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Czasy...

Ludzie...

125 lat temu

14 ﬆynia 1892 r. urodził
się ks. dr Main Niemüller,
paﬆor w Berlinie, inicjator
Kościoła Wyznającego w asach nazizmu, więzień obozów Sachsenhausen i Dachau,
po wojnie zwiechnik kościoła w Hessen-Nasau, jeden
z pewodniących Świato- ks. Main Niemüller
wej Rady Kościołów, daryńca obrazu do oaa
wybudowanej i poświęconej kaplicy w Świętoszówce. (Więcej szegółów w IP nr 53/2009 s.27-28).

25 lat temu

26 ﬆynia w Worpławkach na Mazurach zmarł
ks. Tadeusz Terlik. Urodził się
23 liﬆopada 1929 r. w Cieszynie.
Jego ojciec, leka, zmarł ped
jego urodzeniem. Wychowywała go babcia Błahutowa.
Szkołę powszechną oraz liceum
ukońył w Cieszynie, po ym
rozpoął ﬆudia teologine
ks. Tadeusz Terlik
na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytu Warszawskiego, które ukońył
w 1953 r. Ordynowany na duchownego 15 liﬆopada
tego samego roku objął służbę wikariusza w Sorkwitach u ks. Alfreda Jaguckiego. Po krótkim pobycie w Pabianicach i Wrocławiu zoﬆał wikariuszem
w Cieszynie. W Cieszynie w 1955 r. ożenił się
z Anną Wantuła. Pomagał od 1958 r. proboszowi
w Goleszowie. 10 weśnia 1959 roku, kiedy zmarł
ks. Otton Kubaka – probosz, adminiﬆratorem
parafii w Goleszowie a później jej proboszem
zoﬆał ks. Tadeusz Terlik. Dzięki jego ﬆaraniom
wybudowano nowy dom parafialny, który poświęcony zoﬆał 19 liﬆopada 1978 roku. Ped 15
sierpnia 1985 roku wykonano szereg prac w związku z 200-leciem iﬆnienia kościoła: dach kościoła
pokryto miedzianą blachą, wymalowano wnęte,
wymieniono podłogę, wﬆawiono nowe ławki,
odnowiono elewację zewnętną oraz wykonano
nowe ogrodzenie. W roku 1991 zakońono rozbudowę kaplicy w Kisielowie, ogrodzono cmenta.
Uruchomił w asie kryzysu lat 80-tych aptekę
poszukiwanych leków. Po peszło 33-letniej pracy w zboe goleszowskim pochowany zoﬆał na
cmentau ewangelickim w Cieszynie. Pozoﬆawił
żonę, córkę i syna.
www.parafiajawoe.pl

Wydaenia...
150 lat temu

w Wiśle 28 ﬆynia zmarł ks. Michał Kupferschmid, nauyciel w Kieżmarku i Bielsku, pro-

bosz w Gosau i Wiśle, budowniy nowej szkoły,
murowanego kościoła oraz założyciel cmentaa na
Groniku w Wiśle.
Urodził się 19 weśnia 1783 w Wuenschendorf
na Morawach. Po skońeniu 18 lat rozpoął naukę w seminarium nauycielskim w Goemene.
Pracował jako nauyciel w Kieżmarku, a od 1808
r. w Bielsku. W latach 1812-1818 był proboszem
w Gosau w Górnej Auﬆrii. W 1818 zoﬆał skierowany pez superintendenta Jana Jeego Schmitz
von Schmetzen do Wisły. Władał płynnie językiem polskim. Pełnił funkcję radnego w Wydziale
Gminnym Wisły. Za jego kadencji w 1818 r. założono w Wiśle cmenta na Groniku, a w 1824 r.
otwao szkołę ewangelicką oraz wybudowano
nowy murowany ewangelicki Dom Modlitwy. Po
dobudowaniu w latach 1861-3 wieży z dzwonami,
dotychasowy Dom Modlitwy ﬆał się kościołem. W 1812 r. ks. Michał Kupferschmid ożenił się
z Karoliną Nowak (1791-1875), córką paﬆora Jeego Nowaka i sioﬆrą architekta Edwarda Koerbera,
późniejszego projektanta kościoła w Wiśle. W małżeńﬆwie mieli dwóch synów: Juliusza Agatona,
który zmarł w dziecińﬆwie i Guﬆawa (1817-1886),
duchownego. Na emeryturę peszedł w 1862 r.
w wieku lat 80. Stanowisko probosza pejął po
nim syn Guﬆaw, pełniący upednio py ojcu
funkcję wikariusza. Za swoje zasługi ks. M. Kupferschmid zoﬆał odznaony Złotym Kyżem Zasługi
(1858) oraz Złotym Kyżem z Koroną (1862). Spoął na wiślańskim cmentau na Groniku.

