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Równica
Ewangelickie Dni Kościoła (EDK) rozpoczęły się na

bożeństwem przy Kamieniu na zboczu Równicy k. Ustro
nia. Pod schronisko można było wjechać przygotowany
mi przez organizatorów autokarami. Wrażenie robiła le
śna ścieżka wiodąca dość stromo w dół na miejsce nabo
żeństwa: nieprzerwanie ciągnęły nią grupy ludzi w róż
nym wieku, ubranych turystycznie lub odświętnie. Nie
znajomi, połączeni wspólną ideą, wspierali się na szlaku, 
szczególnie pomagając i podtrzymując osoby starsze. 

Ewangelickie Dni Kościoła były 
największym wydarzeniem jubileuszu 
500 lat Reformacji w Polsce.  
Odbyły się w dniach 15-18 czerwca 
2017 r., kolejno w Ustroniu, Wiśle, 
Cieszynie i Czeskim Cieszynie  
oraz Bielsku-Białej. Towarzyszyło im 
hasło Zawsze razem z Chrystusem 
zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków 
13,8: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś,  
ten sam i na wieki”.

W wydarzeniu pomyślanym jako spotkanie w wielkiej 
ewangelickiej rodzinie uczestniczyli ludzie z całej Polski, 
ze wszystkich diecezji Kościoła luterańskiego, ale nie tyl
ko. Goście spoza diecezji cieszyńskiej, która była gospo
darzem EDK, zostali na ten czas zakwaterowani w pry
watnych domach ewangelików z różnych parafii. W ten 
sposób spotkanie nabrało jeszcze bardziej rodzinnego 
charakteru.

Propozycje programowe na każdy dzień zgrupowane zo
stały tematycznie. Można było wybierać pomiędzy: forum 
Biblia, forum diakonia, forum duszpasterstwo, forum his
toria,  forum misja, forum ekumenia i świat, forum sztu ka, 
fo  rum proza i poezja. Ponadto działały: centrum dzieci, 
centrum kobiet oraz centrum młodzieży. Codziennie odby 
wa  łysię nabożeństwa, studia biblijne, koncerty i wycieczki.

Rodzinny zjazd 
ewangelików

CzwaRtek – od leśnego kościoła do laserów
W leśnym kościele, gdzie w czasach prześladowań  

w okresie kontrreformacji zbierali się ewangelicy, aby 
wspólnie się modlić, uczestników powitał proboszcz 
ustrońskiej parafii ks. Piotr Wowry. 

EDK oficjalnie otworzyli biskup diecezji cieszyńskiej 
Adrian Korczago wraz z biskupem Kościoła Jerzym 
Samcem. Trzy tysiące wiernych zaśpiewało hymn Ko
ścioła – pieśń Marcina Lutra Warownym grodem.

Do tego szczególnego miejsca odwołał się w kazaniu 
wygłoszonym w oparciu o tekst z Flp 2,56 arcybiskup 
Kościoła Finlandii Kari Mäkinen, który wyjaśnił, jak 

ważne pod wieloma względami 
są lasy także dla Finów. Nawią
zał też do wspólnego dziedzic
twa światowego luteranizmu: 
„Gdy stąd odejdziemy, będziemy 
już częścią historii, którą opo
wiadają ten las i te kamienie. 
Każdy z nas będzie na swój spo
sób opowiadał światu historię 
Kościoła Chrystusa”.

W liturgii czynnie uczestniczy
li: ks. Daniel Ferek, ks. Marcin 
Konieczny, ks. Dariusz Lerch, 
diakon Halina Radacz. Śpiewały 
połączone chóry parafialne die
cezji cieszyńskiej pod batutą dia
kon Joanny Sikory, grała Orkie
stra Diecezji Cieszyńskiej.
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Wokół wiślańskiego rynku
Uczestnicy EDK wyposażeni w identyfikatory mogli 

w czwartek bezpłatnie jeździć pociągami na trasie Ustroń 
– Wisła i bezproblemowo dostać się na dalszą część wy
darzeń w wiślańskim centrum.

Na wiślańskim rynku stanął mobilny fablab, gdzie 
można było otrzymać pamiątki wykonane m.in. techniką 
druku 3D, samochód wartburg, którego nazwa kojarzy się 
z zamkiem, w którym Marcin Luter przetłumaczył Nowy 
Testament, zachęcał do wspierania domów dziecka 
(patrz: s. 3). W Muzeum Beskidzkim można było obej
rzeć wystawę fotograficzną obrazującą, jak wyglądały 
dawne wiślańskie konfirmacje. Przed kościołem rzęsiste 
brawa zbierała Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej grająca 
pod dyrekcją Adama Pasternego.

Działał też punkt informacyjny, gdzie można było m.in. 
otrzymać programy, bloczki na posiłki oraz darmowe bi
lety na przejazd wyciągiem kanapowym pod górujący 
nad centrum szczyt Skolnitego. Z jednych z 500 darmo
wych wyjazdów wyciągiem skorzystał Bernard Kapteina 
z Piszu. Podziwiając panoramę Wisły i Beskidu Śląskie
go, mówił o swoich oczekiwaniach. Nastawił się na Fo
rum Biblia, a także na koncerty niosące biblijne przesła

Nabożeństwo na Równicy

Forum Biblia

Mobilny fablab Centrum kobiet

Koncert w amfiteatrze

Od lewej bp Adrian Korczago,  
bp Jerzy Samiec, Tomasz Bujok  
– burmistrz Wisły

Nabożeństwo  
na Równicy
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nie albo wręcz połączone z poselstwem Słowa Bożego. 
„Często oglądam w Internecie nabożeństwa z Wisły-Ma-
linki, dlatego bardzo się cieszę, że będę mógł na żywo 
posłuchać zespołu Cześć z tej parafii, no i przede wszyst-
kim ks. Leszka Czyża”. Piska parafianka Heida Macoch, 
mieszkająca w Rucianem-Nidzie trochę się obawiała, czy 
poradzi sobie z wysiadaniem, ale przy zachęcie i pomocy 
nowo poznanej parafianki z Bielska wyjechała na górę. 
„Jest tu pięknie i tyle nas tutaj, nie spodziewałam się” – 
mówi.

