, licznie reprezentowani w parafii gospodarze, 
lecz by każdy z nas zreflektował bogactwo posiadanych 
darów i sposoby dzielenia się nimi. 

Dziś bowiem każdy z nas zobowiązany jest wręcz 
do tego, by spojrzeć za siebie, przed siebie, wokół sie-
bie i odczuć niewypowiedzianą pełnię. Czy potrafimy 
cieszyć się zgromadzonym, czy raczej w naszej niepo-
skromionej pazerności odczuwamy dotkliwy niedosyt, 
zwłaszcza dostrzegany podczas porównywania się z in-
nymi, bowiem zapominamy, że porównując się z innymi 
możemy stać się próżnymi lub zgorzkniałymi, zawsze 
bowiem znajdziemy gorszych i lepszych od siebie. 

Próbujemy spojrzeć za siebie, przed siebie i wokół 
siebie, by z właściwym zrozumieniem odczytać przesła-
nie apostoła Pawła, które bezpośrednio odnosi się do 
obrazów rolniczej codzienności, równocześnie podej-

„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, 
tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A wład-
ny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli 
hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość 
jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przy-
sporzy owoców sprawiedliwości waszej; A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką 
szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej 
służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, skła-
danych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się 
wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; a modląc 
się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą 
dzięki za niewysłowiony dar jego”

 2 kor 9,6-15

mując fundamentalne prawa ekonomii. skonfrontowani 
zostajemy z postawą ochotnego dawcy, którego Bóg ota-
cza miłością. To niezwykła wskazówka i podpowiedź, by 
pozyskać stosowną orientację w życiu. nasza ochotność 
dawania, dzielenia się, otwierania się na innych winna 
charakteryzować się entuzjazmem, gorliwością, chęcią, 
żarliwością, radością, pozbawiona powinna być szem-
rania, braku przychylności, niechęci. nasza ochoczość 
bowiem będąca rezygnacją ze skąpstwa, żalu, przymusu, 
wyrażana w obfitym zasiewie i mam tu na myśli nie tylko 
hektary bruzd ziemi, ale wszelkie obszary naszego od-
działywania, dzięki Bożemu błogosławieństwu, zostaje 
stosownie pomnażana. nie ma mowy w takim kontek-
ście o jakimkolwiek marnotrawstwie, uronieniu czego-
kolwiek, co zainwestujemy, zwłaszcza w geście miłości. 
nasza aktywność na rzecz otwierania się na innych przy-
niesie stosowne owoce. 

Bóg liczy na nasz zapał, dynamiczne działanie, za-
inwestowaną energię w dobre dzieło, niezbędną pasję 
chrześcijan, którzy będą potrafili stosownie odnosić się do 
otrzymywanych darów. stąd prężnie powinniśmy się anga-
żować w dzieło łożenia na wszelką dobrą sprawę. Bóg jest 
władny, powiada Paweł, „udzielić wam obficie wszelkiej 
łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, 
mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”. To niezwy-
kłe stwierdzenie, które z pewnością skupiło uwagę naszych 
Reformatorów i skłoniło do porzucenia tak modnego na 
ówczesne czasy ascetycznego trybu życia, polegającego na 
wyrzekaniu się dóbr doczesnych i gromadzeniu w żebra-
czych zakonach. Ten model życia jednak nie przyczynił  
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W
Jerzy Sojka, Łukasz Barański, Tomasz Beczała

Wiara w stworzenie w dzisiejszym świecie

Przesłanie o stworzeniu świata i człowieka we współ-
czesnej luterańskiej interpretacji powraca do swoich bi-
blijnych i reformacyjnych korzeni, wedle których mówi 
ono w pierwszym rzędzie o relacji człowieka do Boga. 
Chrześcijanin wierząc w stworzenie przyznaje, że jego 
życie i otaczająca go rzeczywistość powstały z woli Bożej. 
Pojawienie się człowieka na świecie, ale także codzienne 
zachowywanie jego egzystencji (por. wykład i artykułu 
wiary w „Małym katechizmie”) są Bożym darem. Tak 
obdarowany człowiek jest zobowiązany do odpowie-
dzialności przed Bogiem za to, jak obchodzi się ze swo-
im życiem i darowaną mu rzeczywistością, w której żyje. 
Powołany jest do opieki nad nią i byciem współpracow-
nikiem Boga w dziele zachowania stworzenia. Takie po-
dejście do stworzenia uwalnia chrześcijan od jałowych 
sporów z naukową wizją świata, jakie toczono głównie 
w świecie anglosaskim w XiX i XX wieku. Pojmowanie 

nauki (rozumu ludzkiego) i wiary są wobec siebie au-
tonomiczne i nie muszą pozostawać w konflikcie. na-
uka pyta o mechanizmy działania. wiara chrześcijańska 
zaś nie dostarcza „chrześcijańsko–naukowej” wiedzy 
o świecie, ale mówi o odniesieniu świata i człowieka do 
Boga. Doskonale to rozróżnienie widać w reformacyjnej 
interpretacji małżeństwa. Marcin luter widział w nim 
społeczną instytucję, z której korzystają także niechrze-
ścijanie (porządek rozumu). wzywał jednak chrześcijan 
by dostrzegli w niej również realizację woli Bożej i po-
rządek stworzenia, do którego zostali powołani poprzez 
Boże ustanowienie (porządek wiary). współcześnie 
teologia stworzenia chce być przypomnieniem o Bożej 
trosce o człowieka i otaczającą go rzeczywistość, a także 
zobowiązaniem by człowiek wiernie dążył do zachowa-
nia powierzonego mu przez Boga daru stworzenia.

JS

się do zniwelowania ubóstwa, wręcz przeciwnie – jego 
poszerzenia. Dopiero ewangelicki etos pracy sprawił, że 
bogaci fabrykanci poprzednich stuleci, wielcy panowie 
ziemscy zaczęli budować szpitale, przedszkola, domy sie-
rot, centra diakonijne, że zaczęła się rozwijać misja we-
wnętrzna, tworzono fundacje pomocy. 

oczywiście, że próby te nie rozwiązały wszystkich 
problemów i nie położyły kresu nędzy i biednym, ale 
lansowana w komunie urawniłowka, zaprzeczenie wszel-
kim regułom ekonomii, jak pokazują przykłady, dopro-
wadziła do ogólnonarodowej biedy, przy profitowaniu 
tylko czerwonej burżuazji. Biblia wyraźnie naucza innej 
ekonomii. Bóg pomaga, ubogaca we wszystko, by pozy-
skiwać zdolność okazywania szczodrości, która pobudza 
do dziękczynienia. zatem przestańmy wreszcie czuć 
skrępowanie z posiadanych majątków, jakoby prawdzi-
wy chrześcijanin miał stać z pustymi rękoma. Po to zo-
staliśmy obdarowani, by obdarowywać. Po to jesteśmy 

ewangelikami, by dziedzictwo Reformacji pomnażać, 
a nie zaprzepaszczać, lękając się go eksponować. Dar 
musi być pomnażany, nie ma mowy o zakopywaniu, 
marnotrawieniu, zawłaszczaniu tylko dla siebie. spró-
bujmy spojrzeć za siebie, przed siebie i wokół siebie, by 
dostrzec efekty ochotnego obdarowywania. 

kto obdarowuje, otwiera się na innych, obficie sieje 
z otrzymanych darów, ten sam zostaje obdarowany, na 
tego inni się otwierają, ten ma co zbierać w żniwa. kto 
obdarowuje, otwiera się na innych, ten nie pozostaje 
obojętny na Boga, ten liczy się z Jego oddziaływaniem 
w świecie i jest za to wdzięczny. kto obdarowuje, jest 
w stanie dostrzec jak bardzo jest obdarowany, jak dobrze 
mu się wiedzie i zyskuje nowe. zyskuje i nie czuje się 
przy swoim majątku uwiązany. wie, że ma to wszystko 
w dzierżawie i w danym, konkretnym momencie cieszy 
się, że tak może żyć. kto obdarowuje, przezwycięża dy-
stans w stosunku do sióstr i braci. amen. 
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Alfabet ewangelika – katechizacja dorosłych

Naukowa wizja powstania świata

wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, jak po-
godzić wiarę w biblijny przekaz o stworzeniu świata 
przez Boga–stwórcę z naukową wizją powstania świata 
w efekcie tzw. wielkiego wybuchu. Czy aby zachować 
wiarę, chrześcijanin musi uodpornić się na odkrycia 
współczesnej nauki? i odwrotnie, czy zwolennik na-
ukowej wizji powstania świata nie może szczerze zma-
wiać pierwszego artykułu Apostolskiego wyznania wia-
ry, mówiąc: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi”? 

Co na temat powstania świata mówi współczesna 
nauka? najpopularniejsza teoria powstania świata głosi, 
że ok. 14 mld lat temu miał miejsce tzw. wielki wybuch 
skupionej w jednym punkcie, niewyobrażalnie zagęsz-
czonej i gorącej, pierwotnej materii. w następstwie tego 
wybuchu wszechświat zaczął się gwałtownie rozszerzać 
i stygnąć, a z pramaterii zaczęły się wyłaniać pierwsze 
cząstki elementarne – elektrony i kwarki. Proces ten trwa 
do dzisiaj, a w jego efekcie powstały znane i nieznane 

nam galaktyki, wypełniające je gwiazdy i planety. nauka 
jest jednak bezradna wobec pytania: co było wcześniej 
i dlaczego doszło do owej wielkiej eksplozji?

nauka i wiara nie zadają tych samych pytań. nauka 
próbuje odpowiedzieć na pytanie jak powstał świat. 
wobec innego kluczowego zagadnienia jest jednak 
bezbronna. Jest nim próba zrozumienia sensu istnienia 
świata. na pytanie: dlaczego powstał i istnieje świat, 
dlaczego my istniejemy, czy jest jakiś sens i cel istnie-
nia świata, a w nim ludzi – odpowiedzi szuka teologia. 
w obszarze jej zainteresowania znajduje się relacja mię-
dzy Bogiem a człowiekiem. Ta relacja jest dwutorowa. 
Bóg stwarza człowieka i jego świat w każdej sekundzie 
jego istnienia, a człowiek odpowiada w najprostszy i je-
dyny możliwy dlań sposób – na drodze wiary. w ten 
sposób człowiek wierzący „usensownia” – nadaje sens 
swemu istnieniu, albo lepiej: pozwala Bogu na usen-
sownienie swego istnienia. 

ŁB

EEkologia

Pojęcie ekologii w dzisiejszych czasach zyskało bar-
dzo szeroki kontekst znaczeniowy. z naukowego punktu 
widzenia ekologia to dziedzina zajmująca się strukturą 
i funkcjonowaniem przyrody, badaniem oddziaływań 
między organizmami a środowiskiem oraz wzajemnie 
między tymi organizmami. Definicja ta niewiele ma 
wspólnego z naszym postrzeganiem znaczenia tego 
hasła. Dla współczesnego człowieka ekologia, a ściślej 
przymiotnik „ekologiczny” oznacza coś harmonijnego 
z naturą, nie zagrażającego środowisku naturalnemu. 
w tym znaczeniu postawa taka jest przez nas szeroko 
akceptowana. niestety określenie „ekologiczny” jest czę-
sto nadużywane, a ludzie zajmujący się marketingiem 
wykorzystują je nierzadko bezpodstawnie i ponad mia-
rę. Towary czy usługi „ekologiczne” dobrze się przecież 
sprzedają, a nasze samopoczucie polepsza się kiedy „ra-

tujemy planetę”. Co ciekawe, w naszym kraju nazwanie 
kogoś „ekologiem” ma już najczęściej negatywny wy-
dźwięk. Media oraz politycy kreują często obraz ludzi, 
którym leży na sercu dobro przyrody, jako osób kiero-
wanych przez jakieś wrogie siły, niedouczonych prze-
ciwników postępu z rozwichrzoną czupryną i wyrazem 
szaleństwa w oczach. oczywiście takich też znajdziemy, 
ale wielu „ekologów” to osoby, które naprawdę chcą 
chronić przyrodę i to dla nas wszystkich. Uciekając od 
różnych definicji, a tym bardziej od polityki, starajmy się 
żyć w harmonii z naturą, oszczędzać surowce naturalne, 
chronić naszą przyrodę dla kolejnych pokoleń. Reasu-
mując, definicje nie mają znaczenia – liczy się nasza po-
stawa w każdym kolejnym dniu życia.

TB
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sięgając po pamiętniki dziewiętnastowiecznych 
ewangelickich budzicieli niepodległości – Jana kubisza, 
andrzeja kotuli i andrzeja Cinciały, spodziewamy się 
tam znaleźć relacje z działalności politycznej i narodo-
wej ich głównych bohaterów. Pamiętniki z tamtego okre-
su przynoszą jednak również wiele ciekawych informa-
cji na temat życia codziennego śląskich ewangelików, ich 
pasji i upodobań. Jednym z ciekawych aspektów życia 
codziennego, utrwalonych na kartach owych pamiętni-
ków, jest podziw dla piękna przyrody, chęć jej bliższego 
poznawania, opisywania i dokumentowania, zamiłowa-
nie do tworzenia przyrodniczych zbiorów, czy wreszcie 
rodząca się w tamtym czasie moda na turystykę krajo-
znawczą. 

niewątpliwie najciekaw-
szym pamiętnikiem z tam-
tego okresu jest „Pamiętnik 
starego nauczyciela” cieszyń-
skiego poety i nauczycie-
la, autora utworu „Płyniesz 
olzo”, Jana kubisza.  Żywo 
i z literacką swadą nakreślo-
ne wspomnienia odkrywają 
przed nami fascynujący świat 
beskidzkiej przyrody z jej, 
niestety, już dziś częściowo 
wyczerpanym i niedostęp-
nym dla nas bogactwem. Pa-
sje przyrodniczą w młodym 
kubiszu, tak jak i u wielu jego 

rówieśników, rozbudził niezwykły nauczyciel przyrody 
w cieszyńskim gimnazjum ewangelickim – oskar Źlik. 
Ów znawca flory Śląska Cieszyńskiego był synem dłu-
goletniego cieszyńskiego proboszcza i także badacza 
przyrody, andrzeja Źlika. o swym nauczycielu tak pi-
sał Jan kubisz: 

„Mieliśmy sławę studentów–przyrodników, jakich 
nie było na przykład w gimnazjum katolickiem, 
a może w tym stopniu nie było tła żadnej śred-
niej szkole. W każdą środę i sobotę po południu 
od maja do sierpnia urządzali sobie sami studenci 

Jerzy Sojka, Łukasz Barański, Tomasz Beczała

Piękno przyrody w dawnych pamiętnikach 
cieszyńskich ewangelików

prywatne wycieczki przyrodnicze. […] Każdy miał 
jakieś miejsce, gdzie chodził i zbierał podług wyspe-
cjalizowania się w obranym kierunku. A czyniono 
to z zamiłowaniem wielkiem, z zapałem nieustają-
cym na podziw. Pytacie się może, kto rozpalił w nas 
te szlachetne żądze. Ten zapał, to rozmiłowanie się 
w cudach przyrody, w jej piękności i bogactwach 
nieprzebranych. Odpowiedź: profesor Źlik”.

