Z życia i wiary

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
II kwartał 2019 roku
Drugi kwartał 2019 roku jaworzański Oddział PTEw rozpoczął w dniu 1 kwietnia br. kolejnym tematem związanym z Rokiem troski
o stworzenie. Tym razem prezentację tematu
„Ochrona przyrody w kodeksie myśliwych”
przedstawił ks. Dariusz Madzia z Istebnej,
który na wstępie wspomniał, iż pochodzi
z Wisły, wychował się w Malince i od zawsze
związany był ze środowiskiem myśliwych,
gdyż najpierw myśliwym był jego dziadek, następnie ojciec, więc również i on został myśliwym. Jednak obecnie, po wielu latach ksiądz
w polowaniach nie bierze już udziału. Prelegent zastanawiał się, jak pogodzić teologię
z myślistwem oraz jakie jest powiązanie chrześcijaństwa z łowiectwem. W tradycji łowieckiej
ukształtowały się różnorodne formy zwyczajów i ceremoniału łowieckiego tj. pasowanie
na myśliwego, „chrzest” myśliwski, ceremoniały muzyczne polowań tworzące swoistą liturgię, zasady etycznego postępowania wyrosłe z kultury chrześcijańskiej oraz doświadczeń
wyniesionych z łowiska, powołanie.

Łowiectwo to nie tylko strzelanie. Polscy
myśliwi uczestniczą w wielu ważnych działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Dotyczy to zwłaszcza restywww.parafiajaworze.pl

tucji zagrożonych gatunków zwierząt. Jednak
ideały nie zawsze są realizowane, ale to jest
związane z czynnikiem ludzkim.
Ogólne zasady gospodarki łowieckiej:
- łowiectwo jest gałęzią gospodarki spełniającą służebną rolę wobec leśnictwa i rolnictwa;
- dbałość o zachowanie właściwej struktury
wiekowej i płciowej danych populacji zwierząt;
- przestrzeganie ustalonych norm „pojemności
łowiska”, które mają wpływ na zachowanie
flory i fauny;
- poprawianie warunków bytowych zwierzyny, by zminimalizować negatywne skutki dużych populacji;
- prowadzony program hodowlany w Europie
bardzo chwali model łowiectwa realizowany
w naszym kraju, gdyż on bardzo dba o gospodarkę populacji;
- gospodarka łowiecka ma uwzględniać oddziaływanie całości ekosystemów, nie nastawiać się na ochronę jednego gatunku;
- dbałość o właściwe wielkości łowisk.
Co należy do obowiązków myśliwych
w celu ochrony przyrody:
- przygotowanie karmy do dokarmiania zwierząt w zimie,
- właściwe rozmieszczenie w terenie paśników,
- budowa urządzeń łowieckich, które służą
w rozmaitych aspektach gospodarki łowieckiej,
- tworzenie remiz na terenach polnych,
- prowadzenie programów reintrodukcyjnych,
- opracowywanie planów gospodarowania
populacjami w oparciu o rzetelną inwentaryzację zwierzyny,
- uwzględnianie w gospodarce łowieckiej najnowszych wyników badań naukowych,
- podejmowanie akcji edukacyjnych społeczeństwa mające na celu uświadomienie zasad
gospodarki łowieckiej oraz niepożądanych zachowań człowieka w poszczególnych ekosystemach.
Organizacją zrzeszającą polskich myśliwych
i koła łowieckie jest Polski Związek Łowiecki.
Jego geneza sięga XIX wieku. Kraj podzielony
jest na 49 okręgów, w tym jest Beskidzki Okręg
Łowiecki z siedzibą w Bielsku-Białej.
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6 maja 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie. Temat „ Leonardo da Vinci - największy artysta renesansu w 500 rocznicę śmierci”
przedstawił zaproszony gość, ks. Karol Macura
z Drogomyśla. Prelegent na podstawie wyświetlanych 50 slajdów skupił się na istocie
geniuszu Leonarda da Vinci, gdyż rzeczywiście
geniuszem trzeba go nazwać.
Leonardo da Vinci - włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz,
odkrywca, matematyk, mechanik, anatom,