W kościele, amfiteatrze, szkole i bibliotece
Widoczny z góry kościół apostołów Piotra i Pawła był 

miejscem, w którym koncertowały chóry z parafii ewan-
gelickich w Zgierzu, Wiśle, Skoczowie, Jaworzu, Drogo-
myślu oraz żeński chór z Lesznej Górnej. Koncert prowa-
dził ks. Władysław Wantulok z Jaworza. Pobliski amfite-
atr im. Stanisława Hadyny zgromadził z kolei parafialne 
zespoły i chóry dziecięce z diecezji cieszyńskiej. Zwień-
czeniem był koncert popularnej grupy Arka Noego,  
w której z profesjonalnymi muzykami występują ich wła-
sne dzieci i wnuki.

Wieczór wypełniło mocniejsze uderzenie. Wystąpił 
m.in. ekumeniczny zespół N.O.C. z parafii ewangelickiej 
w Pile, w którym gra sam proboszcz. Nazwa zespołu po-
chodzi od biblijnych słów: „Nie opuszczę cię”. Zespołu 
October Light z Chorwacji słuchała wieczorem nie tylko 
młodzież uczestnicząca w Ogólnopolskim Zjeździe Mło-
dzieży Ewangelickiej.

Wisła to miejsce, gdzie wspomnienia o dawnych prze-
wodnikach wiary same przychodzą na myśl. W ramach 

forum historia o bp. Juliuszu Burschem, zwierzchni -
ku Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce 
w okresie międzywojennym, i jego związkach z tą 
miejscowością mówił prawnuk biskupa Juliusz Gar-
dawski. „Wisła i willa Zacisze, to była jego wybrana, 
mała ojczyzna” – mówił prelegent, przypominając, że 
pisał o tych miejscach nawet z więzienia, gdzie został 
zamęczony. Willę oraz inne miejsca z nim związane 
można było zobaczyć podczas wycieczki prowadzo-
nej przez Danutę Szczypkę i Renatę Czyż. 

XXVI Forum Kobiet Luterańskich obradowało  
w ramach centrum kobiet. Można było też zobaczyć 
interesującą wystawę poświęconą znanym i mniej 
znanym kobietom Reformacji. O tym, że „kobiety Re-
formacji” są postrzegane jako podmiot zbiorowy, 
tymczasem są one odrębnymi, świadomymi i działają-
cymi z zaangażowaniem postaciami ruchu reforma-
cyjnego, mówiła Małgorzata Grzywacz.

„Uczestniczę w forum kobiet – mówiła Danuta 
Kwiatkowska-Kawa z Grudziądza. – Jak na razie naj-
większe wrażenie zrobiły na mnie filmy dokumental-
ne o Annie Wazównie i Katarzynie Luter”.

W ramach forum Biblia Grzegorz Olek prezento-
wał działalność Szkoły Biblijnej. „Program jest tak 
obszerny, że jeszcze w domu pozaznaczałam sobie 

Jagodziński Trio

N.O.C.

Arka Noego

Zespół Cześć
Pokaz laserowy
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wszystko, gdzie chciałabym być. Szkoda, że niektóre rze
czy są równolegle – mówi Zofia Halska z Opola. – Szcze
gólnie ciekawi mnie jutrzejszy wykład prof. Kaliny Woj
ciechowskiej o powstawaniu Nowego Testamentu, bo 
słuchałam jej kiedyś przez radio”. 

Na dobranoc, w kościele, Jagodziński Trio zachwyciło 
słuchaczy jazzowymi aranżacjami pieśni dobrze znanych 

ze Śpiewnika ewangelickiego. Ostatnim punktem czwart
kowego programu był pokaz laserowy 500 lat Reforma-
cji, w który wprowadził wiślański proboszcz ks. Walde
mar Szajthauer. W rytm muzyki przed oczami widzów 
przesuwały się obrazy przypominające dzieje ruchu re
formacyjnego, symbolikę związaną z ewangelicyzmem  
i prawdami wiary. 

Piątek – po obu stronach granicy
Drugi dzień EDK rozpoczął się od studiów biblij

nych, które prowadzili: ks. Wojciech Płoszek z Ostródy, 
ks. Marcin Pysz z Piszu, bp Dave BrauerRieke z USA, 
ks. Michelle Manicke z USA. Ks. Marek Twardzik z Ci
sownicy poprowadził studium w leśnym kościele na Spo
wiedzisku. Ks. Piotr Janik z WieszczątKowali poprowa
dził studium biblijne w Zakładzie Karnym w Cieszynie 

dla więźniów oraz dla zgłoszonych wcześniej uczestni
ków EDK. Wszystkie studia koncentrowały się na sło
wach z Listu do Filipian 2,7 odnoszących się do Jezusa. 
„On nie stał się ikoną popkultury, On nam wskazał, jaki
mi ludźmi powinniśmy być” – mówił ks. Michał Walu
kiewicz z Torunia, analizując list apostoła Pawła. 

Czy to widać, że wierzysz 
Ks. Marcin Brzóska z Świętochłowic prowadził stu

dium biblijne w Centrum Śląskiej Diakoni w Czeskim 
Cieszynie. Zaproponował temat: Rozmowa o Jezusie dzi-
siaj i postawił pytania: Kim jest dla mnie dzisiaj Jezus? 
Gdzie jest Jezus? Jakim człowiekiem był Jezus? Wspól
nie zastanawiano się nad usposobieniem Zbawiciela, któ
ry doskonale wiedział, jak przeżywać szczęście i jak od
czuwa się ból.

Każde studium biblijne wzbogacały śpiewem różne 
chóry lub zespoły parafialne. W spotkaniu w Śląskiej 
Diakonii uczestniczyła młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną i fizyczną z chrześcijańskiej szkoły, która 

Czwartek na EDK

Marlon Couto  
Ribeiro  
i Aniko Couto-
Szalaj:
Chcielibyśmy, że-
by jak najwięcej 
osób poznało Bo-
ga, żeby EDK by -
ło miejscem spot-

kań, nie tylko ludzi z ludźmi, ale też 
ludzi z Panem Bogiem. 

Przyjechaliśmy, bo słyszeliśmy  
o tym wydarzeniu w naszym ko-
ściele w Gliwicach. Lubimy takie 
imprezy, w których możemy spot-
kać się z innymi chrześcijanami  
z innych miast, a nawet państw, po-
rozmawiać z nimi i uczestniczyć  
razem m.in. w koncertach. Ani ja, 
ani moja żona nie jesteśmy Pola -
kami. Ja jestem Brazylijczykiem, 
ona Węgierką i to Pan Bóg nas  
połączył. Niesamowite jest to, że 

dzisiaj rano biskup z Finlandii po-
błogosławił nas po fińsku – po an-
gielskim kazaniu.