Jak wyglądały lekcje przyrody prowadzone przez 
profesora Źlika? oddajmy głos pamiętnikarzowi: 

„To też pamiętam, mieliśmy małe zeszyciki, a w nich 
całe setki nazw naukowych w porządku systema-
tycznym, które musieliśmy wszystkie umieć na pa-
mięć i znać każdą roślinę, oznaczoną przez daną 
nazwę. A nie było trudno uczyć się, bo jeden zakła-
dał zielnik i znosił całe snopy roślin, które oznaczał 
głośno, drugi zaś zbiór chrząszczów, które ugrupo-
wywał systematycznie. Latały tedy nazwy nauko-
we. Jak pszczoły na wyrojeniu, które tylko pamięcią 
chwytać było trzeba. Była to tedy nauka przyjemna 
i wspólna, gdzie jeden drugiego, szczególnie starsi 
młodszych uczyli”.

Tworzeniu tych arcyciekawych zielników, przeboga-
tych zbiorów chrząszczy czy kolekcji rzadkich minera-
łów służyły również – urządzane w poniedziałki, „pod 
lipą kościelną” –  szczególne kiermasze okazów przyrod-
niczych, zwane przez kubisza „targami na chrząszcze”.

Targi na chrząszcze
z sentymentem, ale i znawstwem wspomina te targi 

Jan kubisz, popisując się przy tym znajomością łaciń-
skich nazw gatunków zbieranych wówczas chrząszczy:

„To też przynoszono dużo z naszej fauny i flory na 
te targi. Były tu rzeczy pospolite, ale znalazły się 
też rzadkości nawet. Wiedzieli niektórzy o miej-
scach, gdzie się osobliwości znajdowały; strzeżono 
ich troskliwie i nie wyjawiano nikomu. Szczęśliw-
ców, przynoszących osobliwości, otaczano na targu 
skwapliwie, bo każdy się starał co najpiękniejsze 
okazy nabyć czemprędzej. Przynoszono często: Ca-
rabus obsoletus, intricatus, Calosoma sycophanta, 

Jan Kubisz (1848–1929) 
(źródło: J. Kubisz, 
Pamiętnik starego 
nauczyciela)
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iniquisitor, Saperda carcharias, scalaris, Buprestis 
rustica, Lampra rutilans, Lixus paraplecticus, a na-
wet czasem Rosalina alpina. Z pospolitych zaś: Mo-
nochamus sartor, Acanthocinus aedilis, Carabus 
auratus itd. Jelonków było miejscami tak dużo, że 
przynoszono je w worze. wypełnionym gałęziami 
dębowemi. Wyjmowano je jak raki z kobieli i za-
chęcano do kupna. Ceny zależne były od podaży 
i od rzadkości. Było gwarno i wesoło i uczucia róż-
ne miotały sercami młodemi”.

ale szczególną zdobycz stanowił pewien rzadki ga-
tunek storczyka – obuwnik pospolity, zwany trepkiem 
królewny:

„Byli i tacy, co przynosili motyle, choć popyt za nie-
mi bywał mniejszy. Za to niektóre rośliny, szczegól-
nie Orchis i Lilium martagon z Hełmu, Tułu i Stoż-
ka cieszyły się wielkiem wzięciem. A kto przyniósł 
Cypripedium calceolus,
 »kwiat pewny
zwany trepkiem królewny,
kwiat nie większy od lilji polnej«,
ten był bohaterem dnia. Temu, ktoby się tym kwia-
tem zainteresował, wyjawiam pod sekretem, że 
w lasach wędryńskich zakwita”. 

Dziś niestety ze smutkiem trzeba skonstatować, że 
od wielu lat w wędryńskich i goleszowskich lasach trepek 
królewny już nie zakwita. Rozwój rolnictwa i ekspansja 
osadnictwa doprowadziły do tego, że wielu gatunków 
roślin, opisywanych przez profesora Źlika w połowie 
XiX wieku już dzisiaj w naszych lasach nie ma. Byłby on 

dziś zapewne tym stanem rzeczy niepocieszony, gdyż już 
wówczas „do wstrzemięźliwości w zbieraniu nawoływał, 
żeby gatunków nie wygubić i faunę i florę naszej ziemi 
w mocy obfitej utrzymywać”.

„Zaczęliśmy botanizować”
Pasje przyrodnicze, zaszczepiane młodzieży przez 

profesora Źlika, przeradzały się często w zawód niejed-
nego późniejszego abiturienta gdyż, jak zauważa kubisz: 
„niejeden z tych młodych miłośników przyrody poświę-
cił się w późniejszym wieku studjom przyrodniczym 
i zasłynął pracami naukowemi wśród swoich rodaków”. 
ale również ci, dla których przyrodoznawstwo nie stało 
się życiową drogą zawodową, do końca swych dni rozwi-
jali swe przyrodnicze pasje i spotykali się regularnie, by 
wspólnie „botanizować”:

„Wieczorami chodziliśmy często do Buzka. […] 
Był to człowiek prosty i skromny w obejściu, ale 
nadzwyczaj zdolny i wykształcony. Zapoznawszy 
się ze mną, bystrem okiem przejrzał moje zapatry-
wania, mój charakter i upodobania i postanowił 
działać stosownie do tego. Jako tęgi przyrodnik, 
a w dodatku ekonom, znał dokładnie swojską flo-
rę i faunę. Przyniósł mi też zaraz zbiór chrząszczy 
i Historję Naturalną Calwera. Dzieło to zachwy-
cało mię nadzwyczajnie; nie widziałem dotąd po-
dobnego ilustrowanego tak cudownie, mającego 
opisy łatwe i przejrzyste. W zbiorze chrząszczy 
miał ładną kolekcję z rodzaju Clytus i Clytan-
thus, jako też kolekcję naszych szkodników. Za-

częliśmy botanizować, chrząszcze 
zbierać, a jesienią łapaliśmy raszki 
i szczygły […]. Pomnażałem w ten 
sposób moje wiadomości przyrod-
nicze; obok systematyki poznałem 
dokładnie i fizjologję”.

o tym, że wspólne „botani-
zowanie”, a szczególnie zbieranie 
chrząszczy było wówczas mod-
ne w środowisku cieszyńskiej 
inteligencji, świadczy również 
pamiętnik innego działacza nie-
podległościowego, dra andrzeja 
Cinciały, notariusza w Cieszynie, 
który wspomina:
„Gdy otwarłem moją kancelarję 
w Frysztacie, niewiele bardzo przy-
chodziło do mnie, bo notarjusz mój 
poprzednik, równie jak i w Schild-
bergu, niewiele dbał o kancelarję. Aktorzy Czytelni Ludowej w Cieszynie. (źródło: J. Kubisz, Pamiętnik starego nauczyciela)
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Jego najulubieńszem za-
trudnieniem było zbierać 
chrząszcze, grzyby i rośliny. 
Był on wielkim miłownikiem 
natury, znał się wyśmienicie 
w przyrodzie, a jego zbiory, 
mianowicie chrząszczy, były 
znakomite”.

Także andrzej kotula, jeden 
z piątki cieszyńskich „budzicieli” 
ruchu niepodległościowego, rów-
nież prawnik, był zdaniem swego 
kolegi, andrzeja Cinciały, wielkim 
znawcą przyrody, a jego zasługi na 
tym polu niewiele tylko ustępowa-
ły jego zasługom na polu działal-
ności narodowej:

„Całe życie swoje trudnił się 
z wielkiem zamiłowaniem 
przyrodoznawstwem i był raczej na uczonego lub 
profesora odpowiednim. Posiadał on liczne zbiory 
chrabąszczy i motyli, roślin i grzybów, które sam 
zbierał i porządkował. Nie mógł atoli zebrać się 
do napisania swoich badań i spostrzeżeń, chociaż 
był do tego wielokrotnie zachęcany. Czas, który mu 
poza zatrudnieniami przyrodoznawczemi i urzę-
dowemi pozostawał, poświęcał chętnie sprawom 
narodowym.”

andrzej kotula prowadził od 1848 roku zapiśnik 
zatytułowany „szkoła polszczyzny”. Był to w zamiarze 
autora „dziennik poświęcony ćwiczeniu się w języku 
macierzystym”, gdzie obok wspomnień pojawiają się 
utwory wierszowane poświęcone różnej tematyce, w tym 
jeden ujawniający przyrodnicze fascynacje autora. nosi 
on tytuł „leska”, co w gwarze śląskiej oznacza leszczy-
nę i zawiera również ciekawe nawiązanie do chrząszcza 
z rodziny ryjkowców, który upodobał sobie owoc orze-
cha laskowego:

„Lecz jeden z twych lubych gości
Nie umie cię oszczędzać
Nie znając wcale wdzięczności
Woli ci szkodę zrządzać
 Jest nim twój chrząszczyk właściwy

Z ryjonoszów on rodem
Który twego jądra chciwy
Zaczerwia je swym płodem

Rośnie orzech, rośnie owoc
W końcu na dwór wyłaża
Zgryziesz orzech, co za nieład!
Aż cię sam wstręt uraża”

Wyprawy do gór wiślańskich
Połowa XiX wieku to również okres, w którym za-

czyna rodzić się moda na wędrówki po górach, piesze 
wycieczki krajoznawcze ku mało jeszcze wówczas zna-
nym beskidzkim szczytom. Dla uczniów ustrońskiej 
szkoły zborowej wycieczki takie urządzał już ks. karol 
kotschy (1789–1856), znany śląski sadownik  i miło-
śnik przyrody. nieco później w beskidzkie lasy swych 
uczniów prowadził wspomniany nauczyciel cieszyń-
skiego gimnazjum, oskar Źlik. Jak mogły wyglądać te 
pierwsze wycieczki w góry organizowane przez cieszyń-
skich działaczy narodowych, dowiadujemy się z pamięt-
nika andrzeja Cinciały, który tak wspominał wyciecz-
kę odbytą w 1848 roku na jeden z najpopularniejszych 
wówczas szczytów Beskidu Śląskiego – Czantorię: 

„Było nas trzy pełne furmańskie wozy (koło 30), 
wyjechaliśmy o godzinie szóstej […]. W Ustroniu 
wsiedliśmy na 5 koników, reszta na dwa inne wozy 
i jechaliśmy na Czantorię Małą […]. Ponieważ 
wozy z prowiantem i damami nie mogły starczyć, 
zatrzymaliśmy się na Małej Czantorii, gdzieśmy 
uwiązawszy konie patrzyli na nasz w dolinie leżący 
Śląsk. O Boże, był to przyjemny widok! […]. Zło-
żyliśmy ogień nie bardzo szczupły i udaliśmy się do 
cienia. Przez perspektywę patrzaliśmy na ważniej-
sze miejsca.”

we wrześniu 1868 roku, a więc ponad 40 lat przed 
powstaniem pierwszej polskiej organizacji turystycznej 
w Beskidach –  Polskiego Towarzystwa Turystycznego 
„Beskid” w Cieszynie – odbyła się kolejna „wyprawa 

Wielka Czantoria w 1939 r. (źródło: polona.pl)
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do gór wiślańskich”, której świadectwem jest utrzymany 
w humorystycznym tonie wiersz andrzeja kotuli pod 
wspomnianym tytułem. Choć jej uczestnicy zostali przez 
autora ukryci pod pseudonimami, dość łatwo można 
rozpoznać w tej grupie członków Czytelni ludowej 
w Cieszynie na czele z niedawno wybranym cieszyń-
skim proboszczem ks. leopoldem otto, zwanym tutaj 
„panem Górskim z wyżniej Bramy”. z treści wiersza 
dowiadujemy się jak to wesoła gromada, składająca się 
z młodych aktorów i aktorek teatru Czytelni ludowej 
oraz „zacnych warszawianek”, wśród których mogła 
być zapewne córka ks. otto – Felicja, wyruszyła – nie 
bez pewnych przygód – trzema wozami zaprzężonym 
w konie z Cieszyna przez Puńców do Ustronia. Po 
przybyciu do „pięknej mieściny Ustronia”, gdzie „wi-
sła prądem bieży” i którą tutaj schwytano i „zmuszono 
dźwigać w hutach ciężkie młoty”, podróżnicy pokłócili 

się, którą górę będą zdobywać, czyli, jak pisze poeta: 
„po której do gór leźć stronie”. Gdy już „zgodzono się 
na Czantorję” okazało się, że trudy górskiej wędrów-
ki rychło dały się uczestnikom we znaki, „co słabnące 
warszawianki zmusiło szukać podpory”. Podążając za 
„wierszokletą” widzimy jak w tej sytuacji „uszykowało 
się grono” i potworzyły się pary, w których szarmanc-
cy panowie służyli oparciem swym wątłym towarzysz-
kom. Pod opieką „Górskiego”, a więc ks. otto znalazła 
się tajemnicza władzia, którą była prawdopodobnie 
władysława Gernand, jedna z aktorek teatru Czytel-
ni ludowej, której wizerunek znany jest ze zdjęcia za-
mieszczonego w pamiętniku Jana kubisza. z kolei mło-
dy wówczas student teologii, a przyszły wódz polskiego 
stronnictwa ewangelickiego – Franciszek Michejda 
„annę miał na pieczy” – którą była najpewniej anna 
Roikówna, jego przyszła żona. w gronie tym znajdziemy  

Przywrotnik – rodzaj skupiający kilkaset niepo-
zornych, trudnych do odróżnienia gatunków. należą 
do rodziny różowatych. niewysokie rośliny o drob-
nych, zielonkawych lub żółtych kwiatach porastają 
zbiorowiska łąkowe od terenów niżowych do piętra 
hal w górach. Jeden z gatunków przywrotników na-
zwany został przywrotnikiem kotuli od nazwiska 
jednego z reprezentantów tej znanej ewangelic-
kiej rodziny – botanika i zoologa Bolesława kotuli 
(1849–1898). Przywrotniki zwane gwarowo na Ślą-
sku Cieszyńskim fortuszkami, fortuszniokami lub po 
prostu gęsimi łapkami były używane w ziołolecznic-
twe. wyciągi alkoholowe z ich korzenia stosowano 
m.in. na problemy żołądkowe i brak apetytu.

Trepek królewny – to nasz najpiękniejszy i najokazalszy 
reprezentant storczykowatych (spośród około 50 gatunków) 
obuwik pospolity. nazwa ta odnosi się do charakterystycz-
nego kształtu kwiatów przypominającego pantofelek. nasi 
południowi sąsiedzi nazywają go střevíčník pantoflíček. Gatu-
nek w Polsce uznawany za narażony na wyginięcie ze wzglę-
du na wykopywanie, zrywanie i niszczenie siedlisk. obuwik 
znajduje się w tzw. Dyrektywie siedliskowej, która wskazuje 
gatunki wymagające ochrony w krajach Unii europejskiej.  
Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym świadomi po-
trzeby ochrony przyrody działacze narodowi na Śląsku Cie-
szyńskim z ubolewaniem pisali, iż naręcza tej pięknej rośliny 
można było kupić na cieszyńskim targu.

Tomasz BeczałaPrzywrotnik (źródło: wikipedia.pl)

Obuwik pospolity, zwany też trepkiem królewny 
(autor zdjęcia: Tomasz Beczała)
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jeszcze Bronkę, której „podał erast ręki”, a więc Broni-
sławę Świerkiewicz, cieszyńską malarkę, córkę również 
znanego malarza edwarda Świerkiewicza. 

