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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

IV  kwartał   2017 roku

Okres wakacyjny w Jaworzańskim Oddziale 
PTEw zakończony został dwudniową wyciecz-
ką do Nowego Sącza i Keżmaroku na Słowacji, 
na którą to wycieczkę wyruszyliśmy 22 wrze-
śnia 2017 roku.  Mimo  nie najlepszej prognozy 
pogody przewidującej opady deszczu humor  
i dobry nastrój nas nie opuszczał. Po czterech 
godzinach dotarliśmy do celu. 

Nowy Sącz to jedno z najstarszych miast 
w Małopolsce. Został lokowany 8 listopada 
1292 roku przez króla Wacława II. Obecnie jest 
miastem na prawach powiatu i liczy około  
84 tys. mieszkańców. Zwiedzanie rozpoczyna-
my w Sądeckim Parku Etnograficznym. Jest 
tam regionalny skansen prezentujący archi-
tekturę drewnianą i tradycyjną kulturę lu-
dową historycznej Sądecczyzny. Na około 
20-hektarowym obszarze parku znajduje się 
68 obiektów, które obejmują cztery grupy et-
nograficzne: Górali Sądeckich, zachodnią część 
Pogórzan,  osadników niemieckich i Łemków 
Nadpopradzkich.

Następnie zwiedzamy Miasteczko Galicyj-
skie, w którym widzimy, że są jeszcze miejsca,  
gdzie czas się zatrzymał. Jest to rekonstrukcja 
galicyjskiej, małomiasteczkowej zabudowy  
z przełomu XIX i XX wieku, gdzie znajdują 

się oryginalne obiekty przeniesione z różnych 
stron Sądecczyzny, takie jak: apteka, gabinet 
dentystyczny, szkoła, urząd pocztowy, magiel  
i fryzjer, sklep i warsztat  snycerza, pracownia 
garncarza oraz galicyjska karczma z kawiarnią, 
w której serwuje się tradycyjne potrawy na-
rodów, które zamieszkiwały dawne Austro – 
Węgry. W kawiarni robimy sobie krótki od-
poczynek, delektując się kawą po wiedeńsku.

Po południu spotykamy się z proboszczem 
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Nowy Sącz 
-Stadło, ks. Dariuszem Sławomirem Chwast-
kiem. W Kościele Przemienienia Pańskiego 
ksiądz opowiada nam historię parafii i kościoła. 
W ramach kolonizacji józefińskiej od 1781 roku 
w Stadle zaczęli osiedlać się osadnicy niemieccy.  
W 1786 roku miejscowa kaplica została prze-
kształcona w ewangelicki dom modlitwy po-
wstałego tutaj zboru. W 1802 roku od tego zbo-
ru oddzielił się zbór w Nowym Sączu, a w 1920 
roku przystąpił do Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego w Małopolsce. W 1944 roku miej-
scowi Niemcy zostali ewakuowani. Obecnie 
zbór liczy 57 wiernych. Później wraz z księdzem 
i przewodnikiem (z wykształcenia historykiem) 
poszliśmy w stronę rynku, słuchając bardzo in-
teresujących opowieści przewodnika o  historii 
poszczególnych  kamienic i budynków.

Wieczorem dotarliśmy do Rytra, gdzie  
w Ośrodku Rekreacyjnym 
Ryterski Raj mieliśmy nocleg. 
W sobotę rano, po smacznym 
śniadaniu i z nowym zapasem 
sił udaliśmy się do Keżmaro-
ku na Słowacji.

Keżmarok to miasto po-
wiatowe we wschodniej Sło-
wacji, w historycznym rejo-
nie Spisz. Początków miasta 
należy upatrywać w pier-
wotnie powstałych osadach 
słowiańskich i osadach kolo-
nistów niemieckich, których 
sprowadził król Bela IV. Tyl-
ko najdzielniejsi, nieustra-
szeni łowcy mieli odwagę 
osiedlić się u podnóża „Gór 