Ruth Gryga: 
Oczekuje, że 
spotkam tu 
ciekawych lu-
dzi i chcia -
łabym w mi-
łej atmosfe-
rze spędzić 
dobry czas. 

Jestem bardzo zadowolona z dzi-
siejszego pięknego nabożeństwa 
na Równicy i takiej pogody ducha, 
uśmiechniętych i szczęśliwych lu-
dzi, jak wolontariusze, których spo-
tykam. Przyjechałam na EDK, bo 
chciałam poznać nowych ludzi  
i chciałam przyjrzeć się największej 
społeczności ewangelików, jaka jest 
w Wiśle.

Maria Kaźmierczak: 
Jestem od niedawna ewangelicz -
ką. Staram się zorientować, czy 
moje oczekiwania, które spowo -
dowały konwersję, potwierdzą się  
w rzeczywistoś ci. Czy to jest właś-
nie Kościół, z któ rym jest mi po 
drodze, z którego mogę sporo czer-
pać. Droga, którą przeszliśmy na 
Równicę, jest drogą, którą każdy 
powinien przejść, żeby zobaczyć, 
jak ważna jest wiara i wspólnota. 

Małgorzata Boruta: 
Chciałabym się tutaj do-
brze bawić, spędzić do-
bry czas z Bogiem i zna-
jomymi. Chcę się cie-
szyć tym wydarzeniem. 
Przyjechałam na EDK, 
aby zobaczyć, jak bę-
dzie to wyglądać i usły-
szeć koncerty lubianych zespołów.

Studium biblijne – ks. Marcin Pysz
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nie tylko śpiewała, ale też zachęciła słuchaczy do śpiewu 
i gry na instrumentach. 

Także za Olzą, w ramach forum diakonia Zuzanna  
Filipkova, dyrektor Śląskiej Diakonii, mówiła, jak działa 
ona w zsekularyzowanym społeczeństwie Czech. Kolej
nym elementem była dyskusja pt. Wierzysz! Czy to już  
widać?, która dotyczyła diakoni jako naszego reforma
cyjnego świadectwa dzisiaj. W spotkaniu brali udział:  
bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej, Zuzanna 
Filipkova, ks. Piotr Wowry reprezentujący Stowarzysze
nie MariaMarta z Ustronia, diakonisa Wanda Wieczorek 
z Dzięgielowa oraz Bożena Polak, koordynator Ewange
lickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina”  
z Katowic. Spotkanie prowadził ks. Marek Londzin, dy
rektor Diakonii Cieszyńskiej, który pytał m.in. jak zachę
cić, jak pozyskać wolontariuszy i pracowników. „To cięż
ka praca, ale przyciągać powinna atmosfera pełna miłości 
i radości” – mówiła Bożena Polak. Wtórowała jej s. Wan
da Wieczorek: „Potrzeba nam ludzi, którzy w pracy kie
rują się słowami Jezusa »Cokolwiek uczyniliście temu 
najmniejszemu, mnie uczyniliście«”.

Kobiety i psalmy
W centrum kobiet mieszczącym się w auli Liceum  

i Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy
nie odbyło się nabożeństwo z Komunią Świętą, którego li
turgię sprawowały panie diakon. Kazanie wygłosiła dia
kon Halina Radacz.

Następnym punktem programu centrum była promocja 
książki pt. Codziennik kobiet, zawierającej rozmyślania na 
każdy dzień napisane w oparciu o Księgę Psalmów przez 
luteranki z wyższym wykształceniem teologicznym. Ideę 
publikacji przedstawiły diakon Katarzyna Rudkowska  
z Radomia i diakon Aleksandra BłahutKowalczyk z Cie
szyna. O powstawaniu książki opowiadały jej autorki. 
„Lubię czytać i modlić się psalmami – mówiła diakon  
Helena Gajdacz – i cieszę się, że zostały wybrane”; „Trud
ny był zestaw tekstów, które mi przydzielono, ale dzięki 
temu na nowo zaprzyjaźniłam się z psalmami” – diakon 
Joanna Sikora; „Zastanawiałam się, czy nie podchodzę do 
tekstów zbyt osobiście, dlatego odkładałam je i ponownie 
czytałam” – diakon Halina Radacz. Otwarto też wystawę 
obrazów diakon Barbary Adamus, które ilustrują książkę, 
a koncentrują się wokół tematu domu – ziemskiego, ale 
też domu Ojca w niebie. „Dom to dla mnie korzenie, 
świadomość łączności pokoleń” – mówiła Monika Cieślar 
z Bytomia. Na zakończenie publiczność zadawała pyta
nia, a pewien parafianin z Radomia skomentował: „To 
ciekawe, co jedna z pań powiedziała, że trzeba obnażyć 
swoje wnętrze, żeby w ten sposób spełnić swoją misję 
przekazywania Słowa Bożego”.

Tematyczne fora
W trakcie forów odbyło się kilkanaście ciekawych wy

kładów i prelekcji. O tygodniach ewangelizacyjnych, któ
re odbywają się w całej Polsce, opowiadano w forum mi

Studium biblijne w Zakładzie Karnym w Cieszynie

Nabożeństwo w centrum kobiet

Centrum dzieci

Ekumeniczna dyskusja w kościele Jezusowym
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sja. Z czytelnikami swoich powieści spotkała się Lidia 
Czyż w ramach forum proza i poezja. Wacław Gojniczek 
i Łukasz Barański w ramach forum historia rozmawiali 
na temat Reformacja nieznana. „Chciałbym przedstawić 
dziś Marcina Lutra prywatnie – mówił Łukasz Barański. 
– Na podstawie zachowanych odpisów jego korespon
dencji z przyjaciółmi i znajomymi można powiedzieć, że 
na dzisiejsze standardy Reformator był człowiekiem nad 
miarę obciążonym i przepracowanym”. Zarazem pozosta
wał wielkim autorytetem, którego radzono się w rozma
itych sprawach. Jak przekonywali rozmówcy, nie tylko 
wielkie wydarzenia i znane daty są ważne, ale też to, co 
działo się w tle i wpływało na kształt Reformacji.