Po licznych perypetiach grono podróżników dotarło 
wreszcie do szczytu Małej Czantorii i

„Stąd na Wielką Czantoryę
Biegło się po góry grzbiecie
Podziwiając to i owo
Oglądano się po świecie”

wynikiem tych eksploracji świata beskidzkiej przy-
rody było znalezisko, o którym autor tak pisze:

„Coś zacnego Wanda znaszła,
Dyamanty czystej wody
Usiadłe na »przywrótniku«
Prawe ozdoby przyrody”

wspomniana roślina to przywrotnik, który potrafi 
uwalniać krople wody ze swego wnętrza poprzez szparki 
na brzegach liści. Połyskujące w słońcu krople wody na 
liściach tej niepozornej rośliny rzeczywiście mogą przy-
pominać diamenty. w dawnych czasach krople te były 

stosowane przez alchemików do wytwarzania „wody 
niebiańskiej” – jednego z sekretnych składników recep-
tury kamienia filozoficznego, czyli legendarnej substan-
cji, która miała zamieniać metale nieszlachetne w złoto. 
Czytając pamiętniki cieszyńskich ewangelików nie spo-
sób oprzeć się wrażeniu, że „kamieniem filozoficznym”, 
którego wówczas szukali, było znalezienie sposobu, na 
rozbudzenie wpierw miłości do ziemi ojczystej, a na-
stępnie świadomości narodowej wśród cieszyńskiego 
ludu. Taka refleksja ogarnęła andrzej kotulę, gdy już stał 
na szczycie Czantorii wodząc wzrokiem po okolicznych 
szczytach  i dolinach:

„Choć stąd widzę wielkie kraje
I coraz wyższe Karpaty
Zdaje mi się nade wszystko
Nasz kraj wiślański bogaty.

I stanie się najpiękniejszym
Gdy się ludek w nim przebudzi,
Bo nad Wisłą znajdziesz potem
Tylko wiernych polskich ludzi”

ksiądz katolicki, pomnik lutra i pielgrzymka po Ślą-
sku Cieszyńskim… wybaczcie, ale brzmi to jak pierwsza 
część powieści C.s. lewisa „opowieści z narnii. lew, 
czarownica i stara szafa”. wymowa tego zestawienia jest 
iście fantastyczna. Dominikanin na luterańskim szlaku 
i to jeszcze jako pielgrzym zmierzający na Bielski syjon 
do jedynego w Polsce pomnika Marcina lutra… Czy 
samo to zestawienie nie brzmi nieco (albo nawet bardzo) 
egzotycznie i dziwacznie? a zatem wyobraźcie sobie, że 
nie jest to zestawienie na użytek tego artykułu, lecz wy-
darzenie, które autentycznie miało miejsce i to w dodat-
ku nie tak dawno – bo w lipcu tego roku (2019). a zatem 
jeśli miałaby to być fantastyka to jednak poparta faktami 
– taka fantastyka naukowa – science fiction. 

Jak do tego doszło? Geneza pomysłu takiego piel-
grzymowania również dla mnie samego (wykonawcy 
dzieła) nie jest łatwa i prosta. wszystko zaczęło się od 
wspólnych modlitw liderów katolickich wspólnot ruchu 
odnowy w Duchu Świętym z pastorami kościołów ewan-
gelikalnych chrześcijan, które co miesiąc odbywają się 
we wrocławiu. zostałem na takie spotkanie zaproszony 

o. Norbert Paweł Oczkowski OP
duszpasterz Wspólnoty „Jerozolima” w Poznaniu

wewnętrzna droga do jedności

jako duszpasterz katolickiej 
wspólnoty charyzmatycz-
nej „Galilea” działającej przy 
klasztorze dominikanów we 
wrocławiu. Po raz pierwszy 
w życiu miałem wtedy oka-
zję spotkać się, rozmawiać 
i modlić z chrześcijanami 
innych wyznań. Było to dla 
mnie bardzo odkrywcze i in-
spirujące. Przyznam szcze-
rze, że już wtedy zrodziło 
się w moim sercu pragnienie 
bliższego poznania moich 
braci protestantów. nasza 
wspólna modlitwa była dla 
mnie czymś bardzo głębo-
kim. Trudno mi to opisać 
słowami, ale czułem jakbym 
dotykał samego serca Boga. 
Dopiero z czasem dotarło 
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do mnie, że przecież sam Jezus pragnął „aby byli jedno”  
(J 17,11), że pragnieniem serca Jezusa jest wspólnota po-
między Jego wyznawcami. Dotarło do mnie, że Pan Bóg 
oczekuje ode mnie nie tyle działania na rzecz zjedno-
czenia kościoła Świętego, bo to zadanie nie dla jednego 
człowieka, ale przede wszystkim poznania moich braci, 
umiłowania ich i podjęcia jakiegoś oddolnego, wspólne-
go działania. 

Ponieważ rok wcześniej podjąłem studia doktoranc-
kie na Papieskim wydziale Teologicznym we wrocławiu, 
postanowiłem właśnie ideę jedności chrześcijan uczynić 
tematem mojej rozprawy doktorskiej i temat pogłębić. 
studium tych tematów popychało mnie z czasem do ko-
lejnych kroków. Prywatne spotkania, rozmowy i odwie-
dziny oraz wspólne modlitwy i wzajemne zapraszanie się 
na nabożeństwa, zarówno wśród protestantów jak i pra-
wosławnych, stały się moją wrocławską codziennością. 
To był naprawdę niezwykły czas. najdziwniejsze było to, 
że mieszkałem we wrocławiu w sumie osiem lat, a do-
piero dwa ostatnie lata stały się czasem nagłego zauwa-
żenia, że obok mnie żyją chrześcijanie innych wyznań. 
zacząłem ich intensywnie spotykać, poznawać się z nimi 
i współpracować. Był to dla mnie wyraźny znak Bożej 
inicjatywy a nie wymyślonej przeze mnie kolejnej fana-
berii. Może nawet (ale w ocenie tego nie jestem już aż 
tak odważny) znakiem Bożego pragnienia… Poszedłem 
za tym głosem z takim zaangażowaniem i gorliwością, 
na jaką tylko było mnie wtedy stać. nie ukrywam, że 
wiązało się to również z różnymi sprzeciwami, plotkami 
i podejrzeniami ze strony moich braci i sióstr katolików 
a także protestantów i prawosławnych. Ponieważ jednak 
charakter mam nieco „zadziorny” zatem działało to na 
mnie raczej mobilizująco. 

Pod koniec 2017 roku razem z kilkoma przyja-
ciółmi z ewangelikalnej wyższej szkoły Teologicznej 
we wrocławiu, postanowiliśmy zorganizować warszta-
ty muzyczne w duchu jedności chrześcijańskiej. Był to 
rezultat wspólnego myślenia o jedności nie tylko w wy-
miarze kościelnym, ale także społecznym i narodowym. 
Gdy obserwowałem (i niestety obserwuję nadal…) po-
działy jakie dokonują się wśród Polaków, często na tle 
politycznych poglądów, w mojej głowie i sercu rodził 
się bunt i sprzeciw. Chcąc zaprotestować przeciwko tym 
podziałom pomyślałem, że najlepiej ów protest wyra-
zić w sposób pozytywny – robiąc coś wspólnie, ponad 
podziałami. Pomyślałem, że to przecież kościół powi-
nien być tym miejscem, z którego wychodzi sygnał do 
pojednania, to chrześcijanie powinni być tymi, którzy 
dają przykład jedności i zgody, bo przecież „liczne są 
członki, ale jedno jest ciało” (por. 1 kor 12,12). warszta-

ty muzyczne zorganizowane i poprowadzone od samego 
początku przez mieszaną protestancko–katolicką ekipę 
stały się faktem. na koncercie uwielbieniowym będącym 
owocem warsztatów zebrało się około pięciuset widzów. 

Ten bardzo twórczy czas zbiegł się niestety z decy-
zją o moim przeniesieniu na placówkę w Poznaniu. nie 
chciałem razem z odejściem z wrocławia kończyć mojej 
„ekumenicznej przygody”. zrozumiałem jednocześnie 
coś bardzo ważnego. otóż dotarło do mnie, że wiara 
jest rzeczywistością drogi, na którą Pan Bóg wprowa-
dza człowieka, aby go rozwijać. Jak to na drodze, trzeba 
wyjść ze swoich utartych schematów myślenia, trzeba 
jak abraham „opuścić dom rodzinny” i wyjść w nie-
znane. Ta droga co chwilę otwierała przede mną nowe 
horyzonty, nieznane mi do tej pory. Jest to oczywiście 
również trud i zmaganie, ponieważ nie chce się być cią-
gle w drodze. Chciałoby się osiąść… w tym duchu po-
stanowiłem zorganizować sobie samemu wyprawę na 
Podlasie, szlakiem polskiego prawosławia. właśnie po 
to, by wyjść z tej strefy komfortu, zaryzykować znalezie-
nie się w mniejszości, stanie się gościem a nie gospoda-
rzem i zdanie się na łaskę i niełaskę tych, których chcia-
łem poznać. Dopiero z czasem ta myśl ukształtowała 
się w kierunku pielgrzymki. Pomyślałem, że nie chodzi 
tylko o turystykę czy zwiedzanie, ale o wspólne życie, 
wspólną modlitwę. Jako cel wędrowania obrałem sobie 
Świętą Górę Grabarkę, duchowe centrum Cerkwii Pra-
wosławnej w Polsce. Ubrałem mój dominikański habit 
i wyruszyłem z Białegostoku przez monastery w supra-
ślu i sakach, nawiedzając pustelnię (skit) w odrynkach 
i prawosławny sobór w Hajnówce na Grabarkę. opo-
wieść o tym jak wyglądało moje pielgrzymowanie, kogo 
spotkałem i czego doświadczyłem nadaje się na oddziel-
ny artykuł. Jednak ten krok spowodował, że rok później 
postanowiłem pójść w inną stronę, chociaż duchowo 
była to ta sama droga. 

skoro Podlasie to obszar Polski, na którym kumulu-
je się mniejszość prawosławnego wyznania to w takim 
razie gdzie jest miejsce życia mniejszości ewangelickiej? 
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oczywiście Śląsk Cieszyński. i tak w mojej genezie do-
tarliśmy wreszcie do tegorocznych wakacji. w wybraniu 
szlaku pomógł mi nieco mój znajomy luteranin, wy-
kładowca ewsT we wrocławiu, dr Piotr lorek, które-
mu w tym miejscu bardzo dziękuję. Podpowiedział mi 
nie tylko trasę i punkty, które powinienem odwiedzić, 
ale również skontaktował mnie z biskupem adrianem 
korczago, na którego błogosławieństwo liczyłem. Po-
nieważ chciałem spotkać biskupa adriana i poprosić go 
o błogosławieństwo na drogę, dlatego też pierwszy etap 
mojej wędrówki to odcinek z Cieszyna do Goleszowa. 

Przyjechałem autobusem z katowic i wylądowałem 
w Cieszynie około południa, dlatego nie planowałem 

zbyt długiej trasy na 
pierwszy dzień. Jed-
nak już po drodze 
czekała na mnie nie-
spodzianka. Przecho-
dziłem bowiem przez 
Dzięgielów. wiedzia-
łem, że jest tam jakieś 
Centrum ewangeliza-
cji kościoła ewange-
licko–augsburskiego, 
nie wiedziałem jednak 
nic na temat Diakona-

tu eben–ezer. zatrzymałem się przy domu z tym dziwnie 
brzmiącym napisem i postanowiłem sprawdzić w inter-
necie cóż to takiego. kiedy okazało się, że to coś na wzór 
żeńskiego zgromadzenia zakonnego byłem w głębokim 
szoku, bo nigdy o istnieniu takiego domu nie słyszałem. 
Bez zbytniego namysłu ponownie włożyłem plecak i po-
szedłem pod sam dom sióstr, dzwoniąc do drzwi. Prze-
łożona była chyba równie zdziwiona widząc pod drzwia-
mi objuczonego w plecak, brodacza w białym habicie. 
„szczęść Boże! Jestem dominikaninem. Czy mogłaby mi 
siostra coś opowiedzieć o tym, co wy tutaj robicie i kim 
jesteście?” – tak mniej więcej wyglądało moje przywita-
nie. Brzmiało nieporadnie, ale odzwierciedlało moje zdzi-
wienie i wzbierającą ciekawość. siostry poza opowieścią 
poczęstowały mnie kompotem i drożdżówką oraz zrobi-
ły sobie nawet ze mną zdjęcie przy wejściu do domu. Po 
około godzinnym spotkaniu z siostrami wyruszyłem do 
Goleszowa, gdzie przyjął mnie gościnnie w swoim domu 
ks. Bogusław sebesta, wikariusz tamtejszej parafii ewan-
gelickiej. ksiądz Bogusław wiedział o moim przybyciu 
i był mentalnie przygotowany do mojej wizyty. Jednak 
musiałem kilka godzin tłumaczyć mu kim jestem i skąd 
w mojej głowie powstał pomysł takiej właśnie wędrów-
ki. To opowiadanie musiałem „wykuć na blachę” ponie-
waż miałem je powtarzać w każdym miejscu, w którym 
zatrzymywałem się podczas mojego pielgrzymowania. 
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większą mocą potrzebę budowania jedności i sens moje-
go pielgrzymiego trudu jako zadośćuczynienia za grze-
chy przeciwko jedności kościoła. 

Po dotarciu pod pomnik Marcina lutra dowiedzia-
łem się, że biskup adrian, chociaż nie mógł spotkać się ze 
mną na początku mojej wędrówki, to poświęci mi chwi-
lę na jej zakończenie. Po południu więc spotkałem się 
z księdzem biskupem i ta „chwila” rozmowy przekształ-
ciła się w prawie godzinne spotkanie oraz wspólną mo-
dlitwę połączoną z błogosławieństwem. ksiądz biskup 
uzmysłowił mi, że w ewangelickiej liturgii błogosławień-
stwo jest najważniejsze, gdyż ma stanowić utrwalenie 
zasianych ziaren słowa i doprowadzić do ich owocowa-
nia w życiu chrześcijanina. Tak wymownie zakończyłem 
tegoroczne pielgrzymowanie szlakiem protestanckim. 

wiem, że to co napisałem jest telegraficznym skró-
tem moich przeżyć i jedynie śladowym dotknięciem 
ważnych tematów, które 
przewijały się przez moją 
głowę i serce w tym cza-
sie. Może przyjdzie kie-
dyś czas, by o tym więcej 
opowiedzieć. Tymcza-
sem liczę jedynie na 
to, że Boża opatrzność 
poprowadzi mnie dalej 
tą drogą, ku następnym 
spotkaniom. Dzięku-
ję wszystkim Braciom 
i siostrom, ewangeli-
kom i katolikom, któ-
rych spotkałem na mojej 
drodze. wnieśliście wie-
le w moje postrzeganie 
wiary i dróg, którymi 
chodzi Duch Święty. 
Jemu chwała i cześć – na 
wieki, wieków. amen. 

w Goleszowie miałem 
jeszcze przyjemność 
wziąć udział w pró-
bie chóru parafialnego 
przed ważnym wyda-
rzeniem. kolejne dni to 
ciężka wędrówka z ple-
cakiem przez Beskidy, 
w upale i z licznymi ob-
tarciami, w coraz brud-
niejszym białym habi-
cie… Jednak spotkania 
z ludźmi na szlaku oraz 
w miejscach kolej-
nych noclegów były 
dla mnie wystarczają-
cą rekompensatą strat 
i motywacją do dalszej 
wędrówki. zdobyłem 
Czantorię, Równicę, 
skrzyczne i klimczok. 
Poza Goleszowem od-
wiedziłem Ustroń, 
wisłę, istebną, szczyrk 
i Bielsko–Białą. noco-
wałem w Domu Go-
ścinnym Parafii ewan-
gelicko–augsburskiej 

w wiśle ugoszczony przez księdza zdzisława sztwiert-
nię, u dominikanów w Ustroniu, we franciszkańskiej 
pustelni pod istebną, u elżbietanek w szczyrku i sióstr 
notre Dame w Bielsku. Pierwszy raz w życiu uczest-
niczyłem w luterańskim nabożeństwie niedzielnym 
w istebnej ugoszczony przez księdza Dariusza Madzię 
i jego wspaniałą rodzinę. nie mógłbym nie wspomnieć 
o „dotknięciu” miejsc prześladowań braci ewangelików 
na tym terenie przez modlitwę w leśnych kościołach na 
spowiedzisku i Równicy. Tam zrozumiałem z jeszcze 
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w sobotę 8 czerwca br. odbyła się 
coroczna wycieczka koła Pań. Tym ra-
zem udaliśmy się do Bytomia–Miechowic 
i Mosznej. oprócz wypoczynku i integra-
cji naszym celem było poznanie histo-
rii miejsc związanych z życiem ewy von 
Thiele–winckler znanej jako Matka ewa 
z Miechowic. 