W kościele w Nowym Sączu
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Śnieżnych”, przed którymi czuli wielki respekt.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osady zo-
stały połączone w jedno miasto, którego pra-
wa miejskie zostały potwierdzone przez króla 
Zygmunta w 1269 roku, zyskując nowe przy-
wileje. W miarę upływu lat do miasta przyby-
wali ludzie różnych nacji, taka symbioza wielu 
kultur i doskonałe położenie na szlaku z Orien-
tu do Europy Północnej wpływały na szybki 
rozwój gospodarczy miasta. W XV wieku mia-
sto uzyskało następne prawa: prawo wolnego 
połowu ryb, wyrębu lasów, 4 dorocznych jar-
marków, prawo miecza, prawo używania her-
bu, nadane przez króla Macieja w 1463 roku. 
Przez miasto przetoczyło się 13 wojen, a pomi-
mo wojen, pożarów,  epidemii miasto dobrze 
prosperowało, było tam 40 cechów rzemieśl-
niczych, a większość mieszkańców zajmowa-
ła się rzemiosłem i handlem. Wielowiekowe 
tradycje ma szkolnictwo (pierwsza wzmianka 
pochodzi z lat 1383-1392), teatr (1523-1524), tu-
rystyka górska od końca XVI w. oraz kultura, 
której centrum od XVI w. był zamek, gdzie od-
bywały się dysputy filozoficzne, tu kwitło ma-
larstwo i muzyka. 

W Keżmaroku zwiedziliśmy kościół arty-
kularny, nowy kościół ewangelicki, bibliotekę 
liczącą 150 tys. książek, która mieści się w bu-
dynku dawnego Liceum Ewangelickiego oraz 
muzeum zamkowe. Umieszczona w nim eks-
pozycja prezentuje rozwój Keżmaroku od jego 
powstania do lat trzydziestych  XX wieku na 
tle dziejów władających nim rodów.

Kościół artykularny, nazywany również  
małą Kaplicą Sykstyńską na Spiszu, to drew-
niana świątynia ewangelicka wzniesiona na 
mocy 26 artykułu uchwalonego na sejmie  
w Sopronie w 1681 roku i jeden z zaledwie  
5 zachowanych tego rodzaju kościołów w dzi-
siejszej Słowacji. Czasy końca XVII wieku to 
trudny okres kontrreformacji. Kościoły mu-
siały być budowane z najtańszego materiału, 
jakim było drewno. Budowę pierwszego ko-
ścioła rozpoczęto w 1687 roku. Były to ciężkie 
czasy, środki na budowę zbierano przez szereg 
lat w czasie publicznej zbiórki. W 1717 roku do-
szło do rekonstrukcji i przebudowy kościoła  
i 15 sierpnia 1717 roku (300 lat temu) nastąpiło 
jego poświęcenie. W 1967 roku kościół został 
przekazany Muzeum w Keżmaroku pod wa-

runkiem, że zostanie renowany. Nie stało się 
tak, nawet kiedy w 1985 roku został uznany za 
Zabytek Kultury Narodowej. W 1991 roku ko-
ściół został zwrócony parafii i w latach 1991 – 
1996 został wyremontowany ze środków wła-
snych Kościoła i zagranicznych ofiarodawców. 
7 lipca 2008 roku został wpisany na listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W drugiej połowie XIX wieku kościół ar-
tykularny zaczął coraz bardziej niszczeć i sta-
wał się mało statyczny. Postanowiono zatem  
o budowie nowego, bardziej reprezentacyjne-
go kościoła. W 1870 roku rozpoczęły się pierw-
sze rozmowy z duńskim architektem, a już  
w 1873 roku położono kamień węgielny pod 
jego budowę. Projekt nie był utrzymany  
w jednym stylu, zawierał pierwiastki bizan-
tyjskie, romańskie, renesansowe, mauryjskie  
i orientalne. Jednak ze względu na brak środ-
ków finansowych kościół został ukończony 
i poświęcony dopiero 2 grudnia 1894 roku.  
Obecnie ogromne wrażenie zrobiła na nas ide-
alna symetria, jaka panuje wewnątrz Kościoła.

Zadowoleni, że udało nam się zrealizować 
cały program wycieczki, po posiłku spożytym  
w Karczmie  Widokowej  „Szymkówka”  uda-
liśmy się w drogę powrotną do Jaworza. Wy-
cieczka była niezwykle interesująca, pozna-
liśmy wiele ciekawych miejsc związanych  
z naszym ewangelickim wyznaniem, więc taką 
trasę wycieczki możemy każdemu polecić.

