Z życia i wiary

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
II kwartał 2018 roku
Drugi kwartał 2018 roku w jaworzańskim
Oddziale PTEw był niezwykle bogaty w ciekawe i interesujące wydarzenia. Odbyły się
trzy spotkania, w tym jedno wyjazdowe do
Starego Bielska, wyruszyliśmy na pierwszą
w tym roku dwudniową wycieczkę do Łodzi
i Pabianic oraz obchodziliśmy uroczystość jubileuszowych urodzin naszych członków: Jana
Pokładnika, Aurelii Ficek, Emila Kurcjusa oraz
Emilii Obracaj i Jerzego Chałpskiego.
Na spotkaniu w dniu 4 kwietnia 2018 roku,
temat „Początek wojny 30 letniej 1618 r. Losy
Braci Czeskich” przedstawił dr Józef Szymeczek, polski historyk i działacz społeczny na
Zaolziu, pracownik Uniwersytetu w Ostrawie.

Wojna trzydziestoletnia to konflikt zbrojny, jaki miał miejsce w latach 1618 – 1648,
w którym wzięła udział duża grupa ówczesnych państw europejskich, zarówno katolickich jak i protestanckich. Była to ostatnia
wojna religijna w Europie. Wojnę trzydziestoletnią dzieli się na cztery okresy: okres czeski,
duński, szwedzki i francuski.
Okres czeski (1618 – 1623) rozpoczął się od
tzw. defenestracji praskiej, jaka miała miejsce 23 maja 1618 roku. Grupa protestanckiej
szlachty czeskiej (której nowe wyznanie było
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zagrożone) wyrzuciła przez okno na zamku na
Hradczanach w Pradze dwóch namiestników
cesarza Macieja. Wydarzenie to dało początek
powstaniu w Czechach, a tym samym było
preludium wojny trzydziestoletniej. Militarnego poparcia Czechom udzielił Siedmiogród
oraz księstwa śląskie.
Skutkiem wojny stała się pacyfikacja Czech.
Czechy utraciły też autonomię i stały się dziedziczną posiadłością Habsburgów. W wyniku
wojny i panującej w jej czasie zarazy, liczba
ludności Czech zmniejszyła się z około 4 milionów na początku XVII wieku, do około 700
tysięcy w połowie stulecia.
Bracia Czescy to ruch społeczno – religijny
w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu
w drugiej połowie XV wieku. W XVI wieku Bracia Czescy podjęli dialog z Kościołami
Ewangelickimi, w wyniku którego przyłączyli się do protestantyzmu. Rola Braci Czeskich
w monarchii habsburskiej wzrosła z początkiem XVII wieku. W 1609 roku uzyskali oni od
cesarza Rudolfa II wolność wyznania w Czechach i na Śląsku ( tzw. Konfesja czeska). Jednak upadek powstania czeskiego w 1620 roku
i druzgocąca klęska armii czeskiej na Białej
Górze (8 listopada 1620 roku) spowodowały
dla braci czeskich niszczycielską falę prześladowań. Działalność braci czeskich została zakazana, przywódcy udali się na emigrację a resztki
wspólnoty zeszły do podziemia.
7 maja 2018 roku na comiesięcznym zebraniu Oddziału prelekcję „Wojna 30 letnia 1618
– 1648 r. Jej skutki dla protestantyzmu w Europie” przedstawił nasz Prezes, Leopold Kłoda
(patrz osobny tekst).
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25 maja 2018 roku odbyła się pierwsza
w tym roku wycieczka. Wczesnym rankiem
w dobrych humorach wyruszyliśmy autokarem do Łodzi i Pabianic. Po ponad czterech godzinach dotarliśmy do celu.
Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod
względem liczby ludności (po Warszawie
i Krakowie) i liczy obecnie około 690 000
mieszkańców. Jest to ośrodek akademicki,
kulturalny i przemysłowy. Dawniej ziemia
obiecana dla fabrykantów a dzisiaj dla turystów. Ponadto, przed drugą wojną światową
w związku z wzrastającą liczbą luteran, była tam
bardzo silna parafia Ewangelicko-Augsburska.
Zwiedzanie rozpoczynamy wraz z przewodnikiem (również ewangelikiem) od spaceru po
ulicy Piotrowskiej. Jest to reprezentacyjna ulica Łodzi licząca około 4 km i nazywana jest
również głównym deptakiem Łodzi. Znajdują
się na niej restauracje, muzea, pałace oraz aleja gwiazd i rzeźby plenerowe, wśród których
spotkaliśmy „Ławeczkę Tuwima” i „Fortepian
Rubinsteina”.