Blisko 50 osób wczesnym rankiem 
wyruszyło w drogę. Pierwszym punk-
tem wycieczki była miechowicka parafia. 
Tam przywitał nas ks. Jan kurko. w nowo 
wyremontowanej plebanii zostaliśmy 
poczęstowani kawą i ciastem. następnie 
udaliśmy się na teren dawnych zakładów 
opiekuńczych zwanych „ostoja Pokoju”, gdzie już przed 
wojną istniały Domy opieki dla seniorów i sierot, zor-
ganizowane jako prywatna inicjatywa jednego z ów-
czesnych potentatów przemysłowych Górnego Śląska, 
hrabiego wincklera. Był to dar dla jego córki ewy, któ-
ra oddała swoje życie chorym i potrzebującym. została 
diakonisą, której dzieło życia do dziś jest pięknym świa-
dectwem oddania i poświęcenia na rzecz drugiego czło-

diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

Śladem Matki ewy

wieka w imię Chrystusa. w okresie rozpoczęcia dzia-
łalności prze Matkę ewę Miechowice liczyły liczyły ok 
6 tys. Mieszkańców, a wśród nich ok 700 ewangelików. 
obecnie parafii w Miechowicach należy do mniejszych 
w całej Diecezji katowickiej. wyróżnia się nadal dzia-
łalnością na rzecz biednych, chorych i potrzebujących. 
Do dziś istnieje tu Dom opieki dla seniorów, w którym 
mieszkają nie tylko ewangelicy.

Drugą część wyciecz-
ki spędziliśmy w Mosznej. 
i to miejsce związane jest 
z rodziną Thiele –winckle-
rów. Piękny pałac to dawna 
ich rezydencja. Dziś można 
go zwiedzać, podziwiając ar-
chitekturę i bogate zdobienia. 
Budowla powstała w połowie 
XViii w, jako pałac baroko-
wy. swa sławę zawdzięcza baj-
kowemu wyglądowi, ma 365 
pomieszczeń, 99 wież i wieży-
czek. Rodzina Thiele – win-
klerów zamieszkiwała pałac 
do 1945 roku.

  naszą wycieczkę i tym 
razem wszyscy uczestnicy 
zgodnie podsumowali sło-
wem udana.
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w sobotni poranek 15 czerwca chór mieszany wraz 
ze swoją dyrygentką izabelą Michalik oraz opiekunem 
ks. Piotrem sztwiertnią wyjechał na dwudniową wy-
cieczkę do  południowych Moraw w Czeskiej Republice.

 Pierwszym miejscem, które zwiedzaliśmy było po-
łożone blisko granicy z austrią, pełne zabytków miasto 
znojmo położone nad rzeką Dyją.  Mimo upału wszy-
scy podziwiali panoramę roztaczającą się z zamkowego 
wzgórza, zwracając uwagę na  bardzo wysoki most ko-
lejowy z drugiej połowy XiX wieku łączący dwa brzegi 
wspomnianej rzeki. na wzgórzu zamkowym można też 
podziwiać jeden z najstarszych zabytków, rotundę św. 
katarzyny, datowaną na początek Xi wieku. zwiedzali-
śmy również starówkę oraz korzystaliśmy z cienia w licz-
nych ogródkach przy kafejkach czy restauracjach. 

Drugim miejscem, które odwiedziliśmy pierwszego 
dnia wycieczki był malowniczo położony przy drodze do 
austrii Mikulov. Tam podziwialiśmy imponującej wiel-
kości zamek na skalnym wzgórzu oraz piękne widoki na 
odległe okolice oświetlane promieniami słonecznego, 
rozpoczynającego się lata. strome uliczki z pięknymi ka-
mienicami to dopełnienie naszych wrażeń z pierwszego 
dnia wizyty na Morawach. Hotel zameczek z widokiem 

Jan Czudek   

wycieczka chóru mieszanego

na podświetlony zamek w Mikulovie był naszą bazą noc-
legową, gdzie mogliśmy odpocząć po upalnym, pełnym 
wrażeń dniu. 

Drugi dzień naszej wycieczki to zwiedzanie lednic 
oraz Valtic, miejscowości na południowych Morawach 
związanych z rodem lichtensteinów, aktualnie panu-
jących w Vaduz, stolicy księstwa lichtenstein. lednice 
to wspaniały kompleks pałacowo–parkowy. Pałac robi 
wrażenie już z zewnątrz, ale wnętrza z oryginalnym wy-
posażeniem są przepiękne, a kręte schody, wykonane wg 
informacji przewodniczki z jednego pnia dębu, są szcze-
gólnie podziwianym elementem.  w kompleksie tym 
płynęliśmy po malowniczych kanałach małym statecz-
kiem aż w pobliże Minaretu, z którego tarasu widokowe-
go, po pokonaniu krętych schodów roztacza się piękny 
widok. Mimo, że w czasie zwiedzania lednic zostaliśmy 
trochę zmoczeni nagłym deszczem, to wszyscy uczestni-
cy byli bardzo zadowoleni z tej części wycieczki. ostat-
nim punktem wyprawy były Valtice – kolejny kompleks 
pałacowo–parkowy należący dawniej do wspomnianego 
już przy okazji lednic książęcego rodu lichtensteinów. 
w Valticach podziwialiśmy pałac z zewnątrz oraz ota-
czający go park. Głównym punktem zwiedzania Valtic 
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była wizyta w podziemiach zamku, które stanowią winną 
piwnicę. zobaczyliśmy różne beczki, w których odbywa 
się fermentacja oraz leżakowanie smakowitych moraw-
skich win. Procesowi temu sprzyja niska, stała tempe-
ratura oraz duża wilgotność. największe wrażenie zro-
biła chyba na wszystkich zabytkowa prasa do tłoczenia 
winogron z ramieniem wykonanym z potężnego pnia 
o długości około 9 metrów, obsługiwana w czasach swo-
jej świetności przez kilku silnych mężczyzn. Po zwiedze-
niu chłodnych i wilgotnych korytarzy mogliśmy w sali 

z pięknymi sklepie-
niami degustować 
kilka gatunków 
miejscowych win. Po degustacji chętni mogli zaopatrzyć 
się w wybrany przez siebie gatunek wina. Był to ostatni 
punkt naszej udanej, zorganizowanej przez cieszyńskie 
biuro turystyczne watra wycieczki. w niedzielny wie-
czór szczęśliwie dotarliśmy do Goleszowa, dziękując 
Panu Bogu za wspólnie spędzony czas i błogosławień-
stwo w każdej chwili wyjazdu.
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ostatnia przed wakacjami próba 
chórku dziecięcego Promyki mia-
ła charakter wyjazdowy, bowiem 
wszystkie dzieci wraz z rodzicami 
wzięły udział w wycieczce. w sobo-
tę 15 czerwca br. wyruszyliśmy au-
tokarem do pobliskiego Hażlacha. 
Tam najpierw zagościliśmy w para-
fii, gdzie mogliśmy zobaczyć kościół 
i wysłuchać jego historii opowie-
dzianej przez Jana króla. spacerując 
po przykościelnym cmentarzu po-
znaliśmy również historię z czasów 
ii wojny Światowej, co było możliwe 
zwłaszcza dzięki upamiętnieniu na 
zabytkowej tablicy imion i nazwisk 
osób poległych w czasie wojny.

następnie udaliśmy się do bardzo urokliwego zakąt-
ka wsi, gdzie czekał na nas leśniczy. od kilku lat istnieje 
tam ścieżka edukacyjna, która w praktyczny sposób po-
kazuje życie lasu. idąc spacerkiem, słuchając prelekcji le-
śniczego mogliśmy dowiedzieć się jakie gatunki zwierząt 
i ptaków występują na tych terenach. w formie zagadek 
i rebusów dzieci mogły poznać zwyczaje, jakimi kieruje 
się zwierzyna leśna.

diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

wycieczka Promyków

Po tej dużej garści nowych wiadomości i długim 
spacerze nadszedł czas na wspólną zabawę i posiłek. na 
skraju lasu, pod altanką, usmażyliśmy pyszną jajecznicę 
z grzybami, a dla smakoszy ogniskowych specjałów były 
kiełbaski. Jako że dzień był upalny, las okazał się najlep-
szym miejscem do popołudniowego odpoczynku. Do 
domu wróciliśmy pełni wrażeń i mile zaskoczeni, że tak 
niedaleko stąd jest miejsce, gdzie można wypocząć, cze-
goś nowego się nauczyć i miło spędzić razem czas.

w niedzielne przedpołudnie 16 czerwca pojechali-
śmy – rodzice wraz z dziećmi ze szkółki niedzielnej z fi-
liału kisielów – na wspólne zakończenie roku szkolnego 
do filiału w lesznej. Rodzice mogli udać się na nabożeń-
stwo do kościoła a my, „szkółkowicze”, do salki na nasze 
szkółkowe spotkanie. 

najpierw mieliśmy okazję się poznać i wspólnie 
pośpiewać znane nam szkółkowe piosenki. wysłucha-
liśmy bardzo ciekawej historii misyjnej, którą opowie-
działa nam ciocia ania, a potem podzieliliśmy się na 

Lidia Podżorska

wspólne spotkanie szkółek

grupy i wyruszyliśmy w teren. każda grupa otrzymała 
mapę, a gra, w którą graliśmy polegała na tym, aby do-
trzeć na wskazane miejsce na mapie. Tam czekała na 
daną grupę osoba z pytaniem, na które grupa musiała 
odpowiedzieć, jeśli chciała ruszać dalej w drogę. nasza 
młodzież stojąc na kolejnych stacjach liczyła punkty 
i pilnowała, czy dana grupa dobrze odpowiada i czy my, 
opiekunowie, nie podpowiadamy. zadania nie należały 
do łatwych. związane były z tematami, które porusza-
ne były w ciągu roku na naszych szkółkach niedzielnych  
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– np. wymienienie owoców Ducha Świętego, ułożenie 
puzzli, które zawierały werset biblijny. Dzieci poradziły 
sobie świetnie. zwiedziliśmy przy tej okazję piękną oko-
licę. wszystkim udało się dotrzeć do mety. zmęczeni, 
ale zadowoleni z wyników wróciliśmy do salki, gdzie 
czekało na nas pyszne ciasto i napoje. na zakończenie 
wszystkim rozdane zostały upominki. wyróżnieni zo-
stali ci, którzy przez cały rok najaktywniej uczestniczyli 
w szkółkach niedzielnych. spotkanie zakończyliśmy mo-
dlitwą dziękując Panu Bogu za cały rok i prosząc o bło-
gosławieństwo na czas wakacji.

Jesteśmy wdzięczni, że spotkanie mogło się odbyć 
i że dzieci mogły spędzić wspaniały czas ze sobą. Dzię-
kujemy naszej młodzieży, która chętnie się zaangażowa-
ła w nasze spotkanie. Dzięki Bogu pogoda dopisała, ale 
zdjęcie zbiorowe robiliśmy już przy pierwszych kroplach 
deszczu. 
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20 czerwca 2019 roku w lędzinach–Hołdu-
nowie odbył się wyborczy 156. zjazd Bratniej 
Pomocy im. Gustawa adolfa, w którym uczest-
niczyli delegaci parafii w Goleszowie.

Delegatów ze wszystkich diecezji naszego ko-
ścioła powitał prezes zarządu BPGa ks. Daniel Fe-
rek. Uczestnicy przyjęli sprawozdanie zarządu za 
miniony rok działalności, poznali wyniki zbiórki 
ofiar oraz dyskutowali o podziale ofiar pomiędzy 
złożone wnioski. zadecydowano, że diecezja cie-
szyńska otrzyma 55 000 złotych, diecezja katowicka 
95 000 złotych, diecezja mazurska 28 000 złotych, 
diecezja pomorsko–wielkopolska 30 000 złotych, diecezja 
warszawska 30 000 złotych, a diecezja wrocławska również 
30 000 złotych. Postanowiono, że ofiara konfirmantów 
zostanie przekazana na wsparcie warsztatów muzycznych 
oraz na zorganizowanie przejazdu autobusowego młodzie-
ży na ogólnopolski zjazd Młodzieży w suwałkach.

Delegaci dokonali ponadto wyboru zarządu Bratniej 
Pomocy. Prezesem wybrano ks. Marcina Makulę, probosz-
cza w Golasowicach, wiceprezesem został dotychczasowy 
prezes, ks. Daniel Ferek z wodzisławia Śląskiego, skarbni-

ks. Piotr Sztwiertnia

156. zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa adolfa

kiem ponownie wybrano annę Czudek z naszej goleszow-
skiej parafii, a sekretarzem ks. Mirosława sikorę z Rybnika.

zjazd zakończono nabożeństwem w kościele Świę-
tej Trójcy, podczas którego kazanie wygłosił prezes sy-
nodu kościoła ks. adam Malina. Bp Marian niemiec 
wprowadził w urząd wybrany zarząd. w liturgii czynnie 
uczestniczyli ks. Daniel Ferek, ks. Marcin Makula, ks. 
Mirosław sikora oraz bp adrian korczago, który udzielił 
końcowego błogosławieństwa. Przyszłoroczny zjazd od-
będzie się w Piotrkowie Trybunalskim.
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Tegoroczny kirchentag (niem. Dni 
Kościoła) odbywał się w Dortmun-
dzie w dniach 19–24 czerwca. 6 osób 
z naszej parafii wybrało się wraz z ks. 
Bogusławem sebestą, aby doświad-
czyć niezwykłych wrażeń. Blisko 100 
tysięcy zaangażowanych w tamtejsze 
wydarzenia luteran, w jednym mie-
ście, przeżywało wydarzenia, w któ-
rych każdy mógł odnaleźć coś dla 
siebie. koncerty przeplatały się z dy-
namicznymi nabożeństwami, wykła-
dami, godzinami biblijnymi, ponadto 
odwiedzić można było 8 potężnych 
hal wypełnionych „targami” – sto-
iskami kościołów niemalże z całego 
świata (w tym i z Polski). odbywało 
się również wiele atrakcji sportowych 
i rozrywkowych.

