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Hasło miesiąca: Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą 

w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić (Rz 8,18). 

 

Ks. dr Dariusz Chwastek 

Dlaczego chrześcijanie powinni być „zieloni”? 

 

Współczesna epoka, w odróżnieniu od wszystkich wcześniejszych, pozostawia po 

sobie nieodwracalne zmiany w procesach przyrodniczych na Ziemi. Od kilku już 

dekad żyjemy w „antropocenie” – erze człowieka. Mamy do czynienia 

z niebywałym postępem w rozwoju wiedzy i technologii, które z roku na rok 

stopniowo poszerzają paletę naszych możliwości, ułatwiając i poprawiając jakość 

naszego życia. Negatywnym przejawem tego procesu jest jednak postępujące 

zanieczyszczenie środowiska, ocieplanie klimatu, gwałtowna urbanizacja, szybkie 

wyczerpywanie przez człowieka paliw kopalnych itd. w skali globalnej.  

Współczesne społeczeństwa, 

również te najbardziej techno-

logicznie rozwinięte, póki co nie 

są w stanie zapanować nad tym 

negatywnym procesem. Nad 

wymiarem ekologicznym ewi-

dentnie dominuje wymiar eko-

nomiczny – człowiek na 

masową skalę uległ pokusie     

egoistycznego dysponowania 

i władania stworzeniem.   
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Starając się przeciwdziałać tej dysharmonii, niezbędne jest krzewienie wiedzy 

i rozwijanie wrażliwości ekologicznej we wszystkich sferach życia. Chodzi o to, by 

konsekwentnie utrwalać świadomość, że jesteśmy i zawsze będziemy zdani na 

różnorodność biologiczną w całej jej rozciągłości – jesteśmy przecież częścią 

stworzenia!  

W minionym roku synod naszego Kościoła podjął uchwałę, by rok 2019 związać 

z hasłem „Troski o stworzenie”1. Pierwsze świadectwo biblijne, które porusza 

tematykę stworzenia pojawia się już na początku Starego Testamentu – w Księdze 

Rodzaju: 

Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze 

podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad 

bydłem i nad całą ziemią, i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I Bóg 

stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boży (Rdz 1,26–27b)2. 

Przytaczam te słowa, ponieważ historia o stworzeniu i jej szerszy kontekst (Rdz 

1–3) miarodajnie określiły rozumienie człowieka w chrześcijaństwie. Opowieść 

o stworzeniu rodzaju ludzkiego mówi wprost, że człowiek jest ściśle związany 

z ziemią, a zatem z wszystkim, co na niej i w niej żyje. Niejako „ziemskość” naszego 

ludzkiego jestestwa jest niezaprzeczalna. Człowiek jest stworzony z ziemi – jest 

z niej wzięty oraz powraca do niej.  

Warto zauważyć, że ten związek człowieka z ziemią nie zachodzi tylko na 

płaszczyźnie egzystencjalnej, lecz pojawia się również w warstwie semantycznej: 

polski wyraz „człowiek” odpowiada hebrajskiemu słowu „adam”. I właśnie to 

hebrajskie słowo jest ściśle związane z hebrajskim pojęciem określającym ziemię 

– „adama”. Można więc powiedzieć, że człowiek i wszystko, co składa się na ludzkie 

życie, jest organicznie związane z Ziemią!   

Powyższa konstatacja stanowi zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego właściwie 
Bóg-Stworzyciel upoważnił człowieka, by przekształcał ziemię, uprawiał ją i jej 
strzegł. Otóż ziemia została powierzona ludziom pod jednym warunkiem: 
mianowicie, że będą się z nią bez reszty utożsamiać! Dlatego właśnie chrześcijanie 
mogą czuć się „zieloni” – ujmując rzecz metaforycznie. Chrześcijanin może być 
„zielony” zielenią tej ziemi, którą stworzył Bóg przez swoje Słowo.  

                                                           
1 Więcej aktualnych informacji można znaleźć w dziale „W trosce o Boże stworzenie” w książkowej 
wersji Kalendarza Ewangelickiego 2019, Bielsko-Biała 2018, ss. 188–231. 
2 Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z Biblii Ekumenicznej to jest Pisma Świętego Starego i Nowego 
Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2017. 
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Odtąd ludzie mają prawo nadawać wszelkiemu stworzeniu nazwy. I jest to 

pierwsza kompetencja władzy, jaka została nadana człowiekowi. Otrzymując od 

Boga-Stworzyciela możliwość „rządzenia”, ludzie otrzymali namiastkę 

„stwarzania”. Człowiek nadaje przecież nazwy wszystkiemu, co go otacza, a także 

tym produktom (rzeczom i narzędziom), które sam wytwarza. A to oznacza nic 

innego, jak tylko to, że skoro człowiek nadaje nazwy innym stworzeniom 

i rzeczom, nie może uchylić się od odpowiedzialności za to i za tych, których 

nazwał. Zatem udzielona człowiekowi przez Boga kompetencja nazywania 

nieodmiennie wiąże się z szerszym kręgiem odpowiedzialności.  

Ten nowy rodzaj odpowiedzialności powinien się wyrażać w fundamentalnej 

trosce o powierzone człowiekowi stworzenie: ziemię i wszystko co na niej istnieje 

i żyje. Łatwo zauważyć, że kompetencja władzy pod żadnym względem nie polega 

na wykorzystywaniu, rujnowaniu czy niszczeniu stworzenia. Jej istotę stanowi 

służba. Rządzić oznacza troszczyć się, pielęgnować i zachowywać!  

W zarysowanym kontekście nie można pominąć biblijnej historii o „upadku 

człowieka w grzech”. Opowiada ona o tym, jak człowiek odwrócił się od Boga. 

Takie egotyczne nastawienie człowieka i skupienie na sobie samym rzuca także 

cień na stworzenie – zakłócona relacja z Bogiem skutkuje nadwyrężeniem relacji 

ze stworzeniem. Oto człowiek zechciał radzić sobie bez Boga; być całkowicie 

autonomicznym; zapragnął samodzielnie decydować o swoim życiu. Takim 

krokiem zaszkodził nie tylko samemu sobie, lecz przede wszystkim stworzeniu, 

z którym powinien żyć w symbiozie. Innymi słowy, dał się jednak uwieść pokusie 

egoistycznego dysponowania i władania stworzeniem. Stąd był już tylko krok do 

rozpoczęcia eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi na masową skalę.   

Współcześnie staramy się naprawiać błędy, odbudowywać zniszczone relacje 

z Bożym stworzeniem, powracać do naszych pierwotnych zadań, czyli rozsądnego 

i opartego na miłości do stworzenia panowania nad nim. Oczywiście chodzi 

o panowanie oparte na wrażliwości, ochronie i trosce. Skoro zostaliśmy przez 

Boga obdarzeni wszystkimi instrumentami do odpowiedzialnego zarządzania, 

wspierania i podtrzymywania stworzenia, możemy dokładać wszelkich starań, by 

ten dar zachować nie tylko dla siebie samych, lecz także dla następnych pokoleń.   

 Wróćmy zatem do tytułowego pytania: dlaczego chrześcijanie powinni być 

„zieloni”? Zwięzłą odpowiedź można sformułować w postaci dwóch tez – etycznej 

i eschatologicznej.   
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Po pierwsze, chrześcijanie powinni być „zieloni” pod warunkiem, że taka postawa 

oznacza bycie odpowiedzialnym za stworzenie, poczynając od samego siebie 

i swojego najbliższego otoczenia. Świat, w którym żyję jest dla mnie darem oraz 

zadaniem, które stoi przede mną. Inaczej mówiąc, człowiek powinien być 

„zielony”, jeśli będzie to oznaczać uwrażliwienie i pogłębienie świadomości 

ekologicznej. „Zielonym” będzie więc człowiek, który przyjmuje do wiadomości, że 

jego postępowanie i zachowanie nie jest bez znaczenia dla środowiska. 

Autentycznie „zielonym” będę wtedy, gdy odpowiedzialność za środowisko będę 

praktykować począwszy od samego siebie.  