O idei wspólnego dobra, czyli o odpowiedzialności, za
angażowaniu, jednym słowem o etyce i etosie protestanc
kim dyskutowali w ramach tego samego forum: bp Marcin 
Hintz z Sopotu, prof. Juliusz Gandawski (SGH) oraz Ali
na Rakowska, dyrektor Banku Spółdzielczego, a rozmo
wę prowadził Jerzy Sojka (ChAT). Władysława Magiera 
służyła przykładami historycznych cieszyńskich postaci.

W ramach forum duszpasterstwo ks. Marek Jerzy 
Uglorz mówił o tym jak zostać duszpasterzem jak Jezus. 
Dając za przykład Zacheusza prelegent zauważył, że Na
uczyciel z Nazaretu nie rozmawiał z nim z pozycji wyż
szości, dlatego celnik z Jerycha został uleczony z kom
pleksu niższości poprzez akceptację. „Spójrzcie na swoje 
rodziny »na wysokości ich oczu«, rozmawiajcie duszpa
stersko na neutralnym gruncie, na przykład podczas spa
cerów, gdy idziecie obok siebie. Takiej relacji uczy Jezus” 
– mówił. Rodzinnym kontaktom, prelekcję w ramach tego 
samego forum poświęcił bp Adrian Korczago. „Rozmowa 
jest ważna, ale ludzie boją się rozmów. Rozmowę, ale nie 
taką zdawkową, trzeba w rodzinie pielęgnować” – mówił 
biskup w kontekście spotkań i rozmów, jakie z ludźmi 
prowadził Jezus.

Odbyło się także spotkanie dotyczące tak ważnego te
matu, jakim jest konfirmacja i Komunia Święta dla dzieci 
– w tym zakresie nowe wyzwania stawia reforma oświaty 
i likwidacja gimnazjów. O możliwościach, przyzwycza 
jeniach i granicach rozmawiali generalna wizytator lek 
cji religii diakon Ewa Below, Elżbieta Byrtek (ChAT)  
i ks. Marcin Kotas z Poznania.

Meandry ekumenii
„Jestem od lat przewodnikiem, ale tak wielkiej grupy 

jeszcze nie oprowadzałam, było chyba z 300 osób, mar
twię się czy wszyscy mnie słyszeli” – mówiła Władysła

Forum duszpasterstwo – dyskusja o konfirmacji Wycieczka po Cieszynie

Forum duszpasterstwo

Forum Biblia

Forum diakonia w Czeskim Cieszynie
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wa Magiera o wycieczce Ewangelicki Cieszyn, którą po
prowadziła. „Kościół Jezusowy to mój typ. Robi wraże
nie” – komentował Łukasz Pisarek z Mikołajek spotkany 
przy wejściu. Czekał wraz z kolegą, Łukaszem Aścikiem, 
który zainteresowany był forum ekumenia i świat, na 
dyskusję Meandry ekumenii po 500 latach Reformacji. 

Uczestniczyli w niej: bp Jerzy Samiec – prezes Pol
skiej Rady Ekumenicznej (PRE) i zwierzchnik polskich 
luteran, bp Krzysztof Nitkiewicz – przewodniczący Ra 
dy ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego i zarazem Zespołu ds. Kontaktów  
z PRE, prof. Karol Karski – historyk ekumenizmu  
z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. prof. Józef 
Budniak – referent ds. ekumenizmu Rzymskokatolickiej 
Diecezji BielskoŻywieckiej. Ten ostatni przypomniał,  
że gdy w 1902 roku cesarz Franciszek Józef odwiedził 
Cieszyn, spotkał się z ewangelikami przed kościołem  
Jezusowym, bo przekroczenie jego progu Kościół Rzym
skokatolicki traktował jak grzech. „To samo słyszałem, 
gdy przygotowywałem się do Komunii Świętej. Reforma
cja to proces, podobnie jest z ekumenizmem” – mówił  
ks. J. Budniak. W podobnym duchu wypowiedział się  
bp Krzysztof Nitkiewicz, który zauważył, że po latach 
„już o Reformacji mówimy, a papież uczestniczy w ob
chodach jubileuszowych w Lund”. Jednak stale pojawiają 
się nowe wyzwania, na przykład w kwestiach etycznych. 
Problemem jest obecnie określenie, jak każdy z Kościo
łów rozumie ekumenizm, a także, jak budować wspólny 
wizerunek wobec świata. Reformacja przyniosła również  
u nas rozwój studiów biblijnych i wpłynęła na interpreto
wanie Pisma Świętego – mówiła strona rzymskokatolic
ka. Ogromne zasługi w uruchomieniu dialogów dwu
stronnych z poszczególnymi Kościołami, rozpatrujących 
ważne sprawy doktrynalne, ma strona rzymska – mówili 
z kolei ewangelicy.

W ramach tego samego ekumenicznego forum odby
ło się spotkanie z luteranami z Oregonu (USA), które 
prowadziła Anna Wrzesińska.

Młodzież i dzieci
W Czeskim Cieszynie na Niwach zebrała się młodzież 

uczestnicząca w OZME z młodymi ewangelikami  
z Czech. Ks. Wojciech Płoszek prowadził studium biblij
ne o poświęceniu – „Musimy cały czas dążyć do bycia 
podobnymi Chrystusowi”. Rozmowy z ludźmi, którzy 
mają pasję dla Boga, prowadził ogólnopolski duszpasterz 
młodzieży ks. Marcin Konieczny. 

Młodzież mogły zainteresować też spektakle pokazy
wane w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza: 
Tylko – widowisko próbujące bez słów przekazać, jak 
ważne są pojęcia takie, jak łaska, Bóg czy wiara; etiuda 
taneczna Lifehouse „Everything” przygotowana przez 
parafialną grupę z Lublina oraz Sen Marcina. Ten ostat
ni w sposób humorystyczny, przez dialog Katarzyny  
i Marcina, pokazywał, co by było, gdyby Reformatoro
wi przyśniły się dzisiejsze czasy.