Przepełniony roślinnością Dortmund na 5 dni stał 
się miastem wypełnionym ludźmi noszącymi zielo-
ne szaliki promujące kirchentag. Tłumy przyjezdnych 
i tamtejszych ewangelików przemieszczały się w poszcze-
gólne części miasta. ludzi z szalikami, wyglądających na 
kibiców piłkarskich spotykało się dosłownie wszędzie: 

Adam Bujok

kirchentag 2019

w metrze, w autobusie, w sklepie, czy w restauracji. Przy-
równanie tego niezwykłego zjawiska do rzeczywistości 
piłkarskiej jest tu niemalże konieczne jeszcze z jednego 
powodu. niedzielne nabożeństwo kończące te 5 dni od-
było się na mogącym pomieścić ponad 80 tysięcy ludzi 
stadionie klubu Borussia Dortmund. Jako że jestem go-
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rącym fanem tej drużyny, było to dla mnie bardzo zna-
czące, by znaleźć się właśnie w tym miejscu. Głównym 
przesłaniem nabożeństwa była pewność siebie. Pozwoli-
ło to na zreflektowanie, kiedy i dlaczego pewność siebie 
jest potrzebna, a kiedy i w jakiej formie może przeszka-
dzać w relacji z Bogiem i ludźmi.

nasi parafianie nocowali w dwóch miejscach: w tam-
tejszej szkole oraz u rodziny. Goszcząc u rodziny dysku-
towaliśmy na najróżniejsze tematy nieraz do późnych, 
nocnych godzin, wspominamy ich bardzo serdecznie.

oczywistym wydaje się, że na takim wydarzeniu, w tak 
dużym mieście jak Dortmund, można było spotkać ludzi 
z całego świata. Mieliśmy możliwość i ogromną przyjem-
ność rozmawiać z wieloma ludźmi spoza europy, najlepsza 
okazja ku temu przytrafiła się podczas wycieczki krajoznaw-
czej po mieście, na którą zapisaliśmy się jako jedni z niewie-
lu europejczyków – i tej decyzji nie pożałowaliśmy.

Choć godzin do snu poprzez tak intensywny, atrak-
cyjny grafik nieco brakowało, to myślę, że czasu prze-

znaczonego na kirchentag zamiast na sen, sumarycznie 
żałować nie można. 

warto zatem zastanowić się już teraz nad wyjazdem 
na kirchentag za dwa lata, który odbędzie się we Frank-
furcie nad Menem, a będzie on szczególny, bowiem bę-
dzie miał charakter ekumeniczny.
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w niedzielę 23 czerwca br. w leśnym kościele w lesz-
nej Górnej na tzw. spowiedzisku odbyło się doroczne 
spowiednio–komunijne nabożeństwo. Parafianie zarów-
no z Cisownicy wraz ze swoim duszpasterzem ks. Mar-

diakon Karina Chwastek–Kamieniorz

nabożeństwo w leśnym kościele na spowiedzisku

kiem Twardzikiem, jak i z Goleszowa przybyli licznie na 
to nabożeństwo w plenerze. kazanie wygłosiła diakon 
karina Chwastek–kamieniorz, a śpiewem usłużył chór 
mieszany z Goleszowa.
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od 24 do 26 czerwca 2019 roku w wiśle–Jaworniku 
pod hasłem „nasza troska o stworzenie” zorganizowa-
no ogólnopolską konferencję Duchownych kościoła 
ewangelicko–augsburskiego w RP.

w poniedziałkowe popołudnie zebrani wzięli udział 
w modlitwie wieczornej prowadzonej przez ks. Marka 
Bożka z zielonej Góry, a następnie odbyło się walne ze-
branie stowarzyszenia księży i katechetów.

wtorek rozpoczęto nabożeństwem spowiednio–ko-
munijnym w ogrodzie parafialnym, które poprowadzili 
duchowni diecezji cieszyńskiej według liturgii nabożeń-
stwa rodzinnego zaproponowanej przez synod kościo-
ła. Teksty biblijne odczytywali dk. Urszula Śliwka i ks. 
Marcin Brzóska, spowiedź poprowadził ks. waldemar 
szajthauer, a kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji bp 
adrian korczago. Śpiew prowadził zespół duchownych 
– ks. Marek Michalik, ks. Marcin Podżorski, ks. krzysz-
tof Cienciała oraz ks. Piotr sztwiertnia, a kilka utworów 
muzycznych wykonały solistki z parafii ewangelickiej 
w Ustroniu – wiktoria Tajner, estera Tomaszko i anna 
kłoda. wspólnotę wieczerzy Pańskiej duchowni prze-

ks. Piotr Sztwiertnia

ogólnopolska konferencja Duchownych  
w wiśle-Jaworniku

żyli w jednym dużym kręgu, przekazując sobie wzajem-
nie chleb i wino.

w dalszej części konferencji bp Marcin Hintz pod-
czas interaktywnego wykładu wprowadził uczestników 
do tematu „nasza troska o stworzenie”, a ks. Michał Ma-
kula poprowadził panel dyskusyjny „Jak chronić stwo-
rzenie? Giełda perspektyw i pomysłów”, w którym wzięli 
udział dk. wiktoria Matloch, dk. aleksandra Błahut–ko-
walczyk, ks. Dariusz Madzia i prof. Jarosław Płuciennik.
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Po południu ks. waldemar szajthauer oraz ks. 
Marek londzin przeprowadzili procedurę typowania 
kandydatów konferencji duchownych do wyborów Bi-
skupa kościoła ewangelicko–augsburskiego w RP. Po 
typowaniu wstępnym, w którym udział wzięli ks. To-
masz Chudecki, ks. szymon Czembor, bp Paweł Hause, 
ks. Marek loskot, ks. adam Malina, bp waldemar Py-
tel, bp Jerzy samiec, ks. Robert sitarek oraz ks. Marek 
Uglorz, gotowość do dalszego kandydowania wyraziło 
czterech duchownych: bp Paweł Hause, ks. adam Ma-
lina, bp waldemar Pytel i bp Jerzy samiec. kandyda-
ci wygłosili krótkie prezentacje oraz odpowiadali na 

pytania zebranych. w wyniku głosowania wybrano 
trzech duchownych, którzy wezmą udział w procedu-
rze wyborczej synodu kościoła w październiku: ks. 
adam Malina uzyskał 50 głosów, bp waldemar Pytel 
36 głosów, bp Jerzy samiec 34 głosów. Bp Paweł Hause 
uzyskał 14 głosów. Dzień zakończyła modlitwa wie-
czorna ks. Piotra Ucińskiego z Pisza.

w środę modlitwę poranną poprowadził ks. Paweł 
Mikołajczyk z wrocławia, a następnie bp Jerzy samiec 
przybliżył uczestnikom konferencji aktualia dotyczące 
działalności kościoła. Przekazano także ogłoszenia oraz 
komunikaty.
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w niedzielę 14 lipca 2019 roku w kisielowie odbyło 
się uroczyste nabożeństwo z okazji 105. pamiątki po-
święcenia naszego kościoła. słowem Bożym usłużył ks. 
artur woltman, natomiast oprawę muzyczną przygoto-
wał chór z kozakowic.

słowo Boże było zwiastowane w oparciu o objawie-
nie św. Jana, które ks. woltman odniósł do wizji, jaką 
mieli ci, którzy cmentarną kaplicę przebudowali w ko-
ściół, w miejsce, w którym budujemy naszą wiarę, do-

Lidia Podżorska

Pamiątka poświęcenia kościoła w kisielowie

świadczamy miłości i nadziei na przyszłość. To właśnie 
na tym miejscu dotykamy tego, co nieśmiertelne, gdzie 
Bóg zaprasza nas do siebie, aby rozpocząć w nas swoje 
dzieło. To on zachęca, pociesza, błogosławi, kocha i daje 
nadzieję.

Jesteśmy wdzięczni, że kolejny rok dane nam było 
doświadczać Bożej miłości i tego, jak Bóg troszczy się 
o nas jako zbór. niech będzie chwała i cześć Bogu za to 
miejsce i za czas łaski, który jeszcze dla nas trwa.
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w dniach 22–26 lipca 2019 roku w goleszowskiej pa-
rafii odbyły się półkolonie z językiem angielskim prowa-
dzone przez gości ze stanów zjednoczonych.

48 dzieci z Goleszowa i okolic przez pięć dni w go-
dzinach od 9 do 15 poznawało Boże dary, którymi ludzie 
zostali obdarowani – Ducha Świętego, nauczycieli, wia-
rę, radość oraz nowe życie. Uczestnicy poznali historię 
zesłania Ducha Świętego, Filipa zwiastującego ewan-
gelię dworzaninowi królowej etiopii, nawrócenia apo-
stoła Pawła, trzęsienia ziemi w więzieniu w Filippi oraz 
wskrzeszenie eutycha. Uczyli się także wersetów biblij-
nych w języku angielskim.

Dzieci zostały podzielone na 3 grupy wiekowe – 
czerwoną z nebraski, zieloną z Michigan oraz pomarań-

ks. Piotr Sztwiertnia

Półkolonie z językiem angielskim

czowo–niebieską z Teksasu, w których lepiej poznawali 
język angielski oraz utrwalali znajomość historii biblij-
nych. nie zabrakło także warsztatów: zajęć plastycznych, 
muzycznych oraz gier i zabaw. Uczestnicy pod okiem  
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4 amerykańskich nauczycieli oraz 10 polskich opiekunów 
mogli rozwijać swoje talenty oraz manualne zdolności.

w piątkowe popołudnie dzieci wraz ze swoimi rodzi-
cami i rodzeństwem wzięli udział w grillu podsumowu-
jącym półkolonie. Rodzice obejrzeli zdjęcia, zapoznali się 
z programem zajęć, a najmłodsi próbowali amerykańskich 
przysmaków – smores’ów – czyli pianek z czekoladą i her-
batnikami. wspólny tydzień zakończono niedzielnym ro-
dzinnym nabożeństwem, podczas którego dzieci śpiewały 
pieśni, których nauczyły się w trakcie 
półkolonii, teksty biblijne czytane były 
zarówno po angielsku, jak i po polsku, 
w liturgii modlili się przedstawicie-
le uczestników półkolonii, rodziców 
oraz amerykańskich opiekunów, a bi-
skup adrian korczago podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację całego przedsięwzięcia.

Relację z półkolonii zaprezentuje również redakcja 
ekumeniczna TVP 2, która w piątek oraz w niedzielę 
towarzyszyła uczestnikom zajęć. Program został wyemi-
towany we wtorek 13 sierpnia w TVP 2, obecnie jest do-
stępny do obejrzenia na stronie vod.tvp.pl.
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w ostatni weekend lipca dwa chóry naszej parafii – 
chór „sola Fide” i chór żeński z lesznej Górnej w to-
warzystwie swoich rodzin wybrały się na wycieczkę na 
Dolny Śląsk.

nasz wyjazd rozpoczęliśmy wcześnie rano w sobo-
tę o godzinie 5:00. Po modlitwie ks. Bogusława sebesty, 
który towarzyszył nam przez trzy dni, wyruszyliśmy 
w stronę karpacza.

Pierwszym przystankiem na naszej drodze był wał-
brzych i zamek książ. Ta pochodząca z Xiii w. ogromna 
budowla zrobiła na wszystkich wrażenie swoją historią, 
zróżnicowaną architekturą i pięknym otoczeniem. Jak 
dowiedzieliśmy się ze słów przewodnika zamek był 
wielokrotnie niszczony, odbudowywany i przebudowy-
wany. należał do wielu właścicieli – w tym do rodziny 
Hochbergów, władz iii Rzeszy, a zaraz po wojnie do 
władz radzieckich. 

Po zakończonym zwiedzaniu udaliśmy się do kar-
pacza na miejsce naszego noclegu, którym był ośrodek 

Agata Wawrow

z wizytą na Dolnym Śląsku

wypoczynkowy „Przy lesie”. Po rozlokowaniu się w po-
kojach i krótkim odpoczynku, nasze dyrygentki zapro-
siły nas na obowiązkową próbę. wieczorem usiedliśmy 
przy ognisku i kiełbasce, na szczęście pogoda nam dopi-
sała i przy dźwiękach muzyki i wspólnym śpiewie miło 
spędziliśmy czas.

w niedzielny poranek na 8:30 zaplanowane było śnia-
danie, a następnie krótka próba. na godzinę 10:00 spa-
cerkiem przez las przeszliśmy pod piękny kościół wang. 
Tego dnia obchodzony był jubileusz 175–lecia ponowne-
go poświęcenia Xii–wiecznego kościoła w karpaczu. na 
nabożeństwie zaśpiewaliśmy kilka naszych pieśni, a na-
stępnie wsłuchaliśmy się w imponującą historię świątyni.

około godziny 12:30 chórzyści podzielili się na 
kilkuosobowe grupy i wyruszyli na podbój karpacza 
i masywu „Śnieżki” – najwyższego, wznoszącego się na 
wysokość 1602 m n.p.m. szczytu karkonoszy i sude-
tów. Pogoda dopisała i niektórym z nas udało się zdo-
być szczyt, inni dotarli do urokliwego schroniska PTTk 
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„samotnia” nad Małym stawem. Bez względu na rezul-
tat wszyscy byliśmy zachwyceni naszą górską wyprawą. 
wieczorem trzeba się było spakować i odpocząć, bo na-
stępny dzień gwarantował nam niemało wrażeń.

zaraz po wczesnym śniadaniu pożegnaliśmy kar-
pacz i udaliśmy się w stronę kłodzka. na godzinę 11:00 
mieliśmy zaplanowane wejście do górującej nad mia-
stem Xiii–wiecznej twierdzy. w pierwszej kolejności 
z panią przewodnik zwiedziliśmy sieć podziemnych 
korytarzy, momentami bardzo niskich – najniższy kory-
tarz dostępny dla turystów jest zaledwie metrowy, a po 
godzinie z panem przewodnikiem zwiedzaliśmy górną 
część. Trasa trwająca 1,5h prowadziła przez najciekaw-
sze miejsca, między innymi dziedziniec, lazaret czy gór-
ne bastiony, z których można było podziwiać panoramę 
całego kłodzka.

Po szybkim obiedzie w jednej z kłodzkich restau-
racji autokarem podjechaliśmy do miejscowości Bardo 
na spływ pontonowy Przełomem Bardzkim po nysie 
kłodzkiej. Po dopasowaniu kamizelek i krótkim szko-
leniu podzieleni na 5 zespołów, pełni obaw ruszyliśmy 
na spływ – rzeką, która nie była tak spokojna jak nam 
zapowiadano. Po dwudniowych opadach poziom wody 
zdecydowanie się podniósł i niektórzy z nas musieli użyć 
niemało fantazji, żeby ponton ich „posłuchał”, pogoda 
też spłatała nam figla, bo po pół godzinie pięknego słoń-
ca dopadła nas ulewa. Po półtoragodzinnej przygodzie 
przemoczeni, ale jakże uśmiechnięci dobiliśmy do brze-

gu (choć i to wcale nie było takie proste). Gdy już uda-
ło nam się wysuszyć i wypić ciepłą kawę wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Goleszowa.