Następnie udajemy się na Nowy Cmentarz
Żydowski założony w 1892 roku. Jest to największa w Polsce pod względem powierzchni
nekropolia żydowska ( 42 ha i ponad 230 tys.
pochowanych), w tym około 45 tys. stanowią
mogiły zmarłych i zamordowanych w okresie
funkcjonowania łódzkiego getta. W momencie założenia był największym cmentarzem żydowskim w Europie, obecnie największym jest
cmentarz berliński.
Później objazdem po Łodzi zwiedzamy teren byłego Litzmannstadt Getto oraz Księży
Młyn, czyli były kompleks fabryczny Karola
Wilhelma Scheiblera.

24

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi, które mieści się
w Pałacu Izraela Kalmanowicza Poznańskiego.
Jest to piękny i ozdobny budynek z XIX wieku, a zarazem jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków, w którym mieszkała bajecznie bogata rodzina fabrykantów.

Po smacznym obiedzie spożytym w Rajskim Jadle na terenie Manufaktury (Centrum
Handlowe na terenie dawnego kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego) udajemy się
do Hotelu Reymont w celu zakwaterowania.
Wieczorem spotykamy się z proboszczem
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Łodzi,
ks. Michałem Makulą oraz członkami łódzkiego oddziału PTEw. W kościele św. Mateusza
ksiądz opowiada nam historię parafii, której
dzieje wiążą się nierozerwalnie ze wzniesionym w latach 1909 – 1928 kościołem św. Mateusza. Wnętrze kościoła cechuje wysoki kunszt
artystyczny, wszystkie elementy pozostają
w zgodzie z architektoniczną tradycją luterańską. Jednym z najciekawszych elementów
wystroju kościoła jest żyrandol, który liczy 241
żarówek i jest największy w kraju. W kościele
również odbywają się comiesięczne koncerty
organowe pod nazwą „Niedziela z muzyką
u św. Mateusza”. Następnie udajemy się do
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sali parafialnej, gdzie przy kawie i cieście długo rozmawiamy i wymieniamy doświadczenia na temat naszej pracy oraz o kłopotach
i sukcesach dotyczących naszej działalności.
W sobotę rano, po smacznym śniadaniu
i z nowym zapasem sił udajemy się na Stary
Cmentarz Ewangelicki, który powstał w 1855
roku. Dzieli się on stosownie do wyznań na
część ewangelicką, prawosławną i rzymskokatolicką. Ze względu na swój wyjątkowy charakter i walory artystyczne licznych nagrobków,
zaliczany jest do najcenniejszych nekropolii
w skali kraju. Stał się miejscem spoczynku
przedstawicieli znakomitych łódzkich rodów
fabrykanckich i mieszczan zasłużonych dla
rozwoju i kultury Łodzi. Symbolem cmentarza
jest znajdująca się na części ewangelickiej kaplica grobowa i mauzoleum Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego fabrykanta. Na
cmentarzu tym spoczywa również ks. biskup
Mieczysław Cieślar, który zginął tragicznie
w wypadku w 2010 roku.
Następnym celem naszej wycieczki było
spotkanie w Kościele Ewangelickim pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła w Pabianiwww.parafiajaworze.pl