Po drugie, chrześcijanie powinni być „zieloni”, jeśli z zielenią utożsamimy nadzieję 

na ostateczne wyzwolenie w myśl słów apostoła Pawła z Listu do Rzymian: 

Stworzenie przecież z wytrwałością oczekuje objawienia synów Boga, gdyż zostało 

poddane marności nie z własnej woli, lecz przez Tego, który je poddał, w nadziei, że 

również ono będzie wyzwolone z niewoli rozkładu do wolności chwały dzieci Boga 

(Rz 8,19–21). Nadzieja na zmartwychwstanie kreuje przecież nadzieję dla całego 

stworzenia. Jako chrześcijanom wolno nam spoglądać na kwestie ekologiczne 

przez pryzmat osoby Jezusa Chrystusa, który jest znakiem łączności i zażyłości 

Boga ze swoim stworzeniem. Stworzenie, podobnie jak człowiek, jest powołane do 

chwały, na co wskazują słowa i czyny naszego Zbawiciela. Podobnie również listy 

apostolskie dają świadectwo uniwersalnej nadziei, iż zbawczy czyn Boga w Jezusie 

Chrystusie skierowany jest nie tylko pod adresem wyodrębnionego człowieka, 

a nawet całego rodzaju ludzkiego, lecz obejmuje całość stworzenia. Taka nadzieja 

jest jednoznacznie wyrażona w tzw. hymnach chrystologicznych (por. Kol 1,15–

20; Ef 1,3–14), które przedstawiają Chrystusa jako obraz niewidzialnego Boga, 

jako pierworodnego wszelkiego stworzenia. Zatem w Jezusie Chrystusie Bóg 

objawił swoją wolę odnowienia nie tylko samej ludzkości, lecz całego stworzenia!  

Na zakończenie powtórzę, że Bóg-Stworzyciel upoważnił człowieka, by uprawiał 

ziemię i jej strzegł. Troska o powierzone człowiekowi stworzenie (Ziemię 

i wszystko, co na niej żyje oraz istnieje) powinna się wyrażać w elementarnej 

odpowiedzialności, a więc odbudowywaniu zerwanych relacji z Bożym 

stworzeniem. Takie odpowiedzialne zarządzanie, wspieranie i podtrzymywanie 

stworzenia jest jedynym warunkiem zachowania tego daru nie tylko dla nas 

samych, lecz także dla następnych pokoleń. Jak zwykle, rozpocząć należy od 

samego siebie i swojego najbliższego otoczenia, a zarazem starać się szeroko 

i kompleksowo spoglądać na rzeczywistość globalizującego się świata. Wszak do 

PANA należy ziemia i to, co ją zapełnia, świat i jego mieszkańcy (Ps 24,1).   
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Małgorzata Weigle 

Zacznij od czegokolwiek!  

Jestem tylko przychodniem u ciebie, wędrowcem jak wszyscy 

ojcowie moi (Ps 39,13). 

 

Piękny las i cudne widoki, zmęczenie 

i satysfakcja, że udało się przejść 

kawał drogi. Ławeczka z zadaszeniem 

na szlaku zaprasza na przerwę 

w wędrówce. Nagle zmienia się 

radosny nastrój, bo w kącie wiaty 

porozrzucane puszki, butelki, pety 

i masa śmieci, które psują dobry 

humor. Na górze przekrzywiona 

tabliczka z naiwnym tekstem: „Zostaw 

to miejsce w takim stanie, w jakim 

chciałbyś je zastać”... 

Być może każdy przeżył coś takiego! 

To raczej smutna norma. Nikt w takich 

miejscach przecież nie pilnuje. 

Bezkarni i rządni wygody śmiecimy, 

bo po co nosić ze sobą puszki 

i papierki? 

 

Rok 2019 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim został ogłoszony jako Rok troski 

o stworzenie. Hasło biblijne nawołuje do próby życia w harmonii z otaczającym 

światem: Szukaj pokoju i dąż do niego (Psalm 34,15). 

Historia z turystycznego szlaku zmusza do szerszego spojrzenia. Całe nasze życie 

jest wędrówką na szlaku. Urodziliśmy się w określonym czasie, w którym świat 

miał konkretny stan natury i konkretną jakość miało życie. Było ciężko? Nie było 

telefonów, samochodów, w sklepach mało towaru, w dodatku z zastępczą etykietą. 

Comiesięczna opłata w najbliższym sklepie sprawiała, że codziennie wieczorem 
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wystawiona pusta szklana butelka na mleko zamieniana była na pełną. Kupowano 

włoszczyznę zapakowaną w gazetę, a po dobrą śmietanę i kapustę szło się do 

sklepu ze słoikiem. Kolorowe piękne torby foliowe reklamujące papierosy 

Marlboro były wtedy same w sobie pożądanym towarem. Można było je kupić 

tylko w przejściu podziemnym na rogu Marszałkowskiej i Alej, a chodzenie z nową 

reklamówką było nawet pewnego rodzaju szpanem. 

Czy wtedy komuś przyszło do głowy, że po kilkudziesięciu latach będzie problem 

z tymi  plastikowymi torebkami i jednorazowymi butelkami? Nie, bo wtedy 

wszystkie torebki były szanowane, a butelki były szklane i oddawane do punktu 

skupu. Mazowszanka, Coca-Cola, Tonic, mleko, śmietana – ciężkie i niewygodne 

zakupy dźwigane po schodach do domu i prawie zero śmieci z tworzyw 

sztucznych. Od tamtego momentu jednak upłynęło trochę czasu. Staliśmy się 

społeczeństwem konsumpcyjnym, wygodnym, podążającym za krótkotrwałą 

modą. Kupujemy, kupujemy i kupujemy! Co sezon nowy telefon, ubrania, 

urządzenia AGD. Mija sezon, a my wyrzucamy, wyrzucamy i wyrzucamy, bo już to 

jest nieaktualne, niemodne i chyba jednak niepotrzebne. Doprowadziliśmy do 

tego, że w oceanach tworzą się wyspy z plastikowych torebek, w miastach 

chodzimy w maskach przeciw smogowych, w górach nie możemy napić się wody 

ze strumienia, a niektóre gatunki roślin i zwierząt giną bezpowrotnie. Czy na 

pewno my? Czy to nasza wina? Być pracowitym, uczciwym i skromnym – czy te 

zasady ewangelickiego etosu jeszcze funkcjonują i nas dotyczą? Pogubiliśmy się 

w tej pogoni posiadania najlepszego modelu, z najlepszymi technologiami 

i w aktualnym dizajnie. Oczywiście w pięknym opakowaniu, które często okazuje 

się przerostem formy nad treścią oraz próbą iluzji, że wartościowej zawartości jest 

więcej. 

Dziś jednym ze sposobów na wpływanie na naszą świadomość jest tworzenie 

mody EKO. Młodzi ludzie starają się szukać różnych rozwiązań proekologicznych 

i chcą walczyć z naszymi przyzwyczajeniami. Stowarzyszenie ZERO WASTE (zero 

odpadów) może być tego dowodem. Ekolodzy wzywają: Zacznij od czegokolwiek! 

Daj przykład! Czy jesteśmy zdolni do tego, by podnieść papierek? Sprzątnąć 

turystyczną wiatkę? Brać codziennie udział w Dniu Sprzątania Świata? 

Dbajmy o faunę i florę nie tylko w 2019 roku! Kochajmy zwierzęta. Traktujmy 

naturę bardzo poważnie, bo jest częścią naszego istnienia. Podziwiajmy jak pięknie 

stworzony jest świat i szanujmy go z największą uwagą. W Roku troski 

o stworzenie pamiętajmy, że jesteśmy tu tylko przechodniami i zostawmy to 

miejsce takie, jakie byśmy chcieli je zastać! Amen. 
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Marta Jung 

Co my chrześcijanie możemy zrobić? 

 

Troszczmy się nie tylko o siebie, swoich bliźnich, ale także o całe środowisko! 

Spójrzmy dookoła siebie i zastanówmy się co możemy zrobić, by zadbać o naszą 

Ziemię.  

Coraz większą uwagę przywiązuje się do segregowania odpadów, używania 

biodegradowalnych tworzyw i działań, które pomagają w ochronie naturalnego 

środowiska. Każdy z nas może troszczyć się o wspólne dobro, czyli wszystko co 

nas otacza.  

Co możemy zatem zrobić, by przyczynić się do lepszego jutra?  

1. Tworzenie listy zakupów oraz chodzenie na zakupy najedzonymi.  

Mając konkretny plan zakupów, nie kupimy zbędnych produktów, które później 

wylądują w koszu. Będąc głodnym, niestety kupujemy więcej! 