50 lat temu

po oﬆatenym zatwierdzeniu pez ówesne
władze PRL opracowanego w 1964 r. nowego Zasadniego Prawa Wewnętnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, peprowadzono wybory
w parafiach do Zgromadzenia Diecezjalnego (odpowiednik dzisiejszego Synodu Diecezjalnego).
Zgromadzenie Diecezjalne zaś ośród delegatów
parafialnych po raz pierwszy wybrało delegata
świeckiego z jawoańskiej parafii do Synodu
Kościoła. Zoﬆał nim ówesny kurator parafii
w Jawou Paweł Ciosk. Pełnił on swoją służbę
jako łonek Zgromadzenia Diecezjalnego w latach
1952 – 1982 oraz łonek Synodu Kościoła od 1967
– 1978 r. Po nim wybrany zoﬆał do najwyższego
gremium kościoła Ryszard Klima, który swą służbę
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pełnił do 1991 r. Od 1992 do 2017 r. pez 5 kadencji
(25 lat) w Synodzie Kościoła zasiadał Józef Król
w kadencji 2001 – 2006 dodatkowo wraz z Jeym
Urbasiem. Nieﬆety, od bieżącego roku nasza parafia nie będzie miała pedﬆawiciela w Synodzie
Kościoła, nie wybrano bowiem nikogo z naszych
synodałów Synodu Diecezjalnego do tego gremium, co jeﬆ zaﬆanawiającym wyjątkiem pośród
tak wielkich parafii naszego kościoła!

75 lat temu

20 lutego zginął śmiercią
męeńską ks. bp dr Juliusz
Bursche. Urodził się 19 weśnia 1862 r. w Kaliszu jako
pierworodny syn ks. Erneﬆa
Bursche i Matyldy z d. Müller. Studia teologine odbył
w latach 1880-1884 na uniwersytecie w Dorpacie. Po
ﬆudiach zoﬆał ordynowany
30 liﬆopada 1884 r. pez biskupa Pawła von Eveha bp Juliusy Bursche
w
warszawskim
kościele
Świętej Trójcy, gdzie rozpoął wikariat. W latach
1885 – 1888 był proboszem parafii w Wiskitkach
koło Żyrardowa. Tam ożenił się z Amalią Heleną
z domu Krusche, pochodzącą z zamożnej rodziny
pemysłowców, wółwłaścicieli tkalni bawełny
w Pabianicach. Miał pięcioro dzieci (4 córki
i syna).W 1888 zoﬆał wybrany na paﬆora-diakona
Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, od 1895 był
drugim, zaś od 1898 pierwszym proboszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy. W latach 1895 – 1904 był radcą Konsyﬆoa. Pod koniec
grudnia 1904 r. zoﬆał mianowany pez cara rosyjskiego Mikołaja II generalnym superintendentem
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
W dniu 22 ﬆynia 1905 r. w kościele św. Trójcy
w Warszawie odbyła się jego uroyﬆa inﬆalacja
na ten doﬆojny uąd. Inﬆalacja odbyła się zgodnie z Agendą dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Króleﬆwie Polskim. Na akt ten złożyło
się odytanie pez świeckiego łonka konsyﬆoa von Peetza „ukazu” carskiego, pemówienie
prezesa generała Burmana i nałożenie pez niego
generalnemu superintendentowi złotego kyża
biskupiego. W latach 1915 – 1917 superintendent
generalny Juliusz Bursche był na zesłaniu w Rosji.
W lipcu 1917 pybywa do Sztokholmu, oekując
na zezwolenie okupacyjnych władz niemieckich
na powrót do Warszawy. Wraca do ﬆolicy wraz
z bratem Edmundem 17 lutego 1918 r., obejmując ponownie obowiązki zwiechnika Kościoła.
W 1919 r. ueﬆniy w konferencji pokojowej
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w Paryżu, gdzie pedﬆawia memorandum w rawie Śląska Cieszyńskiego i Mazur. W 1920 r. rezygnuje ze ﬆanowiska pierwszego probosza, poświęcając się służbie zwiechnika luteran w odrodzonej
Polsce. Zgodnie z nowym Zasadniym Prawem Wewnętnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
i Dekretem Prezydenta RP regulującym oﬆatenie
ﬆosunki Pańﬆwa do Kościoła E-A w RP, w dniu 3
lipca 1937 r. ks. dr Juliusz Bursche zoﬆał jednomyślnie wybrany pierwszym Biskupem Kościoła. W ten
osób godnie uhonorowano ks. Juliusza Burschego w uznaniu jego ogromnych zasług dla Kościoła
i Polski. Ks. biskup dr Juliusz Bursche nie doekał
się uroyﬆej konsekracji biskupiej. Po wybuchu
wojny, na wezwanie władz pańﬆwowych opusza Warszawę 6 weśnia 1939, zatymuje się
w Lublinie, gdzie 3 października zoﬆaje aresztowany i pewieziony do Radomia, naﬆępnie
do Berlina. Od 22 ﬆynia 1940 był więziony
w
hitlerowskim
obozie
koncentracyjnym
w Sachsenhausen w Oranienburgu. Jego nieugiętą
poﬆawę oraz oducenie niemieckich propozycji
wyeenia się polskości podkreślała krajowa
prasa koniracyjna. Biuletyn Informacyjny nr 9
z 1942 napisał: “Pomimo presji samego Himmlera,
pomimo cierpień, jakie adły za jego nieugiętość
na całą rodzinę Burschów - ksiądz biskup nie
wyparł się swej polskości i nie uległ ped
pokusami proponowanymi pez wroga”. Zmarł
z wycieńenia w szpitalu więziennym Moabit,
wielokrotnie tourowany w asie pesłuchań.
Dokładna data jego śmierci nie jeﬆ znana
– 20 lutego 1942 jeﬆ datą umowną, najbardziej
prawdopodobną. Według oficjalnego świadectwa
śmierci zmarł w policyjnym szpitalu w Berlinie 20
lutego 1942 roku. Represje dotknęły również tech
jego braci (peżył tylko jeden) oraz syna (inż.
Stefan Bursche, rozﬆelany pez hitlerowców 17
lutego 1940 w lasach lućmierskich), aresztowanych
pez Niemców w pierwszych dniach okupacji - na
ich aktach Himmler napisał: „Diese Familie iﬆ
auszurotten” („tę rodzinę teba wytępić”).

