Z życia i wiary

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE

I kwartał 2019 roku
Rozpoczął się kolejny, 35 rok działalności naszego Towarzystwa w Jaworzu. Na noworocznym spotkaniu w dniu 7 stycznia 2019
roku temat „Uzdrowienie człowieka i planety”
przedstawił ks. prof. Marek Uglorz. Jego prelekcje zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem i żywą reakcją słuchaczy. Tak było
i tym razem. Po prelekcji nastąpiła ożywiona
dyskusja, a ksiądz długo odpowiadał na pytania słuchaczy.

Rok 2019 nazwany jest rokiem troski
o stworzenie. Pan Bóg stworzył człowieka i jest
zainteresowany tym, żeby człowieka uzdrowić
i zbawić. Proces uzdrowienia połączony jest
z naturą i planetą. Wszystko jest od Boga, dlatego trzeba dać szansę naszemu duchowi, żeby
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na nowo się narodzić, zacząć na nowo myśleć,
gdyż od nowego myślenia zaczyna się nowe
życie. Trzeba wiedzieć, kim jestem i co jest dla
mnie ważne. Trzeba nauczyć się odnajdować
w sobie relacje z Bogiem, nie być egoistą, lecz
koncentrować się na tym, co jest potrzebne.
Nie można być zachłannym na materialne rzeczy tego świata. Odmieniony człowiek odmieni świat, gdy pozna siebie, to przestanie czynić
zło i niszczyć ziemię. Nie trzeba wszystkiego
zachłannie zdobywać, to jest proekologiczne
działanie. Szukajcie najpierw królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Człowiek, który doświadcza w sobie Królestwa Bożego ma władzę nad swoimi myślami, myśli
i świadomość się uspokajają.
W styczniu 2019 roku Polskie Towarzystwo
Ewangelickie Oddział w Jaworzu było również współorganizatorem wieczoru kolęd, który odbył się 6 stycznia br. w kościele ewangelickim w Jaworzu.
4 lutego 2019 roku w jaworzańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się Walne Zebranie Członków, które miało
charakter zebrania sprawozdawczego, podsu-

mowującego działalność za 2018 rok. Zebranie
odbywało się wg ustalonego porządku: najpierw kurator Parafii, pan Ryszard Milli odczytał napisany przez siebie wiersz na pożegnanie
śp. ks. radcy Ryszarda Janika „Łzą dziś pamięci wraz tu żegnamy”, następnie sprawozdanie
z działalności w 2018 roku złożył prezes Leopold Kłoda, sprawozdanie finansowe przed-
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stawił skarbnik Józef Król a sprawozdanie
komisji rewizyjnej Elfryda Kukla. Protokół
z poprzedniego zebrania sprawozdawczego
przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń i Zarządowi udzielono absolutorium.
Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Mariusz Fender przedstawił
w formie multimedialnej prezentację „ Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2018 roku”, na podstawie której każdy mógł sobie przypomnieć
spotkania i wycieczki, które odbyły się w minionym roku.
Następnie prezes Leopold Kłoda zaproponował wstępnie tematykę i terminarz spotkań
w 2019 roku. Planowane tematy spotkań to:
Stanisław Hadyna w 100 rocznicę urodzin,
Ochrona przyrody w kodeksie myśliwych, Leonardo da Vinci – 500 rocznica śmierci, Mikołaj
Rej – 450 rocznica śmierci, Piękno stworzenia
Ziemi Cieszyńskiej, Ziemia Święta – śladami
Chrystusa, Ks. Leopold Otto – 200 rocznica
urodzin. Zaplanowano również dwie wycieczki tj. jednodniową do Chorzowa i Będzina oraz
3-dniową do Poznania na uroczystość 100–lecia powstania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
Przedstawiony plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych członków.
4 marca 2019 na comiesięcznym spotkaniu Oddziału PTEw w Jaworzu temat „Postać
Stanisława Hadyny – kompozytora i literata
w 100 rocznicę urodzin” przedstawiła pani
Anna Guznar, członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Ustroniu.