2 października 2017 roku  odbyło się kolejne, 
comiesięczne  spotkanie. Temat  „Chrzest i kon-
firmacja – ewangelicka inicjacja” przedstawił 

Przed zamkiem w Keżmaroku
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zaproszony gość, ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.
Wykład był niezwykle interesujący i zmusił 

nas do myślenia. Ponieważ ks. Marek  Uglorz  
zgłębia tajniki Biblii, przedstawił swoje spo-
strzeżenia trochę inaczej, niż jest to utrwalone 
dotychczas. Na wstępie stwierdził, iż wbrew 
pozorom, przedstawiony temat jest również 
związany z rocznicą 500-lecia reformacji. Każ-
dy z nas przyzwyczajony jest do pielęgnowa-
nia tradycji, do postępowania tak, jak robili to 
nasi przodkowie, gdyż tak nas ukształtowano. 
Lecz teraz po 500 latach nadszedł czas, żeby  za-
cząć kończyć reformację na taką, jaka wycho-
dzi od Jezusa  z Nazaretu. Trzeba pożegnać się  
z dziedzictwem Jana Chrzciciela tj. ascetycznym 
podejściem do życia i przyjmować z radością 
to, co Pan Bóg daje. Trzeba w sobie zobaczyć 
i znaleźć miłość i porozumienie z Panem Bo-
giem. Każdy człowiek przechodzi w życiu kilka 
okresów tj. okres dziecięcy czyli okres świa-
domości prostej, następnie moment świado-
mości złożonej aż przychodzi faza prawdziwej 
mądrości. Pan Jezus przyszedł na świat, żeby 
uczynić ludzi mądrymi. Warto przemyśleć kil-
ka kwestii np. czy chrzest jest tym, czym powi-
nien być (napełniony duchem świętym), czy 
system konfirmacji nie wymaga zmian tj. czy 
konfirmacja nie powinna być później. Wszyst-
ko to jest związane z tym, iż z biegiem lat coraz 
lepiej rozumiemy chrześcijaństwo.

 1 listopada 2017 roku tradycyjnie już człon-
kowie Oddziału PTEw w Jaworzu wspólnie  
z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili 
kwestę cmentarną. Zebrana kwota to  4 735,00 

zł, za co wszystkim kwestującym i ofiarodaw-
com serdecznie dziękujemy.

W dniu  6 listopada 2017 roku  w Jaworzań-
skim Oddziale PTEw odbyła się projekcja fil-
mu „Film o Pilchu” oraz spotkanie z reżyserem  
i współscenarzystą tego filmu Adamem Le-
wandowskim. Dokument został wyproduko-
wany wspólnie przez Jacka Rzehaka, producen-
ta filmu „Pod Mocnym Aniołem” i Krakowskie 
Biuro  Festiwalowe, operatora programu Kra-
ków Miasto Literatury UNESSO.

Jerzy Pilch niewątpliwie zauroczył reżysera, 
który poświęcił mu film dokumentalny. Reży-
serowi chodziło  o naświetlenie najważniej-
szych spraw z życia Pilcha tj. poczucia humoru, 
bycia ewangelikiem, dzieciństwa spędzonego 
w Wiśle, gdzie jego rodzina była elitą. W fil-
mie nie wnikano za bardzo w życie prywatne.

„Film o Pilchu” to opowieść o niezwykłym 
mężczyźnie, którego niebanalne spojrzenie na 
świat i ukazywanie rzeczywistości w krzywym 
zwierciadle  odcisnęły trwałe piętno na hi-
storii polskiej literatury. Jerzy Pilch opowiada 
przed kamerą o dzieciństwie spędzonym w Wi-
śle, wpływie kobiet na jego osobiste wybory, 
alkoholizmie  a także powinnościach twórcy  
i relacjach z rodzicami – bohaterami jego prozy.