wynalazca, geolog, rzeźbiarz - urodził się 15
kwietnia 1452 roku w Anchiano we Włoszech.
W rozumieniu współczesnym nie miał nazwiska, gdyż człon „da Vinci” oznacza „z miasta
Vinci”. Szeroko uważa się go za jednego z największych malarzy wszech czasów i właśnie talent malarski przysporzył Leonardowi największej popularności. Dwie z jego prac, „Mona
Lisa” i „Ostatnia Wieczerza” zajmują czołowe
miejsca na listach najsławniejszych portretów
i dzieł malarstwa. W Polsce szczególnie znany
jest obraz „Dama z gronostajem”, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie. Do czasów dzisiejszych przetrwało najprawdopodobniej 15 jego obrazów.
Jako inżynier Leonardo tworzył projekty
wyprzedzające jego czas, opracowując koncepcje śmigłowca, czołgu, wykorzystania podstaw
tektoniki płyt, podwójnego poszycia burt statku i wiele innych innowacji. Względnie mała
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liczba jego pomysłów została wcielona w życie za jego czasów, Niektóre z jego pomysłów,
takie jak automatyczna nawijarka do szpul czy
maszyna do sprawdzania wytrzymałości drutu na rozciąganie, weszły do świata techniki
bez większego rozgłosu. Leonardo pracował na
największych dworach Europy. Doprowadził
do znacznego wzrostu poziomu wiedzy o anatomii, budownictwie lądowym i hydrodynamice. Zaznaczył swoją obecność także w dziedzinie architektury, rzeźby, filozofii i pisarstwa.
Do dziś przetrwało około 7 000 stron jego notatników z rysunkami, szkicami naukowymi
i notatkami.
Leonardo da Vinci zmarł 2 maja 1519 roku
w Clos Luce we Francji.
Na spotkaniu w dniu 3 czerwca 2019 roku
temat „ Mikołaj Rej z Nagłowic – ojciec literatury polskiej i protestancki publicysta epoki
odrodzenia w 450 rocznicę śmierci” przedstawiła Małgorzata Kobiela Gryczka z Jaworza.
Prelegentka w bardzo ciekawy i interesujący
sposób, w formie opowieści przedstawiała sylwetkę Mikołaja Reja.
Mikołaj Rej z Nagłowic herbu Oksza był
polskim poetą i prozaikiem doby renesansu, teologiem ewangelickim, publicystą oraz
tłumaczem. Był posłem na sejm. Zwany był
również „ojcem literatury polskiej”, a przede
wszystkim wybitnym humanistą. Należał do
frakcji postępowej szlachty, która chciała przeprowadzić liczne reformy państwowe mające
na celu poprawę życia społecznego obywateli Rzeczypospolitej. Urodził się 4 lutego 1505
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roku w Żurawnie pod Haliczem w zamożnej
rodzinie szlacheckiej. Uczył się najpierw 2 lata
w Skalbmierzu, potem kolejne 2 lata we Lwowie, a następnie rozpoczął studia w Akademii
Krakowskiej, które jednak po roku przerwał
i wrócił do Żurawna. W 1525 roku ojciec wysłał Reja na dwór magnacki Andrzeja Tęczyńskiego. Był to moment przełomowy w jego
życiu: zdobywał tam przede wszystkim ogładę towarzyską, uczył się literatury, stylistyki
i ortografii. Został sekretarzem Tęczyńskiego.
Był jednym z pierwszych poetów piszących
w języku polskim. W literaturze znane są jego
słowa: „A niechaj narodowie wżdy postronni
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Po
śmierci ojca opuścił magnacki dwór i wrócił do
rodzinnej wsi. Ożenił się z Zofią Kościeniówną
z Sędziszowa. Zetknął się również z przedstawicielami reformacji
i został jej zwolennikiem. Między rokiem 1541 a 1548 przeszedł na luteranizm,
potem na kalwinizm
i rozpoczął intensywną działalność
religijną: uczestniczył w synodach, zakładał w swoich dobrach zbory i szkoły.
Swoim majątkiem
zarządzał z talentem
23i powodzeniem.
Był człowiekiem zawww.parafiajaworze.pl

możnym. Brał czynny udział w życiu publicznym: jeździł na sejmy, czasem sam był posłem.
Uczestniczył też w życiu sąsiedzkiego ziemiaństwa. Założył miasteczko Rejowiec i Oksza. Król
Zygmunt Stary podarował mu wieś Temerowce za polski przekład psałterza, a król Zygmunt
August w uznaniu jego zasług obywatelskich
oddał mu w dożywocie wieś Dziewięciele.
Twórczość Mikołaja Reja jest bogata i różnorodna, na ogół podporządkowana przesłaniu
etycznemu i religijnemu. Najbardziej znane
utwory to: pieśni religijne, Postylla (niezwykle popularny zbiór kazań), Psałterz Dawidów,
Zwierciadło, Krótka rozprawa między Panem,
Wójtem a Plebanem, Żywot człowieka poczciwego i inne.
Mikołaj Rej zmarł między 8 września
a 5 października 1569 roku. Miejsce śmierci dotychczas pozostaje nieznane. 10 kwietnia 1920
roku podczas Zjazdu Ewangelików Polaków w
Krakowie w Kościele Św. Marcina została odsłonięta tablica pamiątkowa Mikołaja Reja.
U progu zbliżających się wakacji Zarząd
Oddziału PTEw w Jaworzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne
spotkania oraz na jednodniową wycieczkę do
Chorzowa i Będzina, która odbędzie się w dniu
6 lipca br. (sobota). W programie wycieczki kościół w Chorzowie, Stadion Śląski, rosarium oraz Zamek Piastowski w Będzinie.
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