2. Zabieranie ze sobą torby na zakupy.  

Mając zawsze ze sobą małą składaną torbę z tkaniny, nie kupimy kolejnych, 

jednorazowych, plastikowych reklamówek.  

3. Pakowanie warzyw i owoców do jednej torebki. 

Ziemniaki, marchew, papryka..., nie muszą być pakowane w oddzielne torebki 

foliowe. Jeśli jest to możliwe, weźmy jabłko bez opakowania lub wybierajmy 

bardziej ekologiczne torby papierowe. 

4. Zwracanie uwagi na opakowania kupowanych produktów.  

Coraz więcej firm, w trosce o środowisko zaczyna zmieniać swoje opakowania na 

bardziej ekologiczne i biodegradowalne. To świetne rozwiązanie! Starajmy się 

zatem wybierać te produkty, które są opakowane w papier, tekturę, szkło lub inne 

przyjazne dla środowiska tworzywa. Wybierając ekologiczny sposób opakowania 

wpływamy na decyzje producentów. Oczywiście może się zdarzyć, że jakość 

opakowania nie będzie szła w parze z jakością produktu, np. mleko UHT pakowane 

w karton jest mniej zdrowe od mleka spożywczego, które jest pakowane 
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w plastikowe butelki. Szukajmy opakowań szklanych!  Może po kapustę kiszoną 

warto wybrać się ze słoikiem? 

5. Kupowanie dużych baniaków z wodą. 

Większe opakowanie oznacza proporcjonalnie mniejszą jego ilość. Używanie 

wielorazowych bidonów, filtrowanie wody lub picie wody z kranu, jeśli jest 

bezpieczna to współczesne ekologiczne podejście do życia. Kupując mnóstwo 

plastikowych butelek narażamy nasze środowisko na zanieczyszczenie.  

6. Plastikowe słomki. 

Piękne i kolorowe są prawie w każdej kawiarni. Niewielkie, ale masowo używane 

służą najczęściej tylko dla naszej przyjemności. Najczęściej nie są one nam 

potrzebne, a jedynie wskazane dla osób, które nie mogą stykać pokarmu/płynu 

z zębami.  

7. Plastikowe pokrywki do kawy i herbaty.  

Dla wiecznie spieszących się zawsze znajdzie się kawa na wynos, często 

w tekturowym kubeczku i... z plastikową przykrywką! Czy rzeczywiście nie 

możemy pozwolić sobie na chwilkę przerwy? 2 minuty! To zaledwie chwilka w 

porównaniu do wielu lat rozkładu tworzywa. 

8. Ograniczenie używania plastikowych naczyń jednorazowych. 

Sztućce, kubeczki, tacki, wszystko wygodne, nie wymaga zmywania, jednak 

przyroda nie radzi sobie z takimi ilościami plastikowych śmieci. Jeśli to konieczne, 

wybierajmy tekturowe talerzyki i kubeczki.  

9. Pakowanie kanapek w papier, zamiast plastikowych torebek lub 

aluminium.  

Te tworzywa mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale również na 

nasze zdrowie. Wróćmy zatem do niezawodnego papieru śniadaniowego! 

10. Używanie bambusowych szczoteczek do zębów.  

Tak, szczoteczki także są z plastiku! Każdy wymienia je regularnie i wyrzuca. 

Nowością dla osób chcących żyć ekologicznie są produkty biodegradowalne. 

Dbając o środowisko, segregując śmieci, ograniczając wytwarzanie odpadów czy 

robiąc racjonalne, przemyślane zakupy jesteśmy w stanie przeżyć dłużej 

w naturalnych warunkach naszego świata. 
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Beata Wolfram-Krukowska 

Do serca przytul psa3 

czyli o szczególnych pożytkach płynących z towarzystwa 

zwierząt okiem psychologa 

 

Nikt nie wie, ile żyje w Warszawie psów i kotów. Ostatnie szacunki dotyczące psów 

(domowników) mówią o 120 tysiącach. Kotów „wolnożyjących” jest w Warszawie 

prawie 30 tysięcy, domowych – nikt nie rejestruje, więc też nikt nie jest w stanie 

ich policzyć. To dużo czy mało? Trudno powiedzieć. Dość łatwo jednak stwierdzić, 

że jest ich coraz więcej. Psy i koty zyskują status domowników, członków rodziny, 

otaczanych miłością i troską swoich właścicieli. Coraz więcej jest miejsc, w których 

nasi zwierzęcy pupile są obsługiwani – leczeni (na coraz wyższym poziomie), 

pielęgnowani (salony piękności!), nawet karmieni w przyjaznych im knajpkach. 

Rozwija się sieć hoteli, w których pies czy kot mogą zostać, jeśli nie możemy z nimi 

podróżować. Coraz więcej osób oferuje też usługi opieki nad zwierzętami podczas 

nieobecności właściciela.  

Za te wszystkie usługi płacimy my – właściciele. Czy to tylko wyraz materialnej 

prosperity? Snobizmu? Mody? A może – jak chcą niektórzy – tego, że przewraca 

nam się w głowie?  

Można spojrzeć na te zjawiska jako na objaw mniej lub bardziej szkodliwego 

wariactwa lub wyraz szczególnych potrzeb, manifestowanych w formie troski 

o zwierzęta. Czego szukamy, angażując się w opiekę nad naszymi zwierzęcymi 

przyjaciółmi? Dlaczego stali się dla nas tak ważni?  

Przyjrzyjmy się samym zwierzętom. Od wieków udomowione, towarzyszące 

człowiekowi jako użytkowe (psy jako stróże i pomoc w polowaniu, koty jako 

tępiciele szkodników), stopniowo uczyły się żyć z nim w bliskości. Nic dziwnego, 

że rozmnażane i hołubione były szczególnie te, które dobrze się z człowiekiem 

„dogadywały” – odczytywały jego intencje, zachowywały się zgodnie 

z oczekiwaniami, były łagodne i przyjazne. Na przestrzeni pokoleń – zwierzęcych 

i ludzkich – coraz bardziej się do nas zbliżały, coraz lepiej wyczuwały nasze 

                                                           
3 Piosenka z emitowanej w latach 70. trójkowej audycji „60 minut na godzinę”, słowa Jan Kaczmarek. 
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oczekiwania, coraz silniej okazywały swoje przywiązanie. Zapytajmy właścicieli 

psów i kotów o to, czy ich zwierzę rozumie, co się do niego mówi, czy wyczuwa ich 

nastrój, czy szuka czułości i potrafi ją dać. Znakomita większość – jeśli nie wszyscy 

– potwierdzi, że tak jest! 

Wygląda na to, że towarzystwo 

zwierzaka, który z nami mieszka, 

którym się opiekujemy, który 

jest od nas zależny, a zarazem 

ma swój niepowtarzalny 

charakter i swoje potrzeby 

(a czasem kaprysy), wielu 

skłonnych jest uważać za rodzaj 

relacji z drugą – zwierzęcą – 

osobą. Nie mówi (niestety, 

nawet w wigilię…), czasem psoci, 

trzeba z nim wychodzić na 

spacer w deszcz i w mróz (albo sprzątać kuwetę…), a jednak jest nam bliski jako 

mało kto.  

Oszaleliśmy? Ludzie nam nie wystarczą?  

Niestety, wygląda na to, że właśnie tak. Ludzie nam nie wystarczą. 

W przeciwieństwie do relacji ze zwierzętami, relacje z ludźmi są o wiele bardziej 

skomplikowane, a bywają nawet zagrażające. Czy zwierzę nas skrytykuje, będzie 

nam robiło wyrzuty, zawiedzie nasze zaufanie?  Czy przestanie nas kochać i nas 

opuści? Zmieni właściciela, bo mu się znudziliśmy? Zlekceważy nas? Zrani złym 

słowem? Rozpuści na nasz temat paskudne plotki?  

No właśnie. Nie zrobi tego. Kontakt ze zwierzęciem jest pod tym względem 

absolutnie bezpieczny. Jest też pewniejszym źródłem naszego poczucia bycia 

ważnym, mądrym, nawet wspaniałym – przypomnijcie sobie tylko wpatrzone 

w nas oczy psa, który co dzień (a nawet kilka razy dziennie) cieszy się, że 

wróciliśmy do domu. Nie było nas pół godziny, a on szaleje ze szczęścia. A ten koci 

łepek wtulający się w naszą dłoń, to mruczenie i przytulanie miękkiego puszystego 

kociego ciałka. 