Mam nadzieję, że wszyscy w równym stopniu zali-
czamy nasz wyjazd do udanych i już teraz wiemy, że był 
to pierwszy wspólny wyjazd naszych chórów, ale na pew-
no nie ostatni. Podziękowań w autokarze było wiele, ale 
z tego miejsca jeszcze raz pragnę podziękować wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do or-
ganizacji naszego wyjazdu. ks. Bogusławowi sebeście 
dziękujemy za duchowe wsparcie i ciekawe rozmowy, 
a naszym dyrygentkom – Małgorzacie konarzewskiej 
i Jolancie Pecold – za serce włożone w przygotowanie 
pieśni i świetną organizację.
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w pierwszych dniach sierpnia w ośrodku wypoczyn-
kowym „waszeta” położonym na Mazurach nieopodal 
olsztynka odbył się „Fajny obóz Młodzieżowy” zorga-
nizowany przez Centrum Misji i ewangelizacji. wzięła 
w nim udział także liczna grupa młodzieży z naszej pa-
rafii. Poprosiliśmy dwójkę uczestników, aby podzielili się 
swoimi wspomnieniami z tego wyjazdu. 

Jak wspominacie „Fajny obóz”? Jak spędziliście ten 
czas i jakie są wasze wrażenia?

„Na obozie nie było czasu na nudę. W planie dnia 
mieliśmy bardzo dużo zajęć i warsztatów m.in. poranne 
bieganie, lekcje biblijne i wieczory uwielbiające. Podczas 
obozu mogliśmy nauczyć się także czegoś nowego np. jak 
rozpalić ognisko, grać na gitarze, czy jak tańczyć church 
clapa. Był czas na dobrą zabawę, ale także na odkrywanie 
nowych prawd o Bogu. Na obozie nawiązywaliśmy nowe 
przyjaźnie oraz cieszyliśmy się ze spotkań z przyjaciółmi, 
których dawno nie widzieliśmy. Uważam, że Fajny obóz 
był naprawdę fajny.” – Aneta Macha

„Wszystko zaczęło się 1 sierpnia o godzinie 10:30. 
Grupa z Goleszowa miała zbiórkę przy parafii, gdzie 
czekał autobus, który zawiózł nas na dworzec centralny 
w Katowicach, a tam spotkaliśmy resztę uczestników z in-
nych parafii. Po godzinnym oczekiwaniu nadjechał nasz 
pociąg. W perspektywie mieliśmy wielogodzinną podroż, 
ale nie nudziliśmy się... jedni słuchali muzyki, inni nad-
rabiali zaległości i spali, a jeszcze inni prowadzili długie 

ks. Bogusław Sebesta

Fajny obóz w waszecie

rozmowy na ciekawe tematy. Gdy przyjechaliśmy do Olsz-
tyna czekał na nas kolejny autobus, który zawiózł nas na 
miejsce docelowe. Zakwaterowaliśmy się w ośrodku około 
godziny 22:00, gdzie reszta opiekunów już na nas czekała 
i rozdzieliła po domkach. Byliśmy padnięci, ale jednocze-
śnie szczęśliwi, że dotarliśmy bezpiecznie na miejsce.

Następne dni rozpoczynaliśmy wspólnie od zbiórki 
przed jadalnią i przepysznych śniadań w formie szwedz-
kiego stołu. Każdego dnia rano mogliśmy uczestniczyć w: 

– porannym bieganiu z Moniką Macurą o 7:10;
– „Poranku z Bogiem” o 8:00, na który zapraszał An-

drzej Kaczmarczyk. Dzięki tym porankom mogliśmy się 
wyciszyć i pomyśleć nad wybranym fragmentem z Biblii. 
Andrzej dawał nam też wskazówki jak się modlić i rozpo-
czynać dzień z Bogiem.

Po wspomnianym śniadaniu spotykaliśmy się w tzw. 
„sali morskiej”, w której były prowadzone poranne i wie-
czorne społeczności. Tematem porannych społeczności 
była wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, a wieczor-
nych „władza”. Na wieczornych społecznościach mówca-
mi byli: ks. Bogusław Sebesta, ks. Marcin Podżorski, ks. 
Łukasz Stachelek i Andrzej Kaczmarczyk.

W południe, jeśli tylko pogoda na to pozwalała, cho-
dziliśmy nad jeziorko popływać kajakami, rowerkami 
wodnymi lub po prostu wypocząć na plaży. Obok znaj-
dowało się boisko, na którym mogliśmy pograć w piłkę. 
Potem był czas na obiad, a po obiedzie do wyboru kilka 

rodzajów warsztatów: 
– Wiola Parot miała za zadanie rozgrzać nas po-

przez „Just dance” czyli taniec;
– Anita Cieślar dawała nam ciekawe propozycje 

prac plastycznych, które mogliśmy wykonać i zabrać 
później ze sobą do domu;

– na zajęciach muzycznych z Martą Cienciałą 
mogliśmy udoskonalić swój śpiew; 

– ks. Bogusław Sebesta był odpowiedzialny za 
nauczenie nas survivalu, czyli jak mamy przetrwać 
w ciężkich sytuacjach;

– Adam Bujok organizował nam zajęcia spor-
towe;

– Mateusz Malina uczył gry na gitarze;
– ks. Marcin Podżorski dbał o to, abyśmy każdego 

dnia mogli zmierzyć się z nim w grach planszowych.
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W niedzielę mieliśmy okazję pojechać na nabożeństwo 
do Olsztyna odprawione przez księdza Łukasza Stachele-
ka, podczas którego zespół składający się z naszej kadry 
obozowej poprowadził nas w śpiewie. Tego samego dnia 
po nabożeństwie mieliśmy czas wolny, podczas które-
go mogliśmy zwiedzać Olsztyn, a także zagrać w kręgle. 
W kolejne dni między innymi odbył się mecz siatkówki 
Kadra vs Uczestnicy. Mecz był bardzo wyrównany, obie 
drużyny były dobrze przygotowane, ale kadra wygrała 2:0 
w setach. Ostatniego wieczoru przed wyjazdem mieliśmy 

wspólne ognisko, przy którym mogliśmy pośpiewać przy 
dźwiękach gitary. Ostatni dzień obozu spędziliśmy w po-
dróży powrotnej.

Byłem pierwszy raz na „Fajnym Obozie Młodzieżowym” 
i bardzo mi się podobało. Dla mnie był to czas spędzony 
na świetnej zabawie, dobrym jedzeniu, aktywnościach fi-
zycznych z wspaniałymi ludźmi, ale przede wszystkim z Bo-
giem. Cieszę się, że mogłem spędzić te kilka dni właśnie na 
„Fajnym Obozie” i mam nadzieję, że w przyszłym roku też 
zostanie on zorganizowany.” – Mateusz Podżorski
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statek wyspy skarbów rozpoczął swój rejs w kozako-
wickim osP 5 sierpnia, po to by codziennie, aż do piątku, 
witać ponad 40 młodych pasażerów! Dzieci z radością 
spotykały się by wspólnie śpiewać, bawić się, wykonywać 
prace plastyczne i otwierać swoje serca na Boże słowo, 
które ubogaciło nas wszystkich. 

Przez cały tydzień odkrywaliśmy najcenniejsze skar-
by, ucząc się wersetów i słuchając historii biblijnych. 
wiemy już, że Bóg chce abyśmy żyli zgodnie z Jego wolą, 
bo „krew Jezusa Chrystusa, syna Jego oczyszcza nas od 
wszelkiego grzechu” (1 list Jana 1,7b). Mimo wielu pokus, 

Justyna Tomica

Tydzień Dobrej nowiny w kozakowicach

które tak jak biblijnego samsona próbują odłączyć nas 
od Boga, możemy modlić się o siłę, by poddać się Bogu 
i przeciwstawić się diabłu. Pragniemy też zaufać, tak jak 
misjonarka Merry, która z ufnością w sercu dzieliła się 
ewangelią pośród dzikich plemion nigerii. Uważając Bi-
blię za nasz najlepszy przewodnik, staliśmy się maryna-
rzami Bożego słowa, które wskazało nam miejsce wyspy 
prawdziwych skarbów, jaką jest życie wieczne. 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkich uczestników i wo-
lontariuszy, dzięki którym dobra nowina kolejny raz mo-
gła budować nasze serca!
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w piękną słoneczną niedzielę 
11.08.2019 r. na zaproszenie ks. Tade-
usza Byrta chór „sola Fide” miał przy-
jemność wystąpić na drugiej pamiąt-
ce założenia i poświęcenia kościoła 
w wiśle-Głębcach.

nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 
10:00 pieśnią miejscowego chóru. następ-
nie proboszcz parafii przywitał wszyst-
kich gości i serdecznie podziękował tym, 
którzy przyczynili się do organizacji uro-
czystości. słowo Boże głosił zaproszony 
przez parafię ks. waldemar szczugieł 
z wałbrzycha, który podkreślił w swoim 
kazaniu jak wielkim przeżyciem jest dla 
niego udział w pamiątce poświęcenia tak młodego kościo-
ła. nasz chór zaśpiewał sześć pieśni: „Chwalę Ciebie Panie”, 
„schowaj mnie”, „zbawca”, „Freedom is coming”, „Jezus siłą 
mą” i „Heaven is a wonderful place”.

Dzięki pięknej pogodzie i zaangażowaniu parafian 
po nabożeństwie mieliśmy przyjemność uczestniczyć 

Agata Wawrow

Pamiątka poświęcenia kościoła w wiśle-Głębcach

w pikniku parafialnym i kosztować nie tylko kołaczy, 
ale także pysznej kaszanki, kiełbasy, żebroczki, placków 
z wyrzoskami czy bigosu.

serdecznie dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, 
że mogliśmy swoim śpiewem ubogacić to uroczyste na-
bożeństwo.

Tradycyjnie dzień 15 sierpnia jest w naszej parafii pa-
miątką poświęcenia kościoła. w tym roku była to już 234. 
pamiątka. Uroczyste nabożeństwo poprzedził poranek 
muzyki i pieśni religijnej, rozpoczęty przez bp. adriana 
korczago przywitaniem i modlitwą. Przed każdym z ko-
lejnych zespołów prezentujących się w czasie koncertu, 
zapowiadający go duchowni naszej parafii prezentowali 
ciekawe myśli znanych, ale też i anonimowych osób.

 na samym początku wystąpił chór męski „Cantus” 
tym razem pod dyr. Jean–Claude’a Hauptmanna z pie-
śniami „Gdy świt zapłonie”, „wyznawajcie Chrystusa” 
oraz „o Panie mój”. kolejnym wykonawcą był chór dzie-
cięcy „Promyki” pod dyr. diakon kariny Chwastek–ka-
mieniorz. Dzieci radośnie zaśpiewały piosenki „nasz 

Jan Czudek

Pamiątka poświęcenia kościoła w Goleszowie

Bóg”, „wykrzykujcie Bogu”, „zmartwychwstały Pan” 
oraz „alleluja”. Po  „Promykach” wystąpił chór żeński 
z lesznej Górnej pod dyr. Jolanty Pecold wykonując 
„Pójdź do Jezusa” oraz „Przyjdź Duchu Święty”. Później 
do pań z lesznej dołączył chór „sola Fide” i pod dyr. 
Małgorzaty konarzewskiej połączone zespoły wykona-
ły pieśń „Chwalę ciebie Panie”. samodzielnie chór „sola 
Fide” pod dyr. Małgorzaty konarzewskiej brawurowo 
wykonał dwie pieśni „schowaj mnie” oraz „alleluja”. 

następnie program poranku wzbogacili goście– 
chór mieszany Hażlach-zamarski pod dyr. krystyny 
Penkała z bardzo ciekawym blokiem pieśni (niektórych 
z towarzyszeniem fletu i saksofonu).  Przedostatnim 
punktem bogatego koncertu był występ goleszowskiego 
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chóru mieszanego pod dyr. izabeli Micha-
lik z pieśniami „Rozpal ogień Panie”,  „siła 
wiary i nadziei” z akompaniamentem Jean–
Claude’a Hauptmanna i „Podnosisz mnie”. 

Jako ostatnia wystąpiła orkiestra 
kameralna aRTis wraz z solistami pod 
dyr. Jean–Claude’a Hauptmanna. w tym 
bogatym bloku usłyszeliśmy utwory or-
kiestrowe (soliści Daria Branny i wikto-
ria Budzińska) oraz pieśni (soliści Marta 
Cienciała i Piotr sikora). wykonane zosta-
ły: „Menuet i Badinera” (J.s. Bach), „avi-
nu Malkeinu” (z rep. B.streisand), „The 
Mission–Gabriel’ oboe”  (e.Moriccone),  
„el shaddai” (z rep. a.Grant), „Halleluja” 
(l.Cohen), „nauczmy się żyć obok siebie” 
(z.wodecki, w.kejne). 

Poranek zakończyły podziękowania dla dyrygentów 
i solistów. wszyscy zachęceni przez dyrygenta zaśpie-
wali pieśni Jana kubisza „ojcowski dom”, a bp adrian 
korczago udzielił błogosławieństwa.

Po krótkiej przerwie uroczystym wejściem duchow-
nych i członków rady parafialnej rozpoczęło się nabo-
żeństwo. kaznodzieją był w tym świątecznym dniu ks. 
Piotr Janik, proboszcz parafii wieszczęta–kowale, a jed-
nocześnie naczelny kapelan więziennictwa. kazno-
dzieja w swoim poruszającym kazaniu mówił o ludzkich 
troskach, od których nikt nie jest wolny. Życzył zborowi, 
by umiał się radować chwilą i ufnie cieszył się słowami 
zbawiciela – nie bójcie się, nie troszczcie się, nie bądźcie 

bez wiary. apelował do słuchaczy, aby cieszyli się mo-
dlitwą, słowem Bożym, a także tym, że ktoś obok jest 
w ławce, ktoś czeka, żeby mu opowiedzieć o kościelnym 
święcie czy nawet dobrą pogodą. zachęcał do tego żeby 
być radosnymi ludźmi, pełnymi wiary, gdyż wiara jest 
przeciwieństwem troski. Taka postawa sprzyja zaanga-
żowaniu w życie parafii i przez minione wieki pozwo-
liła na trwanie z ufnością przy słowie Bożym. w cza-
sie nabożeństwa zaśpiewały chór z Hażlacha–zamarsk 
oraz miejscowy chór mieszany. Uroczyste nabożeństwo 
zgromadziło liczną grupę parafian, gości oraz byłych 
parafian rozproszonych po różnych miejscach w kraju 
i za granicą.
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wakacje minęły tak szybko! szybko minęły 
również trzy Dni Dobrej nowiny w lesznej (19–
21 sierpnia). Pomimo ograniczonego czasu udało 
nam się poznać trzy piękne kraje: Japonię, oman 
oraz nikaraguę i pozyskać trochę ciekawostek na 
ich temat. Czy jest coś, co je łączy? Tak, w każdym 
z tych krajów żyją ludzie, którzy nie znają praw-
dy o Panu Jezusie. kto im ją przekaże? Ci, którzy 
ją poznali i nie chcą zatrzymać jej dla siebie wie-
dząc, że Pan Jezus powiedział: „idąc na cały świat 
głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”. Te-
raz naszym „światem” jest dom i szkoła i właśnie 
tutaj możemy być misjonarzami, ochoczo wyko-
nując to, o co prosi nas Bóg: pomagać, pocieszać, 
wybaczać, wskazywać na Pana Jezusa i Jego wiel-
ką miłość do każdego człowieka.

wkrótce dorośniemy. Jakie decyzje będziemy podej-
mować? Czy ktoś z nas pojedzie do innego kraju tak jak 
na przykład Bill woods, o którym słuchaliśmy podczas 
spotkań? wyjechał on jako młody człowiek z irlandii 
do Brazylii nie w celu turystycznym, ale dlatego, że był 

Danuta Plinta

Czas mija... wkrótce dorośniemy...

przejęty losem ludzi. Mówił im o Panu Jezusie, ale także 
ciągle się kształcił, aby skutecznie pomóc w zwalczaniu 
trądu i skutków tej choroby. Dziś ma już 82 lata. 