Forum historia – dyskusja o etyce i etosie

Spotkanie z partnerami z Oregonu w USA

Warsztaty lepienia z gliny
i scrapbookingu

Nabożeństwo  
w centrum kobiet
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Nie tylko młodzi ludzie mogli z kolei obejrzeć pokaz 
szermierki z czasów Reformacji w Domu Narodowym na 
cieszyńskim Rynku. W tym samym miejscu organizato
rzy projektu Wierzę, więc jestem podsumowali akcję,  
w której wzięło udział wiele grup młodzieżowych z całej 
Polski. W czasie spotkania zbierano także pieniądze na 
pomoc w leczeniu 11letniego Kuby Biety. Dzięki całej 
akcji, która kontynuowana była także w sobotę, udało się 
zebrać prawie 1800 zł. Dużym zainteresowaniem, nie tyl

ko młodzieży, cieszył się tak
że mobilny fablab.

W Szkole Podstawowej Towa
rzystwa Ewangelickiego dzieci 
mogły spędzić czas wspólnie się 
bawiąc podczas różnorodnych 
zajęć ruchowych i plastycz 
nych. Odbyły się m.in. warszta 
ty scrapbookingu oraz lepienia  
z gliny.

Do dzieci skierowane było 
lalkowe przedstawienie pt.  Arka 
Noego profesjonalnej Sceny 
Bajka Teatru Czeskocieszyń

skiego. W przedstawieniu Pan Bóg pomaga Noemu w bu
dowie pływającego domu, gra na gitarze, a na koniec  
zsyła tęczę – znak swego przymierza z ludźmi, którzy  
ponownie w Niego uwierzyli. W finale przedstawienia 
widownia wspólnie z aktorami śpiewa pieśń „Oto jest 
dzień, który dał nam Pan”. 

Targi możliwości i koncerty
Przez cały dzień w szkole podstawowej przy pl. Ko

ścielnym oraz na Rynku trwały targi możliwości, na  
których prezentowały się organizacje kościelne, m.in.: 
Diakonia, Instytut Pastoralny, Ogólnopolski Konkurs  
Biblijny „Sola Sciptura”, Polacy w Holandii, Joannici, 
Błękitny Krzyż. 

Wieczorem w kościele Jezusowym koncert Solus 
Christus dał Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Był to prezen
towany od 2012 r. program przygotowany z okazji jubile
uszu 500 lat Reformacji, złożony z utworów m.in.: Ba
cha, Mozarta, Haendla oraz Stanisława Hadyny, założycie
la zespołu. W repertuarze pojawiło się m.in. Warownym 
grodem. Słuchaczy poruszyła pieśń Ojcowski dom wy
konana z podziałem na damskie i męskie głosy. „Jestem 
katoliczką z Zielonej Góry i sympatyzuję z Kościołem 
ewangelickim – mówiła Mirosława Grodziska. – Najbar
dziej wzruszyłam się, gdy na zakończenie koncertu Ślą
ska wszyscy razem śpiewali Ojcowski dom. I tak pomy
ślałam, czemu nie możemy wszyscy razem tak śpiewać 
dla Boga, zamiast wypominać co kto komu zawinił”.

„Wzruszony jestem wszystkim tutaj, całym tym spo
tkaniem, z wielu powodów – mówił Bolesław Borycki  
z Gdyni. – Moi rodzice byli ewangelikami, ale ja w ogóle 
nie chodziłem do kościoła. Jednak w pewnym momencie 
dotarło do mnie, że ewangelicyzm jest częścią mojej toż
samości. Od czterech lat jestem w sopockiej parafii  
i skrupulatnie czytam »Zwiastun Ewangelicki«”.

Mimo burzowej aury, na cieszyńskim Rynku zaśpie 
wał Zespół CME oraz Mate.O. Słowa pozdrowienia do 
uczestników EDK wygłosił bp Adrian Korczago oraz 
burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Przed ostatnim  
koncertem poselstwo Słowa miała diakon Izabela Sikora 
ze Szczecina. Na zakończenie dnia Rynek wypełnił się  
w czasie koncertu TGD.

Piątek na EDK

Popołudniowy program na Rynku

Przedstawienie w Teatrze im. A. Mickiewicza

Koncert TGD
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Sobota – Bielski Syjon i nabożeństwo telewizyjne
Trzeci dzień EDK w BielskuBiałej rozpoczął się sze

ścioma studiami biblijnymi – prowadzonymi przez bisku
pów, księży, studentów teologii i teolożki – w kościele 
Zbawiciela, budynku Augustany oraz innych obiektach 
Bielskiego Syjonu. Wszyscy rozważali tekst z Listu do 
Filipian 2,78. Spotkaniom i tego dnia towarzyszyły wy
stępy chórów oraz zespołów.

Studium biblijne – ks. Dawid Mendrok 
i bp Jan Szarek (poniżej)

Twarz napotkanego człowieka
„Co robią babcie, gdy chcą pobawić się z wnukami?  

– pytał w kościele ks. Dawid Mendrok z Włocławka – 
siadają na dywanie, czyli zniżają się do ich poziomu. Tak 
samo robił Jezus. Uniżenie to pewna umiejętność, w któ
rej powinniśmy Go naśladować”.

„W Jezusie spotykamy przede wszystkim człowieka 
pełnego miłości – mówił w innym miejscu ks. Waldemar 
Wunsz z Konina. – Dziś spotkamy niejednego człowieka. 
Czyją twarz będzie miał dla nas?”. To dobre przesłanie na 
kolejny dzień spotkania w ogólnopolskiej ewangelickiej 
społeczności.

O godzinie jedenastej równolegle rozpoczęło się 11 
punktów programu, m.in.: debata uczniów z dwóch lice
ów prowadzonych przez ewangelickie stowarzyszenia –  
z BielskaBiałej i Cieszyna na temat wkładu ewangeli
ków w rozwój obu miast. W europejski kontekst dyskusji 
młodych wprowadził europoseł prof. Jerzy Buzek. 