Z ludźmi jest trudniej. Wielu z nas ma za sobą przykre doświadczenia. Bywaliśmy 

zranieni, opuszczeni, zawiedzeni. Bywaliśmy przez innych ludzi oszukiwani, 

obmawiani, poniżani. Oczywiście takie doświadczenia mogą mieć różną 
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intensywność i nie zawsze (na szczęście) determinują całe nasze życie. Jednak 

nawet jeśli nas samych ludzie zbytnio nie zranili, to wiemy, że to jest możliwe – 

widzimy to u innych, czytamy o tym… Dobry news to żaden news – jak mówią 

dziennikarze. Coraz intensywniej dochodzi więc do nas przekaz o tym, co złego 

robią sobie nawzajem i nam mogą zrobić inni ludzie.  

Zwierzęta należą do innego porządku. Relacje z nimi mogą być pełne czułości – 

i nie grożą tym, że zwierzę nas odrzuci. Możemy się przy nim czuć silni, mądrzy 

i potrzebni, a nawet – niezastąpieni. Kontakt ze zwierzętami daje nam więc to, 

czego wszyscy potrzebujemy – poczucie bliskości i bezpieczeństwa, za którym 

coraz bardziej tęsknimy. Kontakt ze zwierzęciem czyni nas lepszymi, bo buduje 

w nas poczucie bezpieczeństwa i pewności. A tylko człowiek, który czuje się 

w świecie pewnie i bezpiecznie, może z pełną otwartością wchodzić w dobre, 

bliskie relacje z innymi ludźmi.   

 

 

Opr. Małgorzata Weigle 

Kalendarium  
 

Rok 2019 został ogłoszony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako ROK 

TROSKI O STWORZENIE. 

Franciszek z Asyżu (800 lat temu): 

Wszystkie stworzenia, które są pod niebem, każde zgodnie ze swą własną naturą, 

służą, znają i są posłuszne swemu Stwórcy lepiej niż ty. 

Marcin Luter (500 lat temu):  

Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym 

drzewko jabłoni. 

Albert Schweitzer (100 lat temu):  

Etycznym jest człowiek tylko wtedy, gdy dlań życie jako takie, zarówno rośliny jak 

i zwierzęta, jest święte, a oddaje się z pomocą temu życiu w potrzebie. 

Wszyscy my, kiedy widzimy cierpienie, musimy ożywiać się wolą naprawy, 

pomagając każdemu stworzeniu. 
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o. Chris Bender, kościół prawosławny (14 lat temu):  

Gdy pewnego dnia Chrystus przybędzie ponownie na ziemię, rozliczy nas także 

z tego, jak troszczyliśmy się o nią, w jakim stanie zostawiliśmy ziemię kolejnym 

pokoleniom. 

Benedykt XVI (9 lat temu): 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się 

o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic (...) to pilne zadanie, które 

trzeba realizować z nowym zaangażowaniem wszystkich. 

 

 

Wezwanie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej do przeciwdziałania nienawiści  

 

„Jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość”. W niedzielę, 13 stycznia, całą Polskę 

obiegła wiadomość o brutalnym ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 

podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień później 

poruszeni zostaliśmy informacją o jego śmierci. 

Te tragiczne wydarzenia pokazały ponownie konflikty i głębokie podziały obecne 

w naszej Ojczyźnie, naszych Kościołach, wspólnotach, ale też rodzinach. Jako 

Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie 

wystąpić przeciwko wszelkim przejawom nienawiści, w tym mowie nienawiści 

obecnej w debacie publicznej. Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, że 

pielęgnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne społeczeństwo, 

zgadzamy się na utrwalanie podziałów. 

Słowo Boże zachęca nas byśmy dążyli do sprawiedliwości (Usilnie dąż do 

sprawiedliwości - Pwt 16,20 BE). Lecz równocześnie jasno pokazuje, jak 

powinniśmy względem siebie postępować: Przede wszystkim jedni dla drugich 

miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie 

wzajemnie gościnność bez narzekania. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki 

każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia, 

niech to będą jakby Słowa Boga, jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela 

Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa (1 P 4,8–11 BE). 
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Wzywamy wszystkich do powstrzymania spirali nienawiści. Nie jesteśmy bowiem 

tak podzieleni, żebyśmy nie potrafili ze sobą rozmawiać albo sobie wybaczyć. 

Każdemu człowiekowi winniśmy szacunek. Każdy człowiek, stworzony na obraz 

i podobieństwo Boga, ma swoją godność. Naszym obowiązkiem jest 

przeciwstawienie się uprzedzeniom i mowie nienawiści oraz solidarność z tymi, 

którzy cierpią z ich powodu. Uczmy się ze sobą rozmawiać, nie walczmy ze sobą. 

Starajmy się też podejmować działania, które będą służyć pojednaniu i wspólnemu 

dobru. 

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan 

zachęcamy, by do nabożeństw włączyć modlitwy o poprawę naszych wzajemnych 

relacji, zatrzymanie spirali nienawiści i modlitwę za tych, którzy doznają bólu i go 

zadają. Za nas wszystkich. Wierzymy, że z Bożą pomocą opamiętamy się, nauczymy 

rozmawiać ze sobą, dokonywać dobrych wyborów i szanować nawzajem. 

Dnia 20 stycznia w kościele rzymskokatolickim św. Kazimierza Królewicza na 

Nowym Mieście w Warszawie odbyło się centralne nabożeństwo otwierające 

tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wzięli w nim udział duchowni i świeccy 

różnych wyznań a kazanie wygłosił superintendent kościoła metodystycznego 

Andrzej Malicki. Nawiązał do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza: – Także, a może przede wszystkim na nas, na Kościele spoczywa 

odpowiedzialność za słowa, które mają moc, bo są Ewangelią, Dobrą Nowiną dla 

każdego, bez wyjątku. Każdy z nas jest odpowiedzialny – za słowa, które 

wypowiadamy, za to, co piszemy, ale także, jak żyjemy. Jeśli w tym wszystkim jest 

deficyt miłości Boga i bliźniego, to znaczy, że jeszcze nie jesteśmy przemienieni. (...) 

Żyjemy w kraju bardzo religijnym, większość polskiego społeczeństwa deklaruje 

swoją wiarę. Jednak czy ta wiara ma realny wpływ na naszą codzienność, na nasze 

życie? Czy wyrażamy ją w miłości Boga i bliźniego? Mam wrażenie, że bardzo często 

mamy do czynienia z pseudoprzemianą. My z kolei jako wierzący mamy być inni, 

mamy wcielać w życie zasady Ewangelii. 

Podczas nabożeństwa, zgodnie z prośbą Komisji ds. Dialogu Konferencji 

Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, zbierano ofiarę na rzecz wsparcia 

chrześcijan w Indonezji. 

Opracowała Małgorzata Weigle na podstawie relacji na stronie internetowej Polskiej Rady 

Ekumenicznej 

 

 

 



14 

 

Ewangarda do Dinozaurów,  

Dinozaury do Ewangardy 
 

Rodzinna grupa „Ewangarda” spotyka się  od wielu lat naprzemiennie w obu 

parafiach warszawskich. Ostatnia grudniowa Adwentówka odbyła się u nas na 

Puławskiej. Zwykle przyświeca nam jakiś cel spotkania. Tym razem wykonaliśmy 

około 40 kartek świątecznych, które zaadresowaliśmy do seniorów tzw. grupy 

„Dinozaurów”. 

Dzieci przyklejały choinki z suszonych jesienią liści drzewa miłorzębu 

japońskiego, które rośnie w pobliżu naszego kościoła. Kartki zostały przekazane 

na spotkanie adwentowe stażowo starszej grupie wraz z listem, który doczekał się 

szybkiej odpowiedzi. Oba listy publikujemy poniżej z prośbą o pewną refleksję. 

Parafia może być wieloletnim miejscem spotkań, gdzie tworzą się przyjaźnie na 

całe lata.  

Małgorzata Weigle 

 

* * * 
 

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On 

wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje 

wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, 

o cośmy Go prosili (1 J 5,14–15).  