W produkcji występuje grono kolegów po 
piórze, m.in. Krzysztof Varga, Andrzej Stasiuk 

Ks. prof. M.J.Uglorz

reżyser A. Lewandowski



27

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 88www.parafiajaworze.pl

i Wojciech Kuczok. O prozaiku mówią także 
aktor Andrzej Grabowski, przyjaciele z czasów 
szkoły i polonistycznych studiów na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim – jak choćby Bronisław 
Maj, matka Wanda Pilch, biografka Pilcha Ka-
tarzyna Kubisiowska i krytyczka literacka Ka-
zimiera Szczuka. Jednak w „Filmie o Pilchu” 
najważniejszy jest Pilch, który niewątpliwie 
zauroczył reżysera poświęconego mu filmu do-
kumentalnego.

Jerzy Pilch to prozaik, publicysta, dramaturg, 
scenarzysta filmowy. Pisarz o równie ironicz-
nym, co czułym spojrzeniu na niedoskonałości 
tego świata i kondycję zamieszkujących go lu-
dzi. Uważny obserwator i krytyczny komen-
tator rodzimej rzeczywistości, przedstawianej 
z perspektywy inteligenckich rozczarowań czy 
kompleksów. Felietonista znany z oryginal-
nych skojarzeń i ciętego pióra.

Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 roku 
w Wiśle, w rodzinie protestanckiej. Wychowy-
wał się w częstej na Śląsku Cieszyńskim wierze 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, które-
go członkiem jest do dzisiaj, choć, jak wyznał 
w swoim „Dzienniku”, stracił wiarę.

Po latach dziecięcych i szkolnych spędzo-
nych w rodzinnej Wiśle, Pilch ukończył filo-
logię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
Tam też w latach 1975 – 1985 pracował jako  
adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej. Rozpo-
czął studia doktoranckie.

Propozycja pracy w „Tygodniku Powszech-
nym” sprawiła, że Jerzy Pilch przerwał stu-
dia doktoranckie. Szybko stał się jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych autorów tego 
pisma. Do 1999 roku był członkiem zespołu 

redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego”. Póź-
niej publikował krótkie felietony na łamach 
„Hustlera”, po czym kolejno: w „Polityce” (1999 
– 2006), „Dzienniku” (2006 – 2009) i „Przekro-
ju” (2010 -2011). W lipcu 2012 roku ponownie 
został felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.

W 1989 roku Jerzy Pilch otrzymał Nagrodę 
Fundacji im. Kościelskich za tom „Wyznania 
twórcy pokątnej literatury erotycznej”. W maju 
1998 roku jego proza  „Tysiąc spokojnych nocy” 
została uhonorowana tytułem  Krakowska 
Książka Miesiąca. Wielokrotnie nominowany 
do Nagrody Literackiej NIKE, którą otrzymał 
w 2001 roku za powieść „Pod Mocnym Anio-
łem”. W 2004 roku otrzymał Nagrodę im. Ks. 
Leopolda Jana Szersznika za całokształt twór-
czości i promocję Śląska Cieszyńskiego.

Do jego ważniejszych książek należą rów-
nież: „Spis cudzołożnic. Proza podróżna”, 
„Rozpacz    z powodu utraty furmanki”, „Bez-
powrotnie utracona leworęczność”, „Miasto 
utrapienia”, „Upadek człowieka pod Dworcem 
Centralnym”, „Moje pierwsze samobójstwo”, 
Marsz Polonia”.

25 listopada 2017 roku odbyło się w Ustro-
niu Polanie tegoroczne spotkanie Zarządów 
Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewange-
lickiego Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu 
uczestniczyły Zarządy Oddziałów z Bielska, 
Cieszyna, Ustronia, Jaworza oraz  prezes Zarzą-
du Głównego Józef Król. Prezesi przedstawili 
krótkie sprawozdania z działalności oddziałów 
w 2017 roku  oraz wstępnie omówione zostały 
propozycje tematów spotkań w 2018 roku.

11 grudnia 2017 roku spotkanie 
członków Oddziału miało cha-
rakter wieczoru adwentowego 

Sekretarz  Oddziału  
Danuta Kubala

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia najserdeczniejsze życzenia cudownych 
świąt, rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 
świąt dających radość  i odpoczynek oraz na-
dzieję na Nowy 2018 Rok, żeby był jeszcze lep-
szy niż ten, który właśnie mija – składa wszyst-
kim czytelnikom Zarząd Oddziału  Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu.

Jerzy Pilch - kadr z filmu