Czy ktoś z nas wykorzysta swoje zdolności i wykształ-
cenie, aby służyć Bogu i ludziom? warto mieć udział 
w tym, co wiecznie trwa, bo ma to sens.
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25 sierpnia 2019 roku obchodzono uroczystość 96. 
rocznicy poświęcenia kościoła w Godziszowie. Tego 
dnia o 10:30 przy wyjątkowo słonecznej i ciepłej aurze 
odbyło się uroczyste nabożeństwo. kazanie wygłosił ks. 
Janusz sikora, a śpiewem uroczystość uświetnił chór 
mieszany z Goleszowa. 

Podstawą kazania był fragment zaczerpnięty z ewan-
gelii Łukasza 19,41–48. ksiądz Janusz sikora odwołu-
jąc się do wspomnień z czasów, kiedy wraz z małżonką 
prowadził w Godziszowie szkółki niedzielne, podczas 
których także omawiał historię Jezusa płaczącego nad 
miastem Jerozolimą i wyganiającego przekupniów ze 
świątyni, przypomniał nam te bardzo wymowne obra-
zy zawarte w Piśmie Świętym. odwołując się do prze-
szłości i historii godziszowskiego filiału skłonił słucha-
czy do refleksji co zrobiłby Chrystus przychodząc dziś 
do nas. Czy wobec nas musiałby również zastosować 
bat jak wobec przekupniów? Czy też by zapłakał, jak 
uczynił to nad Jerozolimą? kaznodzieja motywował ze-
branych do działania.

ks. Bogusław Sebesta

Pamiątka poświęcenia w Godziszowie

Patrząc w przyszłość liczymy, że nasza godziszowska 
społeczność będzie się rozwijała, ciesząc się z material-
nymi darami przy jednoczesnym wydawaniu duchowych 
owoców miłych Bogu, tak, aby kiedy Chrystus powróci 
nie płakał nad nami, ani nie musiał splatać na nas bata, 
ale aby cieszył się z nami, a my z nim.  
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w dniach 26–29 sierpnia 2019 
roku grupa 14 kursantów przeżyła 
kolejną sesję instytutu Pastoralne-
go – tym razem w krakowie.

Uczestnicy podczas intensyw-
nego programu omawiali wiele te-
matów: podczas zajęć z dr Joanną 
koleff–Pracką analizowali swoje 
potrzeby, przeprowadzali analizę 
zmiany oraz zastanawiali się, jak 
duchowny powinien funkcjono-
wać jako lider swojej wspólnoty 
i jak najwłaściwiej planować prze-
prowadzenie zmian dotyczących 
życia parafialnego. wraz z dr. 
hab. Jerzym sojką przyglądali się 
trudnemu stosunkowi Marcina 
lutra do Żydów oraz dyskutowali 
o trudnym dziedzictwie antyjudaistycznym we współ-
czesnym luteranizmie.

kursanci podczas zajęć z ks. dr. Jackiem Prusakiem 
na podstawie filmu „walka z szatanem” omawiali zagad-
nienie opętania i dysocjacji w odniesieniu do pracy psy-

ks. Piotr Sztwiertnia

instytut Pastoralny w krakowie

choterapeutów i psychiatrów. wraz z bp. adrianem kor-
czago, dyrektorem instytutu, wspólnie omawiali zadania, 
jakie stoją przed duchownym w procesie przygotowania 
uroczystości parafialnej i na jakie rzeczy należy zwrócić 
uwagę, by odbyły się one pomyślnie. z radcą prawnym 

Jakubem Cebulą poznawali 
lepiej prawo kościelne oraz 
Regulamin Parafialny.

nie zabrakło również 
wycieczek oraz wydarzeń 
kulturalnych – uczestni-
cy zwiedzili kopalnię soli 
w wieliczce, zakon ojców 
augustianów eremitów 
wraz z ojcem Markiem 
Donatem oraz spacerowali 
szlakiem krakowskich sza-
leńców i twórców. wzięli 
udział również w koncercie 
klawesynowym w wykona-
niu Pierre’a Hantaï’a w ko-
ściele ewangelickim w kra-
kowie.
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w sobotę 24 sierpnia 2019 roku w Goleszowie od-
były się Gminne Dożynki połączone z Dniami Gminy 
Goleszów.

Dożynki rozpoczął korowód dożynkowy z ul. wol-
ności na ul. 1 Maja, skąd uczestnicy udali się do namiotu 
obok Urzędu Gminy. Podczas ekumenicznej modlitwy 
bp adrian korczago, proboszcz parafii ewangelickiej 
w Goleszowie oraz biskup diecezji cieszyńskiej wraz 
z ks. prałatem adamem Drożdżem, proboszczem parafii 
rzymskokatolickiej w Goleszowie, pobłogosławili chleb 
z tegorocznych zbiorów.

Biskup w swoim przemówieniu wskazywał, że do-
żynki, będąc świętem wdzięczności i radości mogą słu-
żyć idei dzielenia się – czego symbolem jest błogosławio-
ny i przełamywany chleb. Podkreślał, że dzieląc się warto 
pamiętać o coraz większej liczbie Ukraińców przebywa-
jących obecnie na terenie gminy Goleszów. zaapelował 
także o działalność na rzecz ochrony środowiska, bo 
wcale nie jest oczywistym, że w przyszłości ludzie będą 
w stanie świętować dożynki ze względu na ocieplenie 
klimatu i coraz częstsze susze.

ks. Piotr Sztwiertnia

Dożynki w Goleszowie

Gazdami dożynek był krystian kamieniorz wraz 
z żoną kariną Chwastek–kamieniorz, diakon parafii 
ewangelickiej w Goleszowie.   

Pan krystian kamieniorz ukończył wyższe studia 
magisterskie na akademii Rolniczej w krakowie oraz 
studia podyplomowe w wyższej szkole Handlowej 
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w kielcach, kierunek Przedsiębiorczość na obszarach 
wiejskich. odbył też praktykę zawodową  w szwajcarii 
w jednym z tamtejszych gospodarstw.

Pielęgnując wielopokoleniowe tradycje rodzinne, od 
1998 roku prowadzi gospodarstwo rolne w Godziszowie 
o profilu roślinnym, które sukcesywnie powiększa. obecnie 
na 60–ciu hektarach uprawia pszenicę, rzepak i kukurydzę. 
Posiada nowoczesny park maszynowy, który ułatwia mu 
prace polowe i pozwala na uzyskanie wysokich plonów. 

w swoim gospodar-
stwie wprowadza wiele 
innowacji, by sprostać 
nowym wyzwaniom, 
z jakimi przychodzi się 
mierzyć współczesnemu 
rolnictwu. 

Drugim obszarem 
działalności i zaan-
gażowania pana kry-
stiana jest doradztwo 
rolnicze. Jako pracow-
nik Śląskiego ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie dora-
dza i pomaga rolnikom 

w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Progra-
mu Rozwoju obszarów wiejskich.  Jest członkiem 
komisji do szacowania szkód w rolnictwie na terenie 
naszej Gminy.

współpracuje z lokalną Grupa Działania Cieszyń-
ska kraina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. służy 
pomocą, wiedzą i zaangażowaniem przy uzupełnianiu 
dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania  
na realizację projektów.       
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w ostatnim tygodniu wakacji fantastycznie spę-
dziliśmy czas! Tuż przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego postanowiliśmy razem się spotkać, wspólnie 
pobawić i nauczyć czegoś wartościowego. Dlatego też 
w Goleszowie odbył się Tydzień Dobrej nowiny, w któ-
rym uczestniczyło tak dużo osób – prawie 60 dzieci i 15 
wolontariuszy!

w tym roku poznawaliśmy biblijne naczynia oraz 
historie i prawdy biblijne z nimi związane. Podzie-
leni byliśmy na trzy grupy wiekowe – grupa młodsza 
(przedszkole), grupa średnia (klasy 1–3), grupa starsza 
(klasy 4–6).

każdy dzień wspólnie rozpoczynaliśmy śpiewem, 
modlitwą i krótką scenką, która wprowadzała nas do te-
matu. Przypominaliśmy sobie również, czego nauczyli-
śmy się dnia poprzedniego.

następnym punktem programu była lekcja biblij-
na. każdego dnia poznawaliśmy inne naczynie. w po-
niedziałek towarzyszyła nam stągiew i historia o weselu 
w kanie Galilejskiej. Dowiedzieliśmy się, że tylko Pan Je-
zus może zmienić nasze życie, tak, jak przemienił wodę 
w wino. we wtorek rozmawialiśmy o czerpaku i spo-
tkaniu Pana Jezusa z samarytanką przy studni i tym, 
że tylko on może dać wodę życia. w środę uczyliśmy 

Anita Cieślar

Tydzień Dobrej nowiny w Goleszowie

się o alabastrowym słoju, w którym Maria przechowy-
wała drogocenny olejek, który wylała na stopy Jezusa 
i tym sposobem okazała mu miłość.  słój pojawiał się 
w trakcie dnia wiele razy. każdy z nas mógł sobie nawet 
jeden pięknie ozdobić. w czwartek mówiliśmy o posłu-
szeństwie sługi abrahama, który poszedł szukać żony 
dla izaaka i posłuszeństwie Rebeki, która użyła swoje-
go dzbana, by napoić sługę i zwierzęta. ostatniego dnia 
naszą uwagę skupiła misa, w której Pan Jezus umył nogi 
swoim uczniom, dając nam tym samym doskonały przy-
kład tego, jak mamy służyć innym.

Po lekcji biblijnej wykonywaliśmy prace plastycz-
ne takie jak: naczynia z masy solnej, czerpaki z papieru 
z książeczką bez słów, słoje ozdobione plasteliną i zia-
renkami oraz torby płócienne ozdabiane przez nas ma-
zakami.

następnie udawaliśmy się na pyszny posiłek, przy-
gotowany przez nasze panie kucharki.

Potem były gry i zabawy na dworze. Pierwszego dnia 
mieliśmy zabawy integracyjne po to, żeby się lepiej po-
znać. Już drugiego dnia musieliśmy wykonywać mnó-
stwo skomplikowanych zadań i dotrzeć jak najszybciej 
na metę. Trzeciego i piątego dnia graliśmy w długo wy-
czekiwane przez wszystkich flagi. Czwartek był dniem 
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wodnym. Było dużo fajnych konkurencji, 
a na koniec urządziliśmy wielką bitwę – 
dzieci kontra opiekunowie. wszyscy byli-
śmy przemoczeni do suchej nitki!

każdy z nas miał także szansę się spraw-
dzić i zobaczyć ile zapamiętał z lekcji biblij-
nej, czyli innymi słowy każdego dnia czekał 
na nas ciekawy konkurs. Rzucaliśmy lotka-
mi, celowaliśmy piłeczką do różnych na-
czyń, wykonywaliśmy zadania sportowe na 
czas i kręciliśmy kołem fortuny.

Poszczególne dni finalizowaliśmy roz-
działem z historii misyjnej i modlitwą.

Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie 
spędzić ten czas i jesteśmy wdzięczni, że Pan 
Bóg błogosławił nam na każdym kroku.
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w niedzielę 8 września 2019 roku obchodziliśmy 
pamiątkę poświęcenia kościoła w lesznej Górnej. Uro-
czyste nabożeństwo poprowadziła diakon karina Chwa-
stek–kamieniorz, a kazanie wygłosił ks. Bogusław Cichy 
z Chorzowa. w kazaniu zwrócił uwagę na postać biblij-
nego abrahama, który na polecenie 
Boga wyruszył w drogę. Podczas tej 
wędrówki bezgranicznie zaufał Bogu 
i stał się dla nas wszystkich przykła-
dem, godnym naśladowania. 

kościół w lesznej należy do naj-
młodszych w naszej parafii. w tym 
roku obchodziliśmy 14. rocznicę 
jego poświęcenia. To zatem niedługa 
historia. Jednak zorganizowane życie 
duchowe tego miejsca ma swoje po-
czątki w latach 70–tych, kiedy to na-
bożeństwa odbywały się w domach 
miejscowych parafian. Długą była 
droga do momentu radości wybudo-

diak.Karina Chwastek–Kamieniorz

Pamiątka poświęcenia kościoła w lesznej Górnej

wania kościoła. wiążą się z tym jednak kolejne wyzwa-
nia. zachęceni przez kaznodzieję, wzmocnieni duchowo 
przez miejscowy chór żeński, z wdzięcznością, radością 
i nadzieją, dzięki Bożemu błogosławieństwu nadal chce-
my przynosić dobre owoce.

1 września 2019 roku miała miejsce pa-
miątka poświęcenia kościoła w jednym z fi-
liałów parafii cieszyńskiej, ogrodzonej. nam, 
chórzystkom z lesznej Górnej, ogromną ra-
dość sprawiło zaproszenie na tą uroczystość. 
słowem Bożym służyła diakon karina Chwa-
stek–kamieniorz z naszej goleszowskiej para-
fii. Pogoda dopisała, licznie zgromadzony zbór 
radował się z tego święta, my chórzystki za-
śpiewałyśmy kilka pieśni, jak mamy nadzieję 
ciepło przyjętych.

Jolanta Pecold

Pamiątka poświęcenia kościoła w ogrodzonej
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wraz z początkiem września nieubłaganie nadszedł 
ten czas, kiedy spodziewałem się telefonu z tradycyjnym 
pytaniem: „czy masz już jakiś tekst do Goleszowskiego 
ewangelika?”. Temat artykułu jakoś się w głowie nie po-
jawiał, stąd najlepszym rozwiązaniem wydawał się wyjazd 
„w teren”. w tym wypadku niedaleko, bo do kozakowic.

w piękne sobotnie przedpołudnie pojawiłem się 
z synami przy kozakowickiej kaplicy. Dokładnie wyko-
szony trawnik nie wróżył niczego dobrego dla osoby 
poszukującej jakiegoś przyrodniczego tematu. Po chwili 
jednak problem rozwiązał się sam. nad grobami obsa-
dzonymi rozchodnikiem okazałym unosiły się dziesiątki 
motyli. widok był urzekający. Motyle dwóch gatunków 
co chwilę siadały na kwiatach rozchodnika lecz pozowa-
ły dość niechętnie. w końcu udało mi się zrobić zdję-

kozakowickie motyle

Tomasz Beczała

cia kilku motyli, co pozwoliło na ich oznaczenie. Jak się 
okazało, na cmentarzu pojawiły się pospolite motyle – 
rusałka pawik oraz rusałka osetnik. Pospolite, ale jakże 
ciekawe. 