Na wstępie prelegentka wspomniała, iż na
spotkaniu autorskim w bibliotece w Ustroniu miała szczęście ze Stanisławem Hadyną
osobiście się spotkać i rozmawiać. Do dzisiaj
pozostaje pod wielkim wrażeniem jego osobowości. Obecnie rok 2019 jest obchodzony
w województwie Śląskim jako Rok Stanisława Hadyny.
Stanisław Hadyna to polski kompozytor,
dyrygent, muzykolog i pisarz, założyciel i wieloletni kierownik artystyczny Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Był synem śląskiego nauczyciela muzyki i zbieracza pieśni Jerzego Hadyny
oraz Emilii z d. Pilch. Urodził się 25 września
1919 roku w Karpętnej na Zaolziu. Jego przodkowie ze strony matki pochodzili z Wisły.
W 1938 roku ukończył Instytut Muzyczny im.
Ignacego Paderewskiego w Cieszynie, następnie studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a po wojnie podjął
studia na kierunku kompozycji i dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
(obecnie Akademia Muzyczna) w Katowicach.
Dorobek muzyczny Stanisława Hadyny to
kompozycje i opracowania ponad 250 pieśni
chóralnych i solowych, 30 tańców, dwa koncerty fortepianowe i muzyka do filmów. W pamięci Polaków utrwalił się przede wszystkim
jako twórca, dyrektor naczelny i artystyczny
Zespołu „Śląsk”. Funkcję tę pełnił w latach 1953
– 1968 i później, od 1 marca 1990 roku niemal
do śmierci. Gdy w 1968 roku został odsunięty
od funkcji dyrektora naczelnego Zespołu, zamieszkał w Krakowie. Od lat 60, zajmował się
również z dużym powodzeniem twórczością literacką. Był erudytą o ogromnej wiedzy i nie-
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pospolitych zdolnościach narracyjnych. Spod
jego pióra wyszły wielokrotnie nagradzane na
świecie dzieła literackie: dramaty, powieści, reportaże, eseje, słuchowiska radiowe i audycje
telewizyjne. Wydał w Polsce siedem książek,
m.in. o Martinie Lutherze Kingu oraz dramat
o Gandhim. Za książkę „Błogosławieni pokój
czyniący” w 1969 roku otrzymał nagrodę UNESCO. Zmarł 1 stycznia 1999 roku w Krakowie.
Pochowany został w Wiśle na starym cmentarzu ewangelickim na Groniczku. Pośmiertnie
otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Wisła. Obecnie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” nosi
imię Stanisława Hadyny i tak jak pragnął tego
założyciel, stara się prezentować wielokulturowy folklor śląski. W jego repertuarze są też
inne polskie pieśni i tańce oraz opracowania
oper, oratoriów, muzyki klasycznej i sakralnej.
1 lipca 2006 roku przed siedzibą zespołu kompozytorowi postawiony został pomnik.
Po prelekcji tradycyjnie odbyła się dyskusja, tym razem z udziałem specjalnego gościa,
gdyż w spotkaniu uczestniczyła również synowa Stanisława Hadyny. Uzupełniła ona prelekcję, dzieląc się interesującymi i ciekawymi
wspomnieniami z różnych wydarzeń rodzinnych, które były cennym i wartościowym uzupełnieniem sylwetki Stanisława Hadyny.
W II kwartale br. również organizowane

będą bardzo ciekawe spotkania, na które Zarząd PTEw w Jaworzu serdecznie wszystkich
zaprasza:
- 1 kwietnia 2019 r. – temat „Ochrona przyrody w kodeksie myśliwych” przedstawi ks.
Dariusz Madzia z Istebnej;
- 6 maja 2019 r. – temat „Leonardo da Vinci – 500 rocznica śmierci” przedstawi ks. Karol
Macura z Drogomyśla;
- 3 czerwca 2019 r. – temat „Mikołaj Rej –
450 rocznica śmierci” przedstawi Małgorzata
Kobiela – Gryczka z Jaworza;
- 6 lipca odbędzie sie wycieczka jednodniowa do Chorzowa i Będzina dla seniorów i wnuków. W programie kościoły ew.
w Chorzowie, Stadion Śląski,
rosarium, Zamek Piastowski w
Będzinie.
Sekretarz Oddziału
Danuta Kubala
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego wiosennego nastroju oraz samych cudownych i słonecznych dni
życzy wszystkim czytelnikom z całego serca Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego w Jaworzu.

Poznanie
Czy znać siebie nawzajem –
to znaczy wiedzieć wszystko o sobie?
To znaczy siebie kochać,
ufać sobie i wierzyć wzajemnie?
Nikt nie powinien chcieć gwałtem
wdzierać się do wnętrza drugiego
człowieka ani obnażać go.
Przecież dusza jak ciało
ma swój wstyd, swe odsłony.
Uszanuj ją, osłon nie zdejmuj.
Poznawaj innych jedynie,
abyś pomóc mógł człowiekowi
w czas jego zagubienia, upadku,
znów wyprostować się i odnaleźć.
Nie wolno nikomu z nas
rzec do drugiego:
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Należymy do siebie tak, a tak
i dlatego mam prawo
do wszystkich twoich myśli.
Nawet matce nie wolno
tak postąpić wobec dziecka.
Dobra jest tylko radosna
ofiara dawania,
budząca dawanie.
Tym, którzy znaleźli się
na twej drodze,
których ty znałeś,
daj ze swej duchowej istoty,
ile zdołasz.
A od tych, którzy tobie dają,
przyjmuj jako dar drogocenny.
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