150 lat temu

w Oldychowicach na Zaolziu
9 marca 1867 r. urodził się późniejszy probosz jawoański,
znany śląski kaznodzieja ks. Jey Rusnok. Był synem biednej
rodziny Pawła i Ewy Liberda. W
wieku 5 lat utracił ojca i matka
zmuszona była oddać małego Jurka do wujka, ubogiego szewca w
ks. Jey Rusnok
Cieszynie. Ten posłał go najpierw
do prywatnej ewangelickiej szkoły a naﬆępnie do
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ewangelickiego gimnazjum, które ukońył w 1886
r. Był pilnym uniem - uzyskując ﬆypendium,
odkładał je w całości na ﬆudia, które ukońył
w Wiedniu w 1890 r. Od razu powołany zoﬆał na
wikariusza u boku superintendenta ks. dra Teodora
Haasego w Cieszynie. Po otwarciu wybudowanego ﬆaraniem Haasego ewangelickiego szpitala
ks. Rusnok zoﬆał tam pierwszym duszpaﬆeem
szpitalnym. Wybrany na probosza w Orłowej
pełnił tam służbę od sierpnia 1894 do 1907 r. z krótką perwą urlopu zdrowotnego, podas którego
wyjechał do Ameryki Płd. W 1907 r. ks. Rusnok
wybrany zoﬆał proboszem w Jawou, zaﬆegł
jednak, że planuje wyjechać do Brazylii i długo
w Jawou nie zoﬆanie. I eywiście już w październiku 1909 r. wyjechał po raz drugi do Brazylii.
Powrócił na Śląsk Cieszyński, by służyć podas
I wojny w Cieszynie, a w latach 1921 – 24 w Tuynie na Wołyniu. Poﬆanawia po raz teci wyjechać
najpierw do Brazylii, a naﬆępnie do Paragwaju
gdzie założył Kolonię Jezus. Tam był wśród swoich
imigrantów, jak mawiali, prawdziwym patriarchą,
misjonaem, nauycielem, lekaem, inﬆruktorem i wodzem, a pede wszyﬆkim duszpaﬆeem.
Ks. Jay Rusnok zmarł 23 weśnia 1941 r. w Santa Maria, Encarnation, Itapúa w Paragwaju. Ślad
jego grobu zatarł as i nie da się go dziś odszukać.
(Więcej ciekawych szegółów w doﬆępnej książce
ks. Ryszarda Janika Z ka peszłości luterańskiego
zboru w Jawou…, Jawoe 2016, s.375-387).