 

Międzyparafialna grupa młodzieżowa „Ewangarda" jest kolejnym pokoleniem 

ewangelików warszawskich, które  dzięki Wam stanowi zgraną grupę przyjaciół. 

Staramy się wychowywać nasze dzieci z poszanowaniem wzorów, które od lat są 

podstawą relacji Waszej powojennej generacji. Przekazywany zwyczaj 

wzajemnego wsparcia, przyjaźni i pielęgnowania pamięci o tym, co ważne 

w ewangelickiej społeczności – jest dla Was i dla wielu z nas priorytetem. 

Podziwiamy Was, członków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży 

Ewangelickiej, od dawna pieszczotliwie zwanych  „Dinozaurami". Piękna historia 

Waszej silnej przyjaźni jest i niechaj będzie zawsze dla nas wzorem do 

przekazywania następnym pokoleniom. Gratulujemy wytrwałości 

w organizowaniu comiesięcznych spotkań, wyjazdów wakacyjnych i wszelkich 
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przedsięwzięć charytatywnych. Próbujemy iść waszym tropem. Z radością 

kultywujemy coroczne spotkania adwentowe odbywające się na przemian raz 

w jednej, a raz w drugiej parafii. W Jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania 

Niepodległości Polski z dzisiejszego wieczoru adwentowego składamy na Wasze 

ręce serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, a nade wszystko 

dalszego błogosławieństwa Bożego i Jego opieki. 

Grupa Młodzieżowa „Ewangarda” 

Warszawa, 8 grudnia 2018 roku 

 

* * * 
 

Drodzy,  

Kochani, 

wzruszyliśmy się Waszym listem i zadumali... 

Mówicie, że łączy nas „zwyczaj wzajemnego wsparcia, przyjaźni i pielęgnowania 

pamięci o tym, co ważne w ewangelickiej społeczności”. Tak. I chyba to samo 

międzypokoleniowo łączy Was oraz nas: etos odziedziczony po przodkach, 

wyniesiony z domu rodzinnego i z przygotowania do konfirmacji. On jest nam 

wspólny, rodzi poczucie bliskości i potrzebę kontaktu. Na tej tęsknocie do 

wspólnotowości nasi rodzice jako pierwsi zbudowali po I wojnie światowej 

Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Dzięki „Ewangardzie” istnieje 

kontinuum. Dobrze, że jesteście. Wasze serdeczne słowa sprawiły, że zrobiło się 

ciepło. 

W Nowym Roku 2019 życzymy Wam dalszego pogłębiania przyjacielskich więzów 

i owocnej działalności międzyparafialnej w jedności naszej odmienności. 

Wszystkiego najlepszego i wiele sukcesów! 

Dinozaury, 

czyli „młodzież z trochę większym doświadczeniem” 
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Roman Loth 

Park Jurajski A.D. 2019 
 

Przyjaźni zaprogramować nie można. Rodzi się sama, potrzebne są 

okoliczności. Takie okoliczności pojawiły się – mieliśmy szczęście – i tu 

szukać trzeba źródeł więzów łączących dzisiejsze grono „dinozaurów”, jak 

pospolicie określa się członków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży 

Ewangelickiej, działającego w latach powojennych. 

Żeby ogarnąć zjawisko nazwane dinozaurami, należałoby cofnąć się do czasów 

przedpotopowych. To znaczy: do lat czterdziestych ubiegłego wieku, ściślej 

– do okresu tuż powojennego, kiedy z mroków okupacji zaczęły wyłaniać się 

zarysy nowej rzeczywistości, jeszcze przez nas (i nie tylko przez nas) 

nierozpoznanej. Taką wycieczkę w przeszłość zrobiła Ewa Ziegler w swoim 

świetnym Krótkim zarysie bardzo krótkiej historii Stowarzyszenia Polskiej 

Młodzieży Ewangelickiej w Warszawie. Przypomniała początki Stowarzyszenia, 

owo grono entuzjastów, które pod wodzą Mieczysława Wolffa i przy 

czynnym udziale niektórych późniejszych dinozaurów budowało podstawy 

działalności SPME.  

Do tego grona dołączyłem jesienią roku 1949, kiedy po czterech latach 

nieobecności wróciłem do Warszawy na studia polonistyczne. Stowarzyszenie 

działało już pełną parą. Mieliśmy własny lokal – salkę w częściowo 

zrujnowanej oficynie domu parafialnego przy ulicy Kredytowej 4. Tam 

odprawialiśmy swoje cosobotnie spotkania z wieczorkami tanecznymi. Mieścił 

się tam też stół pingpongowy, przy którym toczyły się zaciekłe boje 

mistrzów tenisa stołowego. Od czasu do czasu wygłaszane były prelekcje. 

 

Gospodarzyliśmy na swoim. Szczególnie jasno okazywało się to na obozach letnich, 

które były organizowane w domach parafialnych na Śląsku i Mazurach. Łączyły 

one młodzież warszawskich parafii: obu ewangelicko-augsburskich 

i reformowanej, ale przyjmowały chętnych z całego kraju. Były (i są) w naszym 

gronie również osoby wyznania rzymskokatolickiego, na prawach bliskich 

przyjaciół. Dla mnie pierwszym takim obozem był Orzysz w roku 1950. Kilka 

osób wyruszyło wcześniej, aby przygotować udostępniony nam dom. Byłem w tej 

grupie. Kierowniczką obozu była Hania Wermanówna. Drobny wycinek pamięci: 

przywieziono nam zamówioną do sienników słomę, dwie kopiaste fury, 

i wywalono to wszystko na podwórzu. Szła ciemna chmura, wyglądająca na 
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burzową, więc trzeba było słomę zabezpieczyć przed deszczem. We dwóch, 

z Jankiem Żytowieckim, w szalonym pośpiechu ładowaliśmy ją widłami pod 

prymitywny daszek. Udało się. I tak w zasadzie organizowaliśmy wszystko 

sami, w ramach bardzo ogólnej pomocy parafii. I to jest szczególnie godne 

podkreślenia – owa „inicjatywa oddolna” i samodzielność działań.  

Równolegle istniał podobny obóz w niedalekich Wydminach. Odwiedzaliśmy się 

wzajemnie. Kolejnym moim obozem były Wydminy II w roku 1951, prowadzone 

przez Bogdana Trandę. Było tu dość prymitywnie, zapewne niektórzy pamiętają 

niedziałającą pompę (utrwaloną w stosownym kupleciku) i niedomykające się 

szalety, o których powstała oddzielna ballada. Te i inne przeciwności losu 

pokonywane były z humorem i wspólnymi siłami – a często zdani byliśmy tylko 

na siebie. Historia lubi się powtarzać, więc po latach, gdy nasze dawne 

obozy odrodziły się w Sorkwitach już jako spęd dinozaurów, musieliśmy znów 

mobilizować siły, aby przezwyciężyć początkowe trudy. Ale mieliśmy już 

wprawę, zaprawę – i determinację. 

Dzieje wznowionych obozów w Sorkwitach były już kilkakrotnie opisywane. 

Warto tu jednak przypomnieć, że inicjatywa ta zrodziła się na pierwszym 

zjeździe członków byłego SPME 7 marca 1987 roku. A wspomnieć trzeba 

dlatego, że organizacja tego zjazdu odrodziła – po przeszło 50 latach! – dawne 

więzy współpracy i przyjaźni. Pomysł zjazdu zawdzięczaliśmy Henrykowi 

Fryszowi i Piotrowi Weigle. Powstał komitet organizacyjny pod kierownictwem 

Henryka. Rozdzielono funkcje – sekretariat objęła Ewa Ziegler (trzeba było 

zgromadzić adresy wszystkich dawnych obozowiczów i rozesłać zaproszenia), 

sprawami kuchni zajęły się panie pod wodzą Hani Niemczykowej oraz 

Maksymilian Jung, który wymyślił flaczki. Kilka osób zajęło się 

przygotowaniem programu artystycznego, skomponowanego na podstawie 

obozowych wspomnień, dawnych skeczów i tekstów. Wyzwanie było poważne, 

zjechało się bowiem ponad 145 osób (w tym goście z zagranicy) i całą tą 

grupą trzeba było się zająć. 

