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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

8 stycznia 2018 roku odbyło się w Jaworzań-
skim Oddziale PTEw zebranie sprawozdawcze, 
dotyczące podsumowania działalności za 2017 
rok (patrz  tekst ks. W. Wantuloka).

Zebranie odbywało się wg ustalonego po-
rządku. Po odczytaniu wszystkich sprawozdań 
z działalności w minionym 2017 roku Zarządo-
wi udzielono absolutorium.

Następnie prezes Leopold Kłoda przedsta-
wił wstępny plan pracy na 2018 rok, który 
został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzo-
nych.

Na spotkaniu w dniu 5 lutego 2018 roku, te-
mat „450 lat od wydania Porządku Kościelne-
go księcia cieszyńskiego Wacława III Adama” 
przedstawił dr Łukasz Barański.

Wacław III Adam był synem księcia cie-
szyńskiego  Wacława II oraz Anny Hohen-
zollern. Urodził się w grudniu 1524 roku a zmarł 
4 listopada 1579 roku. Młody książę spędzał 
dużo czasu na dworze królewskim w Wiedniu, 
gdzie  zdobył wykształcenie. Pomimo tego 
pod wpływem otoczenia z rodzinnego Cieszy-
na Wacław III Adam przyjął wiarę ewangelic-
ką, w której wytrwał do końca życia. W 1568 
roku wydał tzw. Porządek Kościelny, regulu-
jący życie kościelne wg zasad Kościoła Lute-
rańskiego w parafiach księstwa cieszyńskiego. 
Wydany on był w języku czeskim i regulował 
reformację (naprawę) religii i nabożeństwa  
w następujących obszarach:

 I -  o chrzcie świętym,
II – o spowiedzi,
III – o sakramencie ołtarza,
IV – aby wszelkie zaklinanie lub święce-
 nie jako to chrztu, pokarmów, ziół, 
 wody, soli i tym podobnych rzeczy zo-
 stały zaniechane,
V – aby nikt nie mógł zawrzeć małżeńskiego 
 związku, kto by wpierw z ambony trzy-
 krotnie nie był ogłoszony,
VI – jakie święta mają być zachowane,
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VII – aby zaniechane zostały nieużyteczne 
   ceremonie przy mszy,
VIII – o ceremoniach w ciągu całego roku,
IX – o pogrzebie, czyli chowaniu zmarłych.
Książę cieszyński Wacław III Adam umie-

ra w 1579 roku. Jego żona Katarzyna Sydonia 
widząc pewne niedostatki porządku wydane-
go przez męża, poszerza go i wydaje ponownie  
w 1584 r. Szczególny nacisk położyła na szkol-
nictwo, jego nadzór i nauczyciela, a także na 
wybór proboszczów i ich miejsce w Kościele.

Temat wśród słuchaczy wzbudził duże za-
interesowanie, o czym świadczyła ożywiona 
dyskusja, która wywiązała się po prelekcji. 

9 marca 2018 roku temat „Zapomniane skar-
by ziemi cieszyńskiej – luterańska muzyka 
dawnych czasów”  przedstawił dr Zenon Moj-
żysz, pracownik  Wydziału Artystycznego Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prelegent  
z wykształcenia jest  muzykiem (gra na skrzyp-
cach) i muzykologiem, czyli badaczem muzyki. 
Przedmiotem jego badań jest muzyka rene-
sansowa i barokowa, a szczególnie pasjonuje 
się muzyką protestancką  XVI – XVIII wieku. 

Prelegent przedstawił tradycje muzyczne,  
z których czerpała reformacja, wyjaśnił na 
czym polegały zmiany wprowadzone przez 
twórców protestanckich, omówił przykładowy 
układ nabożeństwa i znaczenie liturgii wraz ze 
śpiewaną wspólnie przez wiernych Ewangelią. 
Prelekcja ilustrowana była slajdami, na których 
przedstawiane były w postaci zapisów nuto-
wych dokumenty archiwalne, takie jak:  Kan-

cjonały (Iwančicki z 1564 roku,  kralicki z 1615 
roku i cieszyński z 1610 roku ), zbiór 15 utwo-
rów instrumentalnych z lat 1730-40,  książki 
muzyczne z biblioteki Tschammera w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie, polonezy  i kantaty 
cieszyńskie. Wykład ilustrowany był również 
dźwiękiem. Podczas prezentowanych slajdów 
z dokumentami można było słuchać  fragmen-
tów utworów muzycznych z danej epoki.

Wykład był niezwykle interesujący i przy-
ciągał uwagę słuchaczy. Pozwolił pogłębić 
wiedzę z zakresu historii muzyki protestanc-
kiej, gdyż na co dzień rzadko mamy okazję słu-
chać dawnych utworów muzycznych.

Tradycyjnie już Zarząd Jaworzańskiego Od-
działu PTEw serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na kolejne spotkania i wy-
cieczki, które organizowane będą w następują-
cych terminach:

- 4 kwiecień 2018 rok – temat „Początek woj-
ny 30-letniej, defenestracja praska, losy Braci 
Czeskich” przedstawi dr Józef  Szymeczek z Za-
olzia.

- 7 maja 2018 roku – temat „Ostatnia wojna 
religijna w Europie 1618 – 1648, fakty i skutki” 
przedstawi Leopold Kłoda.

- 25 – 26 maja ( piątek-sobota) 2018 roku – 
odbędzie się dwudniowa wycieczka do Łodzi 
i Pabianic. Kilka szczegółów: Ul. Piotrkowska, 
Muzeum Historyczne, Cmentarz Żydowski, 
Kościół Ewangelicki, Spotkanie z Łódzkim Od-
działem PTEw. Hotel „Reymont” obiadoko-
lacja, nocleg, śniadanie. W sobotę cmentarz 
ewangelicki w Łodzi, w Pabianicach -kościół 
ewangelicki. Przewodnik. Cena : 150,- zł, zapi-
sy do 15 maja w kancelarii parafialnej.

- 4 czerwca 2018 roku – temat „200 – lecie 
powstania i historia Parafii w Starym Bielsku” 
przedstawi ks. dr Piotr Szarek.  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych radosnego świętowania Wielkiej 
Nocy, wiele radości i Bożego Błogosła-
wieństwa życzy wszystkim czytelnikom Za-
rząd Oddziału Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego  
w Jaworzu.
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