235 lat temu

12 marca 1782
roku w Jawou
podas uroyﬆego
nabożeńﬆwa
poświęcono miejsce oraz położono
kamień
węgielny pod budowę
ewangelickiego
Wizerunek Domu Modlitwy
Domu
Modlitwy
na pieęci
wg pepisów patentu
tolerancyjnego.
Poświęcenia
dokonał
i pierwsze kazanie w j. niemieckim wygłosił ówesny pierwszy paﬆor cieszyńskiego kościoła Jezusowego oraz asesor Konsyﬆoa Augsburskiego
Wyznania ks. Traugott Baelmus. Drugie kazanie
w j. polskim wygłosił kandydat teologii rodem ze
Skoowa Jan Kłapsia, który w tym samym roku
zoﬆał powołany na pierwszego paﬆora po okresie
kontrreformacji do jawoańskiego zboru. (Więcej
ciekawych szegółów w doﬆępnej książce ks. Ryszarda Janika Z ka peszłości luterańskiego zboru
w Jawou…, Jawoe 2016, s.66-76; 469-483 i inne).
www.parafiajawoe.pl

100 lat temu

17 marca zmarł Jey Klus,
nauyciel i organiﬆa. Urodził
się 13 października 1839 w Goleszowie jako syn ogrodnika
Jeego i Zuzanny z Żarłoków.
Po ukońeniu w roku 1859
preparandy
nauycielskiej
w Cieszynie pracował pez
dwa lata jako nauyciel szkoły
Jey Klus
ewangelickiej w Goleszowie,
naﬆępnie pez sześć lat jako
nauyciel w Godziszowie, sąsiadującym z Goleszowem, a dalszych sześć lat w szkole ewangelickiej w Błędowicach, gdzie pełnił równoeśnie
obowiązki organiﬆy w tamtejszym zboe. Jako
młody nauyciel należał do grona ludzi, któy
pod pewodnictwem Jana Śliwki założyli Towayﬆwo Nauycieli Ewangelickich. W 1873 roku
Jey Klus peniósł się do Cieszyna na ﬆanowisko nauyciela ewangelickiej szkoły ludowej,
a równoeśnie zoﬆał organiﬆą zboru cieszyńskiego, pełniąc tę funkcje do 1899 r., kiedy peszedł
na emeryturę. Zmarł w Cieszynie, pozoﬆawiając
dwóch synów, któy byli nauycielami w Wiedniu. Jey Klus opracował „Melodie do pieśni kościelnych”, używanych w zborach ewangelickich
na Śląsku Cieszyńskim po wprowadzeniu do nich
kancjonału ks. Jeego Heki. Jego Melodie pieśni
kościelnych, używanych w zborach ewangelickich
na Śląsku (z nutami), wydano w Cieszynie w 1866
r. Po raz drugi wyszły w 20 lat później, z dodatkiem
jednogłosowych melodii dla 169 pieśni polskich
i 16 niemieckich. Podkreślić też należy, że Jey Klus
umieścił w tym wydawnictwie 8 pieśni dla chórów
kościelnych, chociaż chór taki iﬆnieć mógł wówas jedynie py kościele Jezusowym w Cieszynie.
Wśród pieśni znalazły się utwory takich twórców,
jak C . W. Gluck, H. Nägeli, L. Beethoven. Klus wydał również choralik dla użytku organiﬆów py
nabożeńﬆwach, pt. „Melodyje chorałów”, które
doekały się dwóch wydań. Z innych prac Jeego
Klusa zasługuje na wymienienie „Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik do użytku szkolnego
i podręnego według nowej pisowni”, który ukazał się w Cieszynie w 1892 r. Słownik ten doekał się linych wydań (w 1915 r.
ukazało się 11 wydanie). Naﬆępne
wydania ukazywały się jesze
w firmie wydawniej J. Lorentza
w Tebiu na Morawach.
Z różnych źródeł zebrał
(-) Józef Król
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