To po tym zjeździe narodziła się tradycja obozów sorkwickich. A w Sorkwitach – 

nazwa „dinozaury”. Na drugim z kolei zjeździe – postanowiono 

bowiem zjeżdżać się co pięć lat – otrzymaliśmy pamiątkową ceramiczną 

plakietkę, zabawnie zaprojektowaną przez Małgorzatę Weiglową, z wizerunkiem 

dinozaura. Nie było więc odwrotu. I tak już zostało. 

Ponieważ zawsze spotykaliśmy się z radością, zapoczątkowano comiesięczne 

zebrania, odbywające się w sali parafialnej przy ulicy Kredytowej, później, i aż do 
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dziś – w lokalu parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Zaczęły się one po pierwszym 

zjeździe i weszły w trwały obyczaj życia dinozaurów. Miały i mają charakter 

towarzyski, często  jednak wzbogacane są prelekcjami lub innymi atrakcjami, 

takimi jak prezentacja slajdów lub żartobliwe wspominki. Pamiętam odczyt 

Zdzisława Rondio, znakomitego anestezjologa dziecięcego, o anestezjologii; 

wieczór autorski Erwina Kruka, znanego pisarza i działacza mazurskiego, członka 

synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, współtwórcy Mazurskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego; pokaz zdjęć z podróży Ewy i Piotra Weiglów na 

antypody, wsparty stosowną opowieścią; sam miałem zaszczyt i przyjemność  

wygłosić kilka prelekcji. 

To tylko drobna cząstka naszych programów stowarzyszeniowych, przykładowo  

przytoczona tu z pamięci. Warto jednak przypomnieć jeszcze wydarzenie 

niemal zapomniane. W roku 1994, w siódmą rocznicę pierwszego zjazdu, 

została rozpisana żartobliwa ankieta, której celem było sprawdzenie pamięci 

dawnych obozowiczów i sprowokowanie ich do uwag na jego temat. Przypomnę 

tu jej niektóre pytania. W części pierwszej, zjazdowej, pytano m.in.: „Kto 

Ciebie nie poznał na Zjeździe? (wymień pierwszych dziesięć osób)”; „Do ilu 

lat się przyznałeś(-aś)? Ile razy?”; „Najmilsze przeżycie Zjazdu”; 

„Największy szok Zjazdu (nie wymieniać osób!)”; w części 

wspomnieniowo-obozowej zadano m.in. takie pytania: „Jak Cię zwano na 

obozach?”; „Czy jadłeś na obozie coś gorszego niż na Zjeździe? Co to 

było?”; „Najgłupszy dowcip obozowy (krótko opisz)”; „Jakie imiona nosił 

piesek w Wydminach?” Wpłynęły 23 odpowiedzi, respondentami byli 

m.in. (autorów proszę sobie rozszyfrować): Pawian, Niemowlak, Piekielny, 

Domicela, Paryżanka, Mądra Jola, Chudy Literat, Tunio, Bliźniaczka, Henio 

Galancik, Figa, Krakowianka, Zbyszek Biały. Podsumowanie wyników nastąpiło 

na jednym z poniedziałkowych zebrań. 

Piszę o tym wszystkim, gdyż wydaje mi się, że ta wspólnota celów, wspólnota 

działań była niesłychanie ważna dla trwałości naszych związków, a solidarność 

odpowiedzialności stanowiła jeden z fundamentów naszych 

dzisiejszych przyjaźni. Oczywiście, w tle snuła się zawsze i do dziś 

tęsknota za dawnymi latami, może czasem i trudnymi, ale młodymi – niegdysiejsze 

sympatie, emocje, obrazy dobrej przeszłości. Znaliśmy się 

przecież od dawna. Życie nas od siebie oddaliło, ale okazało się, że pamięć 

jest spoiwem dostatecznie trwałym, aby to oddalenie przezwyciężyć. Czy 

tylko pamięć? Może trzeba by sięgnąć głębiej i szukać źródeł tej jedności 

we wspólnocie środowiska, w historycznej ciągłości młodzieżowych działań 
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w parafiach, wreszcie we wspólnocie najszerszej, stanowiącej praźródło 

naszych inicjatyw – wspólnocie ewangelickiej. Ale to już tematy dla 

historyka i socjologa. 

Pozostańmy więc na gruncie dinozaurów. W kręgu naszych poniedziałkowych 

spotkań i sorkwickich wrześni. Z nadzieją, że nie my ostatni. Że przyjdzie 

po nas kolejna generacja, która przejmie tradycje młodzieżowych 

stowarzyszeń i obozów. Młodsza od nas. I ona dojrzeje i stanie się „byłą 

młodzieżą”. Mam już nawet dla niej nazwę: mamuty. 

 

 
 

Bożena Giemza 

Historia, która ma znaczenie 
 

Serial animowany „Życie Marcina Lutra”, który składa się z 10 odcinków, 

przedstawia życie byłego mnicha, a później teologa i reformatora, którego dzieła 

i teologia ugruntowały podstawy odnowy Kościoła. Pokazuje dzieciństwo Lutra, 

jego wczesne lata w klasztorze, a także lata konfliktu, aż do narodzin Reformacji. 

Przedstawione są w nim również najważniejsze wydarzenia historyczne 

i charakterystyka Kościoła w XVI wieku.  

Spotkanie promujące polską wersję filmu w Polsce odbyło się 24 stycznia 2019 

roku o godz. 18.00 w kinie „Muranów” w Warszawie, na którym gościem 

specjalnym był węgierski reżyser Zsolt Richly. 
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Film został stworzony przez węgierskiego reżysera Zsolta Richlyego na podstawie 

scenariusza Jánosa Lackfiego. Jego wizualny styl łączy drzeworyt i film rysunkowy, 

co w doskonały sposób przybliża widzowi epokę średniowiecza. 

Wersja polska filmu jest siódmą w Europie, po węgierskiej, niemieckiej, 

angielskiej, fińskiej, litewskiej i brazylijskiej portugalskiej. Jej producentem jest 

Wydawnictwo Warto, a reżyserem Jerzy Latos, twórca i założyciel Teatru Dobrego 

Serca w Warszawie. Do współpracy zostali zaproszeni polscy aktorzy i aktorki, 

m.in.: Tomasz Kozłowicz jako Luter (znany głos z „Harrego Pottera i Insygnia 

Śmierci czy Pocahontas) oraz Maciej Makowski („Planeta singli”), Zbigniew 

Dziduch („Epoka lodowcowa”), Dariusz Kowalski („Plebania”), Kamila Bujalska 

(„Bodo”), Paulina Dulla („Kobiety mafii”), Maciej Wilewski („Listy do M.”), Michał 

Głowacki („Hotel Transylwania”) i Maciej Maziarz jako głos małego Lutra. 

Serial świetnie nadaje się do celów edukacyjnych. Może być wykorzystany 

w celach niekomercyjnych podczas spotkań, lekcji historii, jego odbiorcą może być 

zarówno nastolatek, jak i dorosły.  

Historia, która się wydarzyła i wciąż wpływa na losy wielu ludzi – to jeden 

z powodów, dla którego warto obejrzeć ten film, niezależnie od własnych 

poglądów, przekonań i wyznania. A pytania, które on stawia są zaskakujące 

i sięgają głęboko.  

Sam scenarzysta opisuje to w taki sposób: To miała być wycieczka do innej epoki 

i sprostanie pewnym wyzwaniom językowym – rodzaj nowoczesnej kuchni opartej 

na tradycyjnych smakach. Potem historia zaczęła się pod moją skórą. Kiedy 

towarzyszyłem Lutrowi w jego wysiłkach wychowania dzieci, narodziło się moje 

spóźnione szóste dziecko. Mój najstarszy syn i córka pobrali się za jednym 

mrugnięciem oka, a ja miałem troje wnuków w półtora roku. Pracując nad 

dziesiątym, ostatnim epizodem życia Lutra, musiałem stać i patrzeć, jak mój ojciec 

zmaga się ze śmiercią. (…) Całe istnienie i wszystkie jego drastyczne zakręty 

przegryzały się do tego filmu, który stał się częścią mojego codziennego życia (János 

Lackfi).  

Warto. 