W centrum kobiet rozmawiano o tym, że kobieta jest 
najlepszą przyjaciółką, a w ramach forum misja zapre
zentowano działania misyjne w Afryce. W ramach forum 
proza i poezja, w sali parafialnej poeci: diakon Aleksan
dra BłahutKowalczyk, Marta Palarz, Aleksandra Rzońca 
i bp Paweł Anweiler na przemian czytali swoje wiersze,  
z których wyciągnąć by można wspólny mianownik, wy
powiedziany przez jedną z autorek: „Panie, koniec mo 
ich możliwości jest początkiem Twoich”. Na prelekcję 
ks. Marka Jerzego Uglorza o rodzinach uratowanych 
przez Jezusa przyszło tylu chętnych, że trzeba było zmie
nić salę. Wszystkie miejsca były zajęte podczas wykładu 
prof. Andrzeja Kluczyńskiego z ChAT, który w niekon
wencjonalny sposób mówił o Starym Testamencie. W ra
mach forum sztuka ks. Karol Macura opowiadał o histo
riach biblijnych malowanych światłem, czyli o kościel
nych witrażach tak sugestywnie, że wielu słuchaczy skie
rowało swe kroki do pobliskiej księgarni Wydawnictwa 

Forum Biblia Forum misja
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Augustana, żeby nabyć wydaną tu jego książkę o ewan
gelickim spojrzeniu na sztukę. 

Podczas warsztatów malowania kamieni prowadzo
nych przez diakon Barbarę Adamus powstawały małe ar
cydziełka, niektóre z ewangelickimi motywami. Uczest
niczyły w nich nie tylko dzieci. Pod pędzelkiem Elżbiety 
Walukiewicz powstawała sylwetka kościoła. „Próbuje  
w ten sposób wyrazić siebie, to co dla mnie ważne” – 
mówiła toruńska pastorowa. „To jest farba akrylowa, 
szybko schnie, nie rozpuszcza się w wodzie, można efek
ty swojej pracy postawić w ogródku jako pamiątkę  
z EDK” – mówiła prowadząca.

Odbyła się także gra miejska na Bielskim Syjonie,  
która wciągnęła młodzież uczestnicząca w OZME. Jed
nym z zadań było zaśpiewanie Warownym grodem pod 
pomnikiem Marcina Lutra i udokumentowanie tego na
granym filmem.

Nabożeństwo i Wielki Koncert Reformacyjny
Po południu uczestnicy przenieśli się do Hali Widowi

skowoSportowej pod Dębowcem, gdzie odbyło się nabo
żeństwo główne EDK oraz Wielki Koncert Reformacyj
ny. Transmisja internetowa i telewizyjna nabożeństwa  
dała możliwość uczestniczenia w EDK także tym ewan
gelikom, którzy nie mogli przyjechać na południe Polski. 
Widok tysięcy ewangelików na ekranie telewizora skłonił 
niektórych do wstania z foteli i przyjazdu do hali. Tak 
zrobiły osoby z jednej z parafii z diecezji katowickiej  
i mieszkańcy BielskaBiałej.

Forum sztuka

Na początku nabożeństwa przedstawiciele sześciu die
cezji Kościoła luterańskiego zbudowali Różę Lutra – 
herb Kościoła, a poszczególnej jej elementy omawiał  
ks. Waldemar Szajthauer z Wisły. Liturgię wstępną pro
wadził ks. Krzysztof Cienciała z parafii w Bielsku. Sło

Bp Adrian Korczago i Jerzy Buzek

Sobota na EDK

Budowanie Róży Lutra

Czytanie Starego i Nowego Testamentu Czytanie Psalmu 145
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wa Psalmu 145 przeczytali: Dorota Stachelek, Anna Wan
tulok i Józef Król. Starotestamentowy tekst z Księgi Iza-
jasza 45,2125 przeczytał Kamil Szuta, a fragment Ewan-
gelii Mateusza 10,2733 odczytała emerytowana profesor 
historii sztuki Ewa Chojecka. 

Kazanie, w oparciu o tekst z Listu do Filipian 2,911, 
wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. „Czy rzeczywi
ście na imię Jezusa zgina się każde kolano? Dobrze wie
my, że nie. (…) Jak wobec tego możemy proklamować 
Jezusa? Przez Jego naśladowanie” – mówił kaznodzieja  
(patrz tekst na s. 37), a słowa te były dobrym podsumo
waniem tego, o co działo się przez trzy ostatnie dni.

Liturgię spowiednią prowadził bp Marek Izdebski, 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Reformowanego  
w Polsce, a liturgię komunijną bp Adrian Korczago  
i bp Kościoła Jerzy Samiec. Komunię Świętą dla po  
nad trzech tysięcy uczestników nabożeństwa rozdawano  
w trzydziestu punktach.

W trakcie nabożeństwa śpiewał Wielki Chór Reforma
cyjny prowadzony przez Joannę Korczago oraz zagrał 
Zespół Dzwonków ze Skoczowa. Oprawę muzyczną za
pewniła Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod 
dyrekcją Mateusza Walacha, który był autorem specjalnie 
przygotowanych na jubileusz aranżacji kościelnych pie
śni. Na organach grał Przemysław Sztwiertnia.

Po nabożeństwie zabrzmiał Wielki Koncert Reforma
cyjny. Z Orkiestrą Kameralną Silesian Art Collective pod 
dyrekcją Mateusza Walacha wystąpili soliści: ks. Leszek 
Czyż, Mate.O, Beata Bednarz, Natalia Niemen, Ania Ka

Kazanie – bp Jerzy Samiec

Komunia Święta

Wielki Chór Reformacyjny
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leta, Marta Cienciała, Filip Kaleta, Marcin Podżorski, 
Maciej „Allen” Pastucha oraz Zespół CME i chór dzie
cięcy pod dyrekcją Marty Cienciały. Zabrzmiały pieśni  
w specjalnie przygotowanych aranżacjach, m.in.: Mów do 
mnie Panie, Łaska Twoja i My wierzymy. Koncert prowa
dzili: Wiktoria Matloch i ks. Paweł Meler.

„Byłem niedawno na Kirchentagu w Niemczech i wy
daje mi się, że jak na nasze możliwości, to nasze Dni Ko
ścioła prawie mu nie ustępują i są zorganizowane z po

Nabożeństwo główneGaleria EDK

równywalnym rozmachem” – mó
wił Jarosław Błaszkowski z War
szawy.

W czasie EDK uczestnicy skła
dali też ofiary na różne cele. W czasie nabożeństwa na 
Równicy zebrano 15.568,80 zł na Centrum Aktywności 
Lokalnej przy ustrońskiej parafii. Z kolei słuchacze kon
certu „Śląska” sumą 11.863,37 zł wsparli zakup sprzętu 
medycznego dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie, co orga
nizowała Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Ofia 
ra na nabożeństwie w BielskuBiałej w wysokości 
24.199,80 zł zostanie przekazana na projekty edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży ewangelickiej.  