Rusałka pawik swą nazwę zawdzięcza charaktery-
stycznym różnokolorowym plamkom na skrzydłach 
zwanym „pawimi oczkami”. w naszym kraju zazwyczaj 
pojawiają się dwa pokolenia tego gatunku motyla. zimu-
je w różnego rodzaju wilgotnych i ciemnych miejscach. 
Mogą być to jaskinie, szczeliny skał, nory zwierząt a na-
wet nasze piwnice. Rośliną żywicielską dla rusałki pa-
wika jest pokrzywa zwyczajna. Drugi z motyli to praw-
dziwy obieżyświat. Rusałka osetnik przylatuje do nas 
wiosną znad Morza Śródziemnego. Podobnie jak rusał-
ka pawik wykształca u nas dwa pokolenia, by w końcu 

to drugie – jesienne, powróciło 
znów w cieplejsze rejony nasze-
go kontynentu. Gąsienice rusałki 
osetnika żerują na pospolitych 
roślinach jakie można znaleźć na 
nieużytkach czy przydrożach. są 
to osty, dzięki którym zyskał na-
zwę oraz ostrożenie i pokrzywy.

Motyle są coraz rzadszymi 
gośćmi w naszych ogrodach. 
zmniejsza się ich liczebność, 
podobnie jak i wielu innych ga-
tunków owadów. Przyczyn tego 
zjawiska jest wiele, m.in. postę-
pujące zanieczyszczenie środo-
wiska czy zmieniający się klimat. 
Pomóc tym pięknym zwierzę-
tom można poprzez zostawia-
nie niewielkich nieskoszonych 
fragmentów ogrodów. sadźmy 
również rośliny, które kwitnąc 
dostarczą nektaru dla dorosłych 
motyli. wtedy zwiększy się szan-
sa, że i w naszych ogrodach bę-
dzie tak pięknie, jak wokół koza-
kowickiej kaplicy.

Rusałka Pawik
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Po raz kolejny na łamach naszej parafialnej gazety 
publikujemy wywiad– tym razem z dyrygentką chóru 
sola Fide Małgorzatą konarzewską. Fakt, że ten chór 
wznowił swoja działalność niezwykle nas cieszy, mamy 
nadzieję, że będzie działał w parafii przez wiele lat tego 
z całego serca im życzymy.

Czy może nam Pani powiedzieć kilka słów na te-
mat swojej pracy zawodowej?

Całe moje życie zawodowe związane jest z edukacją 
muzyczną dzieci. Pierwszą pracą, którą podjęłam tuż po 
ukończeniu studiów na wydziale edukacji Muzycznej, było 
prowadzenie zajęć umuzykalniających w przedszkolach. 
Początkowo myślałam, że będzie to praca dorywcza, krót-
ki epizod zanim znajdę jakieś „poważniejsze zajęcie”. stało 
się jednak inaczej – ową przygodę kontynuuję do dziś, nie-
przerwanie od szesnastu lat. obserwując aktywność mu-
zyczną kilkuletnich dzieci, ich spontaniczność i emocjonal-
ne zaangażowanie, doszłam do wniosku, że to właśnie tej 
grupie warto poświęcić szczególną uwagę. Postanowiłam 
rozszerzyć swoje kwalifikacje i ukończyłam podyplomo-
we studia pedagogiki przedszkolnej, co dało mi możliwość 
zatrudnienia w Przedszkolu Towarzystwa ewangelickiego 
w Cieszynie w charakterze nauczycielki i wychowawczy-
ni. oprócz tego, zawodowo związana jestem z Małopolską 
Uczelnią Państwową w oświęcimiu, gdzie prowadzę zajęcia 
praktyczne dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej w zakresie przedmiotów muzycznych.

Jak to się stało, że podjęła się Pani odtworzenia 
i prowadzenia chóru Sola Fide?

inicjatywa, przyznam, nie wyszła ode mnie. kilka osób, 
członków istniejącego przed laty chóru młodzieżowego 
prowadzonego przez Renatę Badurę–sikorę, zatęskniło za 
wspólnym śpiewaniem i postanowiło reaktywować działal-
ność sola Fide. na początku 2016 roku za pomocą mediów 
społecznościowych udało im się zebrać małą grupkę byłych 
chórzystów. zostałam poproszona przez ks. Łukasza sta-
chelka i diakon karinę Chwastek–kamieniorz o poprowa-
dzenie tego chóru, czy też – trafniej rzecz ujmując – zespołu 
wokalnego, bo na początku była nas jedynie garstka...

Próby ruszyły w marcu. Powoli, ale systematycznie 
skład powiększał się i pod koniec roku był na tyle mocny, 
że mogliśmy zadebiutować, uświetniając śpiewem nabo-
żeństwo adwentowe w kościele w lesznej Górnej.

Anna Sikora

wywiad z Małgorzatą konarzewską

Praca z chórem kościel-
nym jest bardzo absorbu-
jąca, samo prowadzenie, 
ale także aranżacje i dobór 
repertuaru dla chóru, któ-
ry wykonuje nowoczesne, 
młodzieżowe pieśni. Jak 
się to Pani udaje?

nic by mi się nie udało 
bez wyjątkowego zespołu – 
zaangażowanego i zgranego 
w szerokim słowa tego zna-
czeniu. Chór to nie tylko próby i występy, ale także wyjazdy, 
spotkania, wspólne modlitwy, rozważania, czas spędzony 
w dobrym towarzystwie... nie tylko lubimy to, co robimy, ale 
też lubimy się nawzajem. staram się, by nasze działania po-
legały na współpracy. Cenię sobie opinie i uwagi członków 
zespołu na temat wyboru utworów, które proponuję do re-
alizacji. Pomysły czerpiemy z różnych źródeł. inspirujemy się 
repertuarem innych, zaprzyjaźnionych chórów, korzystamy 
z publikacji internetowych, poszukujemy ciekawych nagrań.

Marzenia i plany związane z prowadzonym chó-
rem, czy są w Pani głowie, i jak możemy, jako parafia-
nie pomóc w ich realizacji?

Mimo, że chór funkcjonuje od przeszło trzech lat, cią-
gle nie mamy pewności, czy utrzyma się optymalnie duży 
skład gwarantujący komfort śpiewania. niektórzy członko-
wie zespołu wyjeżdżają na studia, inni zmieniają miejsce 
zamieszkania. odpowiadając na pytanie: moim (być może 
nieco przyziemnym) marzeniem jest, by sola Fide posia-
dał bezpieczną, stabilną liczbę chórzystów. wy, parafianie 
w łatwy sposób możecie nam w tym pomóc ;–) zapraszam 
wszystkich zainteresowanych, jak również tych nie do koń-
ca przekonanych, tych, którzy by chcieli, ale się boją, oraz 
tych, którzy potrzebują powodu, żeby, choć raz w tygo-
dniu wyrwać się z domu... Moi drodzy, czas porzucić fote-
le i nudne, wieczorne seriale! Próby odbywają się w środy 
o godzinie 19:00. Przybywajcie, serdecznie zachęcam!

My także przyłączamy się do tej prośby i apelujemy 
do wszystkich lubiących śpiew, zasilajcie nasze chóry, by 
śpiewać na Chwałę Pana.

Dziękuję za rozmowę i życzę Bożego błogosławieństwa.
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Spotkania modlitewne 
Goleszów, poniedziałki godz. 20.00

Domowe Godziny biblijne 
u pp. waniów, wtorek godz. 18.00

Spotkania młodzieżowe
piątek, godz. 18.00
MŁoDzieŻ 18+   2. sobota miesiąca godz. 18.00

Próby chórów
Chór mieszany Goleszów, poniedziałek godz. 18.00
Chór kozakowice, wtorek godz. 19.00
Chór męski „Cantus”, czwartek godz. 18.00
Chór żeński z lesznej Górnej, środa godz. 18.00
Chór dziecięcy „Promyki”, sobota godz. 10.00
zespół parafialny „sola Fide”, środa godz. 19.00

Spotkanie pań
Goleszów, wtorek (koło robótek) godz. 14.00 
Godziszów, 3. czwartek miesiąca godz. 15.00
leszna Górna, 4. czwartek miesiąca godz. 16.00

Szkółki niedzielne
Goleszów godz. 9.00
kozakowice godz. 8.00
Godziszów godz. 9.30
kisielów godz. 10.45
leszna godz. 11.15
Goleszów – Równia godz. 9.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

PONIEDZIAŁEK    8.30–17.00
WTOREK     8.30–14.00
ŚRODA     8.30–13.00
CZWARTEK    NIECZYNNA
PIĄTEK     8.30–15.00
SOBOTA                     NIECZYNNA
NIEDZIELA    przed i po nabożeństwie

Można tam znaleźć:
– aktualne ogłoszenia
– kalendarz wydarzeń
– plany nabożeństw i spotkań
– aktualną galerię zdjęć
– nagrania nabożeństw 
– prośby modlitewne
– zapowiedzi ślubów
– klepsydry
– dane kontaktowe
– i wiele innych informacji

Zapraszamy

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii

Poszukujemy pracownika na stanowisku – Mechanik Samochodowy. 
Zakład w Goleszowie. Telefon kontaktowy 608 652 274 w godz. od 8.00– 16.00
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Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Chrzty

Śluby

Pogrzeby

Duchowni  
Parafii 

proboszcz bp Adrian Korczago   tel. 605 788 520
wikariusz ks. Piotr Sztwiertnia   tel. 503 185 288
wikariusz ks. Bogusław Sebesta   tel. 505 029 283
diakon Karina Chwastek–Kamieniorz  tel. 609 801 990

Jan Dominguez Pinkas s. Marca Dominguez Masalias i karoliny zd. Pinkas – Goleszów
aleksander kuczera s. zygmunta i Patrycji sikora – Goleszów
Mira Duda c. andrzeja i aleksandry zd. Brudny – Goleszów / kraków
wiktoria Josephine Bielesz s. Józefa i Małgorzaty zd. Bujok  – Goleszów
Jonathan David lach s. andrzeja i agnieszki zd. Gojniczek – Goleszów
Michelle Górniak c. andrzeja i kornelii zd. Baczek – Goleszów
Radosław Podżorski s. adama i adrianny Hojdysz – Goleszów
oskar Marcin Pilch s. Marcina i Marzeny zd. lazar – Goleszów
Tobiasz sztwiertnia s. Piotra i Bożeny zd. Cieślar – Goleszów
Jakub Polok s. Dawida i izabeli zd. orżewsko–orłowska – Goleszów

szymon Cieślar – Patrycja kożdoń
adrian Mamica – agnieszka Mitręga

Śp. elżbieta Macura zd. Bulandra  l. 72 – Goleszów
Śp. Piotr Joniec  l. 46 – Goleszów
Śp. Jan Pasterny  l. 79 – Goleszów
Śp. emilia Jaszowska zd. stanieczek  l. 87 – Goleszów
Śp. karol Fober  l. 89 – Goleszów
Śp. emilia kożdoń  l. 93 – Goleszów
Śp. emilia sikora zd. Śliwka  l. 76 – Goleszów
Śp. irena Fiedor zd. Bujok  l. 71 – Goleszów
Śp. Paweł Macura  l. 76 – kozakowice Dolne
Śp. anna Roik zd. lipowczan  l. 87 – Goleszów
Śp. Marta Petrus zd. szonowska l. 92 – Goleszów
śp. Jan sikora  l. 78 – Goleszów
śp. aurelia Cichy  l. 79 – Goleszów
śp. emilia waszut zd. Podżorska  l. 89 – leszna Górna
śp. Beata Góralska  l. 26 – Godziszów
śp. emilia Cieślar  l. 91 – Goleszów
śp. ewa Bujok zd. wałaska  l. 85 – Goleszów
śp. Helena siwy zd. krysta  l. 94 – Goleszów
śp. irma Podżorska zd. szewczyk  l. 79 – Godziszów
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Goleszów Kozakowice Godziszów Kisielów Leszna Górna

06.10.2019
16. po Trójcy Świętej

9.00
Dziękczynne  
Święto Żniw

15:00 
nabożeństwo dla 
starszych i chorych

8.00 9.30 10.45 11.15
Dziękczynne 
Święto Żniw

13.10.2019 
17. po Trójcy Świętej

9.00 
              po nab. 

8.00
Dziękczynne 
Święto Żniw

9.30
Dziękczynne 
Święto Żniw

10.45
Dziękczynne 
Święto Żniw

11.15

20.10.2019
18. po Trójcy Świętej

9.00
              po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15

27.10.2019
19. po Trójcy Świętej

9.00
                

8.00 11.15

31.10.2019 
Pamiątka reformacji

17.00 
Prezentacja konfirmantów

01.11.2019
Pamiątka umarłych

14.00 15.00 

03.11.2019 
21. po Trójcy Świętej 

9.00
              po nab. 

  8.00 9.30 10.45 11.15

10.11.2019 
3. przed końcem roku koście.

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15 

17.11.2019 
Przedostatnia roku kościel.

9.00
              po nab. 

8.00 9.30 10.45 11.15

24.11.2019
niedziela wieczności

9.00   8.00 11.15

01.12.2019 
1. niedziela w adwencie

9.00
15:00 

nabożeństwo dla 
starszych i chorych

8.00 9.30 11:00 11.15

04.12.2019 
Tygodniowe nab. adwentowe

17.00 

08.12.2019 
2. niedziela w adwencie

9.00 8.00 9.30 11:00 11.15

11.12.2019 
Tygodniowe nab. adwentowe

17.00 

15.12.2019 
3. niedziela w adwencie

9.00 8.00 9.30 11:00 11.15

18.12.2019 
Tygodniowe nab. adwentowe

17.00 

22.12.2019
4. niedziela w adwencie

9.00 8.00 9.30 11:00 11.15

24.12.2019
wigilia bożego narodzenia

22.00 15.30

25.12.2019
boże narodzenie

10.00 5.00

26.12.2019
ii Święto bożego narodzenia

9.00 8.00 9.30 10.45 11.15

29.12.2019
1. po narodzeniu Pańskim

9.00

31.12.2019
zakończenie roku

17.00



Adrian Mamica – Agnieszka Mitręga
ślub: 17.08.2017 r.

Szymon Cieślar – Patrycja Kożdoń
ślub: 20.07.2019 r.



Jan Dominguez Pinkas 
chrzest: 9.06.2019 r.

Aleksander Kuczera
chrzest: 9.06.2019 r.

Wiktoria Josephine Bielesz 
chrzest: 7.07.2019 r.

Radosław Podżorski 
chrzest: 18.08.2019 r.

Jonathan David Lach 
chrzest: 7.07.2019 r.

Mira Duda 
chrzest: 16.06.2019 r.

Tobiasz Sztwiertnia 
chrzest: 15.09.2019 r.