 

Serial jest ogólnodostępny na luter.pl  
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Koncert 
 

Tych, którzy 24 stycznia przybyli do naszej parafii na niedzielny koncert spotkała 

prawdziwa uczta muzyczna. Chyba nie przesadzę, jeśli napiszę, że było to jedno 

z najlepszych wykonań oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Händla, jakie 

w swoim życiu usłyszałam. I nawet mogę się założyć, że zdanie to podzielają ci, 

którzy przybyli na ten koncert. Kościół zapełniony został po brzegi, nie dla 

wszystkich wystarczyło miejsc siedzących.  

 

Zespół LA TEMPESTA pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego jest jednym z czołowych 

polskich zespołów muzyki dawnej, wykonujących przede wszystkim utwory epoki 

renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu w nurcie tzw. wykonawstwa 

historycznie poinformowanego, przy użyciu instrumentów epoki. Składa się 

z orkiestry, chóru oraz solistów. Wydał ponad dwadzieścia płyt CD, z których 

pierwsza okrzyknięta została Recording of the Year (nagraniem roku) przez 

brytyjski Music Web. Zespół został nazwany przez Ruch Muzyczny „jednym 

z najlepszych zespołów muzyki dawnej w Polsce”. Jest gospodarzem festiwalu 

„Barok w Radości”. Niedzielny koncert był pierwszym wykonaniem i unikatowym, 

bo jubileuszowym wydarzeniem przygotowanym przez zespół z okazji jubileuszu 
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dwudziestolecia jego powstania. Po koncercie dyrygent Jakub Burzyński 

podziękował zebranym za przybycie oraz parafii za udostępnienie kościoła, 

informując zebranych o zamiarze zakupu nowych organów przez parafię i prosząc 

o datki na ten cel. Słowo zabrał też ks. dr Dariusz Chwastek, dziękując za 

przepiękny koncert i życząc zespołowi dalszych lat obfitych w mistrzowskie 

wykonania kolejnych utworów.  

Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję gościć mistrzów w przyszłości. 

Dziękujemy za wspaniałe przeżycia i wsparcie zbiórki funduszy na nowy 

instrument. A czytelników zapraszamy do odwiedzenia stron zespołu 

latempesta.pl oraz facebook.com/latempestapoland. 

Opr. Jolanta Janowska 

 

 

 

 

Ordynacja Marka Bożka 
 

5 stycznia 2019 roku w kościele Jezusowym 

w Cieszynie odbyła się wzruszająca i doniosła 

uroczystość – ordynacja pięciorga magistrów 

teologii na duchownych Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP.  

Ordynowaną do posługi diakona została 

pochodząca z diecezji cieszyńskiej: Wiktoria 

Matloch (parafia Cieszyn) – obecnie diakonka 

parafii ewangelickiej w Krakowie, Marek Bożek 

(parafia Skoczów) – obecnie wikariusz  w parafii 

w Zielonej Górze, który w latach 2013–2017 był 

kościelnym w naszej parafii,  Arkadiusz Raszka 

(parafia Dzięgielów) – obecnie wikariusz diecezji 

warszawskiej, Paweł Mikołajczyk (parafia Biała) – obecnie wikariusz parafii 

Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz Piotr Uciński (parafia Zielona Góra) – 

obecnie wikariusz  parafii ewangelickiej w Piszu. Ordynacji dokonał biskup 

Kościoła Jerzy Samiec.  

Życzymy wszystkim ordynowanym Bożego błogosławieństwa. 
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Ogłoszenia 
 

      

     Konkurs 

 

 

Którego dnia stwarzania świata Bóg stworzył ptactwo?  

Kim z zawodu był Kain? 

Jak miał na imię sługa Abrahama, który znalazł żonę dla Izaaka?  

Kto uciekał przed gniewem brata do Labana i dlaczego?  
 

Drogi Czytelniku, potrafisz odpowiedzieć na te pytania?  

Z podobnymi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy Ogólnopolskiego 

Konkursu „Sola Scriptura”, który jest organizowany co roku przez Wydawnictwo 

Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Przedmiotem 

konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub jej określony fragment, w tym 

roku dzieci musiały zapoznać się z 1 Księgą Mojżeszową i z jej wybranymi 

rozdziałami: 1–35, 37–41 i 42–50. Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach 

wiekowych: 

- grupa I – klasy IV–VI szkoły podstawowej, 

- grupa II – klasy I–III gimnazjum, 

- grupa III – szkoły ponadgimnazjalne. 

Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym 

(regionalnym) oraz ogólnopolskim. Każdy z tych etapów ma formę pisemną 

– uczestnicy odpowiadają na pytania o różnym charakterze: otwartym i testowym. 

Wśród naszych dzieci i młodzieży do finału konkursu zakwalifikowali się Michał 

Weigle oraz Filipina Dusińska. Naszym finalistom życzymy Bożego prowadzenia 

podczas finału konkursu, który odbędzie się 23 marca br. Wszystkim dzieciom, 

które wzięły udział w konkursie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym 

roku! 

Opr. Marta Zachraj 
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* * * 

     Zaproszenie 

 

Niniejszym uprzejmie zapraszam na Spotkania WARSZAWSKIEGO KOŁA  

MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ – towarzystwa miłośników regionu, które 

odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w sali parafialnej parafii 

ewangelickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w przy ul. Puławska 2a. 

Członkami naszego Koła są osoby urodzone na Śląsku Cieszyńskim po obu 

stronach Olzy, czyli na Zaolziu, a także osoby mające korzenie śląsko-cieszyńskie 

po ojcach i dziadkach. Członkowie naszego Koła to osoby w większości starsze, ale 

pełne zapału i chęci do comiesięcznego spotykania się.   

Nasza warszawska „Rodzina Macierzowa” liczy już sobie bez mała 40 lat. Mamy 

kontakt z regionem naszego pochodzenia, czytamy na bieżąco prasę: GŁOS – 

gazetę Polaków i ZWROT – miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-

Oświatowego, wychodzące w Republice Czeskiej, a także GŁOS ZIEMI 

CIESZYŃSKIEJ i WIADOMOŚCI RATUSZOWE ukazujące się w Cieszynie.  

ZAPRASZAMY na spotkania naszego KOŁA. Zapraszamy wszystkich, którzy mają 

korzenie śląsko-cieszyńskie, mieszkają w Warszawie, pracują, uczą się lub są na 

emeryturze, ale również osoby, które nie wywodzą się ze Śląska Cieszyńskiego, ale 

są miłośnikami tego regionu! Każdy będzie mile widziany! 

                                                                  Aleksandra Bernacka-Frankowska,                                                                              
prezes  Koła 

 

Pamiątkowa 

fotografia ze 

spotkania Koła 

Macierzy Ziemi 

Cieszyńskiej sprzed 

lat, w naszej sali 

parafialnej ze ś.p. ks. 

Adamem Pilchem. 
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* * * 
      

   Sprostowanie 

 

W numerze grudniowym naszego biuletynu, w artykule „O Dinozaurach" wkradł 

się błąd literowy. Chcielibyśmy go sprostować: nieżyjący członek grupy, 

fotoreporter, to Aleksander Jałosiński (a nie jak błędnie podano Jarosiński). 

Zwrócono nam również uwagę na nieścisłości dotyczące wspomnianej w artykule 

pogadanki ks. bp. Zdzisława Trandy pt. „Mój wrzesień 1939 r.". Z uwagi na 

niezwykłość tej historii zwrócimy się do księdza z prośbą o jej udostępnienie 

w całości. 

* * * 

 

     Podziękowanie 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przy rozliczeniu z Urzędem 

Skarbowym za rok 2017 podatku dochodowego zadeklarowały 1% na wsparcie 

naszej służby diakonijnej! Na tę działalność w naszej Parafii wpłynęła kwota 

w wysokości 13 648,70 zł. Dołożymy wszelkich starań, by uczynić z tej hojnej 

darowizny jak najlepszy użytek – z myślą o osobach potrzebujących. Jednocześnie 

tych, którzy jeszcze nie rozliczyli roku 2018, prosimy o wsparcie tym rozliczeniem 

naszej parafii. 

 

* * * 
 

    Wyjaśnienie 

 

Drodzy Czytelnicy!  

W związku z wdrożeniem w naszym Kościele Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady dot. ochrony danych osobowych, na łamach naszego 

biuletynu nie możemy zamieszczać życzeń urodzinowych dla naszych seniorów 
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bez ich pisemnej zgody. Po konsultacjach i licznych uwagach przyznaliśmy, że 

podawanie samych imion mija się z celem i postanowiliśmy z nich zrezygnować. 