Brońże, Panie, nas na wieki – z lewej Maciej Pastucha (Allen)

Wielki Koncert Reformacyjny

Henryk Mercik – członek zarządu  
województwa śląskiego
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Niedziela – serca i domy otwarte
Ostatni dzień EDK, niedzielę 18 czerwca br., goście  

z diaspory spędzili w parafiach diecezji cieszyńskiej 
wspólne ze współwyznawcami, którzy przyjęli ich w swo
ich domach. Nabożeństwa, pikniki i spotkania były wzru
szającym zwieńczeniem wydarzenia.

Wisła 
Wiślańska parafia gościła członków trzech parafii: z Je

leniej Góry, Włocławka i najliczniejszą grupę z Sopotu, 
która przyjechała z chórem Gloria Dei. W sobotę parafia 
w Wiśle zorganizowała wieczorny piknik dla gości i go
spodarzy. Wystąpiła grupa śpiewacza Tkocze, która zapre
zentowała tradycyjne góralskie pieśni. Spotkanie zakoń
czyło się wspólnym śpiewaniem. 

W niedzielę goście uczestniczyli w porannym nabo
żeństwie, podczas którego kazanie wygłosił bp Marcin 
Hintz, zwierzchnik diecezji pomorskowielkopolskiej  
i proboszcz sopockiej parafii. Wystąpił także chór Gloria 
Dei. Przed wyjazdem wszyscy udali się na pożegnalny 
obiad w Domu Zborowym w Wiśle.  

Wisła-Jawornik
Parafia w WiśleJaworniku gościła wiernych z parafii 

w Pabianicach i Zduńskiej Woli. Przyjechali z nimi ich 
duszpasterze: bp Jan Cieślar, który wygłosił kazanie, oraz 
ks. Cezary Jordan z rodziną. Po nabożeństwie wszyscy 
spotkali się w jadalni. Był poczęstunek, czas wspólnych 
rozmów i lepszego poznawania się.  

Wisła-Czarne
W domach parafian podczas EDK zamieszkało 15 osób 

z parafii w Piszu i 12 osób z parafii w Sycowie. Była także 
jedna osoba ze Zgierza. W sobotę wieczorem goście i pa
rafianie spotkali się na kolacji. Mogli podzielić się wraże
niami z EDK i opowiedzieć o specyfice swoich parafii.

Niedziela była zarezerwowana na wspólne nabożeń
stwo. Kazanie wygłosił ks. Marcin Pysz, proboszcz w Pi
szu, a liturgię spowiedniokomunijną odprawił ks. Rafał 
Miller, proboszcz w Sycowie. Po nabożeństwie odbył się 

parafialny kulig – uczestniczy zasiedli na siedmiu wo
zach. Po przejażdżce doliną Białej Wisełki można by  
ło usiąść przy stołach w kolibie Watra i zjeść kiełbasę  
z ogniska, oscypki, poczęstować się ciastem oraz wypić 
herbatę z „zielin”, czyli z wiślańskich ziół. Po wspólnym 
spotkaniu goście wyruszyli w drogę powrotną.  

Ustroń
Parafia przyjęła 50osobowa grupę ze Szczytna, która 

przyjechała z ks. Alfredem Borskim. Goście wraz z rodzi
nami, u których mieszkali, spotkali się na pikniku zorga
nizowanym w UstroniuDobce. 

W niedzielę odbyło się nabożeństwo w którym goście 
z diaspory brali czynny udział, śpiewając pieśni. Kaza 
nie wygłosił ks. Alfred Borski. Parafianom z Ustronia  
i Szczytna pozostały piękne wspomnienia. „Mamy nadzie
ję, że takie spotkania staną się tradycją w naszym Kościele” 
– mówili uczestnicy. XDL

Bładnice
Parafia gościła współwyznawców z Opola, Warszawy, 

Węgrowa i Koszalina. Wspólne spotkanie z gospodarza
mi miało miejsce w sobotni wieczór. Członkinie parafial
nego koła pań przygotowały kolację – placki ziemniacza
ne z blachy oraz słodką specjalność Śląska Cieszyńskiego 
– drożdżowe kołocze. Wspólnie spędzony czas pełen był 
rozmów, radości i refleksji nad powodem, dla którego 
wszyscy się spotkali, czyli EDK. Słowa wdzięczności  
w imieniu parafii w Koszalinie wygłosił proboszcz ks. Ja
nusz Staszczak podkreślając, jak ważne dla współwy
znawców z diaspory jest poczucie wspólnoty, którego do
znali w Bładnicach. Był to również czas podziękowań  
i wręczania symbolicznych pamiątek. Każdy gość otrzy
mał ręcznie wykonaną koronkową Różę Lutra, zakładkę 
oraz kartę z życzeniami, przygotowane przez koło pań. 
Gospodarze otrzymali zaproszenie do przyjazdu nad mo
rze, a na ręce proboszcza ks. Marcina Markuzela przeka
zano „certyfikowaną” wodę z Bałtyku i piasek z nadmor

fot. I. G.-Sokołowska

Bładnice
Wisła



35	Zwiastun	Ewangelicki	 13-14/2017

skiej plaży. Dopełnieniem wspólnego świętowania było 
niedzielne nabożeństwo z kazaniem wygłoszonym przez 
ks. Janusza Staszczaka. 

Jeden z koszalińskich parafian tak podsumował pobyt 
na południu Polski: „Koszalin – Bładnice Dolne: dzielą 
nas w linii prostej 523 km, a łączy Chrystus. Morze i gó
ry. Serca i domy otwarte. Dziękujemy!”

J. Kraszewski 

Goleszów
W Goleszowie w niedzielę przygotowano piknik pa

rafialny, w którym wzięli udział goście ze Szczecina,  
Grudziądza i Mrągowa. Nabożeństwo z Sakramentem  
Ołtarza było połączone z uroczystością zakończenia roku 
szkolnego. Kazanie wygłosiła diakon Izabela Sikora ze 
Szczecina.

W trakcie pikniku można było spróbować przysmaków 
z grilla, grochówki, ciast i popcornu. Ponadto ratownicy 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego opo
wiadali o swojej pracy, co połączono z pokazem sprzętu 
oraz pierwszej pomocy. Uczestnicy pikniku korzystali  
z fotobudki, w której można było zrobić sobie zabawne 
zdjęcia, mogli też m.in. spróbować strzelania z łuku spor
towego, czy pomalować twarz.