cach. Czekał na nas już tam proboszcz parafii,
ks. bp Jan Cieślar wraz z członkiem rady parafialnej. Ksiądz przedstawił nam historię parafii
i kościoła, który poświęcony został 25 listopada 1832 roku. Kościół ma kształt rotundy wpisanej w plan krzyża, zwieńczonej stożkowym
dachem z tzw. latarnią na szczycie. Zewnętrzną
elewację ozdobiono figurami apostołów: św.
Piotra i św. Pawła, które wykonał warszawski rzeźbiarz Aleksander Pruszyński. W czasie
II wojny światowej kościół nie odniósł zniszczeń, lecz sytuacja, w której znaleźli się ewangelicy po wojnie, była tragiczna. Kościół upaństwowiono, większość parafian wyjechała
bądź została zmuszona do opuszczenia miasta. Mimo wszystko parafia przetrwała. Zdewastowany budynek zwrócono w 1948 roku.
Wierni przystąpili do mozolnej odbudowy
i gruntownego remontu. Obecnie kościół znów
prezentuje się w pełnym blasku. Parafia liczy
102 wiernych i oprócz swojej podstawowej
działalności religijnej jest organizatorem wielu konferencji, odczytów kulturalnych a przede
wszystkim koncertów, gdyż kościół dysponuje
bardzo dobrą akustyką.
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Spotkanie w Pabianicach było ostatnim
punktem naszej wycieczki. Pełni niezapomnianych wrażeń wracaliśmy do Jaworza. Byliśmy
mile zaskoczeni ogromną ilością zabytków
i ciekawych miejsc do zwiedzania, znajdujących się w tym rejonie. Dodatkowo tak bardzo
miłe i serdeczne przyjęcie, jakiego doznaliśmy
wśród naszych współwyznawców w Łodzi
i Pabianicach, na długo pozostaną w naszej
pamięci.
Spotkanie 4 czerwca 2018 roku było spotkaniem wyjazdowym. Na zaproszenie ks. dra
Piotra Szarka udaliśmy się do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Starym Bielsku, gdzie
czekał na nas ks. dr Piotr Szarek oraz kurator
Parafii, Krzysztof Tyrna wraz z małżonką. Najpierw w kościele św. Jana Chrzciciela a później
w sali parafialnej ksiądz przedstawił nam zarys
historii parafii i kościoła. Prelekcja była bardzo
interesująca, gdyż dowiedzieliśmy się o wielu
ciekawych, codziennych wydarzeniach z życia
parafii od najstarszych czasów po dzień dzisiej-

szy. Historia Starego Bielska sięga okresu średniowiecza i związana jest z tzw. grodziskiem,
osadą powstałą przypuszczalnie pod koniec
XII wieku. Kościół ewangelicki wybudowany
został na części zasypanej fosy grodziska słowiańskiego, co pozwala wnioskować, że już
w XIII wieku wiara w Jezusa Chrystusa mocno się tu zakorzeniła. W związku z tym, również ulica, przy której stoi kościół nosi nazwę
„Pod Grodziskiem”.
Obecnie istniejąca Parafia Ewangelicka
w Starym Bielsku powstała na początku XIX
wieku na skutek podziału Parafii Ewangelickiej w Bielsku. Wtedy to starania ewangelików
ze Starego Bielska, Aleksandrowic, Wapienicy
i Kamienicy o budowę własnego kościoła zakończone zostały sukcesem. 12 maja 1818 roku
dokonano poświęcenia kamienia węgielnego,
a po trwającej dziewięć lat budowie, 24 czerwca 1827 roku poświęcenia kościoła. Na pierwszego duszpasterza powołano ks. Andrzeja Źlika z Kozakowic. W tym okresie nabożeństwa
w języku polskim odbywały się w co trzecią
niedzielę. W pozostałe niedziele nabożeństwa
odprawiane były w języku niemieckim. Następcą ks. Źlika przez następne 42 lata został
ks. Johan Friedrich Gloxin, pochodzący z Brna.
Był on gorliwym duszpasterzem i dobrym gospodarzem. W czasach współczesnych wieloletnim proboszczem w latach 1968 – 1992 był ks.
prof. dr hab. Manfred Uglorz, a od 1993 roku
do dzisiaj ks. dr Piotr Szarek.
W latach powojennych kościół oraz budynek plebanii przechodził różne remonty i modernizacje: otynkowano budynek, zainstalowano centralne ogrzewanie, wykonano nowe
pokrycie dachowe, w 1995 roku kościół został
odmalowany wewnątrz, w 1996 roku przeprowadzono remont organów a w 2001 roku wykonano nową elewację. Obecnie parafia liczy
około 1200 dusz.
Życząc wszystkim udanych wakacji, zapraszamy jednocześnie na nasze spotkania i wycieczki, które również w okresie wakacyjnym
będą się odbywać.

W imieniu
Zarządu PTEw w Jaworzu
sekretarz Danuta Kubala
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