Jednak nadal wszyscy seniorzy będą otrzymywać życzenia z Diakonii Parafii, które 

wysyłane są pocztą, a przede wszystkim pozostaną w naszych sercach 

i modlitwach. 

 

 

Kącik czytelniczy 
 

Pius Czesław Bosak, „Leksykon wszystkich 

zwierząt biblijnych”, Wydawnictwo Petrus 

To idealna lektura nie tylko dla osób czytających 

Biblię, ale także dla wszystkich ciekawych 

otaczającego nas świata, gdzie spotkać możemy 

zwierzęcych: arystokratów, zabieganych pracusiów, 

mistrzów kamuflażu, walecznych obrońców swych 

terytoriów, przebiegłych oszustów, podstępnych 

drapieżców, ale także gatunki, na które na co dzień 

nie zwraca się uwagi, bo żyją gdzieś daleko, lub zbyt 

blisko, żeby się nimi zachwycić.   

 

Barbara Szczepanowicz, „Atlas roślin biblijnych”, 

Wydawnictwo WAM 

Poznanie roślin wspomnianych w Biblii jest 

przydatne ze względu na ich obecność 

w przypowieściach Jezusa. Przyroda jest cennym 

materiałem ilustrującym jego nauki, a rośliny są 

częścią scenerii wydarzeń biblijnych od Starego 

Testamentu poczynając. Dla zrozumienia pełnych 

perspektyw świata biblijnego konieczna jest zatem 

także wiedza o nich. Rośliny, o których mowa 

w książce, przedstawione są od strony ich 

teologicznego znaczenia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi botaniki, 

historycznego i dzisiejszego występowania oraz symboliki.  
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Paweł Niemczyk 

Z prac Rady Parafialnej – styczeń 2019 r. 
 

W ostatnim czasie odbyły się trzy posiedzenia Rady Parafialnej, w tym jedno 
z Komitetem Parafialnym. Omówiono zakończone jesienią 2018 roku prace 
związane z fundamentami domu parafialnego oraz nawierzchnią wokół domu. 

Obecnie trwają przygotowania do sprawozdawczego posiedzenia Komitetu 
Parafialnego, m.in. został przygotowany preliminarz budżetowy parafii na rok 
2019, który zostanie przedstawiony w lutym br. 

Omówiono sytuację po odwołaniu pierwszego terminu wyborów do gremiów 
parafialnych ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów. 
Uwzględniając uwagi członków Komitetu Rada ustaliła kolejny termin 
Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego na niedzielę 31 marca 2019 r. Termin ten 
jest zbieżny z 5-letnią kadencją gremiów parafialnych. 

Radni zapoznali się z kolejną ofertą dotyczącą możliwości zagospodarowania 
działki przykościelnej. 

Z zapowiadanych uprzednio wydarzeń o charakterze kulturalnym wspomnieć 
należy jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia zespołu muzycznego La Tempesta, 
który odbył się w niedzielę 20 lutego 2019 r. Podczas tego koncertu wykonano 
oratorium Georga Friedericha Haendla „Mesjasz”. 

 

 

  

    Chrzty 

 

W niedzielę 6 stycznia br. odbył się chrzest Mateusza Jana BRZEZIŃSKIEGO – 

syna Doroty i Dariusza BRZEZIŃSKICH. 

 

* * * 
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   Z żałobnej karty  

 

W piątek 21 grudnia 2018 r. pożegnaliśmy śp. Teresę Jadwigę GROCHOWSKĄ 

z domu BŁASZCZYKOWSKA, która zmarła 13 grudnia 2018 r. w wieku 86 lat. 

 

W piątek 28 grudnia 2018 r. pożegnaliśmy śp. Jerzego REINSTEINA, 

który zmarł 13 grudnia 2018 r. w wieku 88 lat. 

 

W czwartek 10 stycznia 2019 r. pożegnaliśmy śp. Krystynę Herminę Skutnik 

z domu QUANDT, która zmarła 5 stycznia 2019 r. w wieku 90 lat. 

 

W poniedziałek 4 lutego 2019 r. pożegnaliśmy śp. Ryszarda KLOTZA, 

który zmarł 26 stycznia 2019 r. w wieku 89 lat. 

 

W piątek 8 lutego 2019 r. pożegnaliśmy śp. Oskara WOLFFA, 

który zmarł 2 lutego 2019 r. w wieku 94 lat 
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Dodatek dziecięcy do 
biuletynu „Nasza Parafia”  

rok VI nr 1/2019 
Parafia Ewangelicko – Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 
 

 

Czy słyszeliście o drzewie, które 
nazywa się cedr libański? Pewnie 
niewiele, bo nie rośnie ono w 
naszych polskich lasach w sposób 
naturalny. 

Cedr to rodzaj długowiecznego 
(dożywającego nawet do 3000 
lat!) drzewa z rodziny sosnowa-
tych. Cedry występują w rejonach 
górskich Azji i Afryki, rosną w 
górach na wysokościach 1000-
3200 m n.p.m.  

Cedry to ogromne drzewa, które 
dorastają aż do 30 m wysokości 
(to tyle co 10-piętrowy budy-
nek!). Drewno tego drzewa było 
bardzo żywiczne i dlatego się nie 
psuło, było więc uważane za 
materiał bardzo wartościowy 
i szlachetny.  

W starożytnym Egipcie żywice cedrowe, mające właściwości 
antybakteryjne, używane były w celach leczniczych oraz służyły do 
impregnowania zwojów papirusowych i balsamowania mumii. 

W przeszłości lasy cedrowe bujnie porastały europejskie obszary basenu 
Morza Śródziemnego, dlatego drzewo to jest wielokrotnie (ponad 70 razy!) 
wspominane w Biblii.  

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, wzrośnie jak cedr na Libanie 
(Psalm 19,13). 

Szyszki i igły cedru libańskiego 
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Drewno cedrowe używane było kiedyś do budowy statków, w meblarstwie 
oraz w budownictwie. Posłużyło budowy Pierwszej Świątyni 
Jerozolimskiej z X w p.n.e. i Świątyni Artemidy w Efezie (jednego z siedmiu 
cudów świata) z VI w p.n.e. 

 

 

 

 

 

Cedr libański 

swoim kształtem 

przypomina 

drzewa liściaste. 

Dzięki gęstym 

igłom daje dużo 

cienia. Ogromny, 

rosnący setki lat 

pień był 

świetnym 

materiałem do 

budowania 

okrętów. 

Makieta 

świątyni 

jerozolimskiej, 

której wnętrze 

było podobno 

wyłożone 

drewnem 

cedrowym. 
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Masowe  wycinanie tych drzew przekształciło tereny, na których rosły, na 

pastwiska dla owiec i kóz. Zapotrzebowanie na ten budulec spowodowało, 

że już Aleksander Wielki (330 lat przed naszą erą) musiał sprowadzać 

drogocenne drewno  cedrowe  z Syrii. Dziś, mimo objęcia tego gatunku 

ochroną, odtworzenie lasów cedrowych okazuje się niemożliwe. Trzeba by 

czekać następnych tysiąc lat na dorosłe cedry. 

Jak zwykle jesteśmy mądrzy po szkodzie, a  przecież mądrości  możemy 

szukać  w słowach biblijnego króla Salomona, który podobno ułożył trzy 

tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni. 

Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie 

w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru, mówił o zwierzętach 

i ptakach, o płazach i o rybach.  (1 Księga Królewska 4,33) 

 

Kochani! Dbajmy o naszą przyrodę! Próbujmy chronić zagrożone 

gatunki roślin i zwierząt. Miejmy szacunek dla otaczającej nas 

pięknej natury. 
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CZY WIECIE, ŻE…? 

W Polsce największy cedr libański (wysokość 21 m, 
średnica pnia 0,6 m) rośnie w Arboretum 
w Wojsławicach, zasadzony był w 1965 roku. 
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1. Państwo z cedrem na fladze     

2. Kształt, który tworzą słoje po ścięciu pnia 

3. Ogromne drzewo rosnące tysiące lat    

4. Ramię drzewa     

5. Gruba noga drzewa     

6. Koszyczek z nasionami, znajdujący się między igłami  

7. Przedmiot w szkole i wszystko co nas otacza  

   

Dodatek opracowała Małgorzata Weigle 