Gdy goście ruszali w drogę powrotną do swoich do
mów, pożegnano ich śpiewem i modlitwą, spontanicznie 
chwytając się za ręce.  

Dzięgielów
Do Dzięgielowa przyjechała grupa z parafii w Lubli

nie. Wspólne spotkanie miało miejsce w sobotni wieczór, 
z powodu pogody – w sali w centrum parafialnym Salem, 
gdzie ledwie wszyscy się zmieścili. Po kolacji był czas na 
rozmowy i dzielenie się wrażeniami z EDK. Były bardzo 

pozytywne: goście i gospodarze byli wdzięczni Bogu za 
to, że mogli się spotkać, porozmawiać, poznać innych 
ewangelików i inne parafie, złożyć świadectwo wiary  
i zbudować się duchowo. 

W niedzielę parafia zorganizowała coroczne Święto 
Rodziny – Family Day. Rodzinne nabożeństwo prowadził 
zespół młodzieżowy Synogarlica, a chór dziecięcy po
rwał uczestników do śpiewu. Teksty biblijne przeczytali 
zborownicy z Lublina i z Dzięgielowa. Kazanie wygłosił 
miejscowy proboszcz ks. Marek Londzin. 

Druga cześć to piknik w ogrodzie parafialnym. Na 
obiad serwowano pizzę. Pomimo miłej atmosfery, goście 
z Lublina spoglądali na zegarki, bo czekała ich długa po
dróż. Ponieważ było trudno się rozstać, to już w sierpniu 
dzięgielowski chór pojedzie na wycieczkę do Lublina. 
Będzie to okazja do spotkania z tymi, którzy nie są już ob
cy i dalecy jako współwyznawcy diaspory, ale są dobry
mi znajomymi, siostrami i braćmi w Chrystusie. „Bogu 
niech będą dzięki za pomysł, trud organizacyjny i Boże 
błogosławieństwo podczas EDK. Do następnego spotka
nia jako cały świętujący i żywy Kościół!” – podsumowali 

uczestnicy.  

Istebna
Parafianie z Konina z ks. 

Waldemarem Wunszem 
gościli w Istebnej. Plano
wane było wspólne ogni
sko w sobotę, niestety po
goda pokrzyżowała te pla
ny. W niedzielę odbyło się 
nabożeństwo. Proboszcz 
ks. Alfred Staniek przywi
tał przybyłych do kościoła. 
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Kazanie wygłosił ks. Waldemar Wunsz. Ważnym akcen
tem nabożeństwa było czytanie tekstów biblijnych przez 
parafianina z Istebnej i pastorową Ewę Wunsz. Obaj pro
boszczowie grali na gitarach.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie integracyjne  
w sali parafialnej. Ciasto, herbata, kawa i wspólny śpiew 
wypełniły czas. W czasie spotkania ks. Waldemar Wunsz 
opowiedział zebranym o konińskiej parafii. Na zakończe
nie w imieniu parafii i konińskich uczestników EDK po
darował parafii w Istebnej kuty świecznik i książkę, która 
opisuje historię Konina i okolic. Gospodarze zostali 
także zaproszeni do złożenia rewizyty.                         

Międzyrzecze
Parafia gościła pięciu współwyznawców z parafii  

w Zielonej Górze z praktykantem Pawłem Mikołajczy
kiem. W czwartek wieczorem na terenie kompleksu 
sportowego w Międzyrzeczu przygotowane zostało 
spotkanie integracyjne, na które oprócz gości z Zielo
nej Góry zaproszeni zostali także parafianie z Lasowic 
Wielkich z ks. Ryszardem Pieronem. Z powodu licz
nych obowiązków uczestniczyli oni w EDK tylko je
den dzień. Spotkanie przy grillu, sałatkach, bigosie, 
ciastach, kawie i herbacie przebiegało przy ciekawych 
rozmowach, poznawaniu się i wymianie doświadczeń. 
Ks. Ryszard Pieron podarował parafii międzyrzeckiej 
Różę Lutra i zachęcał do jak najczęstszych kontaktów, 

w różnych formach. Parafianie z Zielonej Góry wyjechali 
w sobotę, ponieważ w niedzielę w swojej parafii mieli za
planowane spotkanie z parafią partnerską z Niemiec.

Bogaty program EDK pozwolił tylko na krótkie spo
tkania z gośćmi, ale był to niezwykły czas, dzięki które
mu można było się bliżej poznać i zawiązać przyjaźnie, 
które zaowocują bliższymi kontaktami z parafiami leżą
cymi w dużej odległości od siebie.

Mariusz Fender

Jaworze
Parafia w Jaworzu przyjęła na EDK 66 osób – grupę  

z Nidzicy z ks. Rolandem Zagórą i grupę z Radomia  
z ks. Wojciechem Rudkowskim i diakon Katarzyną Rud
kowską.

W sobotni wieczór w sali OSP w Jaworzu przygotowa
no kolację dla około 110 osób – gości i ich gospodarzy. 
W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się spostrzeżenia
mi z EDK i mówili, że są pod wrażeniem bogactwa wy
darzeń, w jakich uczestniczyli. Grupa z Radomia mogła 
spotkać się ze swoim byłym proboszczem ks. Janem 
Szklorzem. Zarówno gospodarze, jak i goście przekazali 

upominki i pamiątki jako 
wyraz podziękowania za 
spotkanie i przyjęcie ich  
w swoich domach.

W niedzielę odbyło się 
uroczyste nabożeństwo, na 
którym kazanie wygłosił 
ks. Wojciech Rudkowski. 
W czasie nabożeństwa za
śpiewał Chór Ewangelicki 
im. Oskara Kolberga z Ra
domia. Wszyscy uczestnicy 
nabożeństwa zostali zapro
szeni na piknik, który od
był się w specjalnie przy
gotowanych namiotach. 

Istebna

Dzięgielów

Międzyrzecze
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Bielsko

Jaworze

Po sobotnich ulewach niedziela wypełniona 
słońcem sprawiła, że jaworzań skim parafianom 
nie śpieszyło się do domów, a gościom trudno 
było podjąć decyzję, aby wejść do autokarów. 
Świadomi tego, że przed nimi kilkaset kilome
trów, dano sygnał do odjazdu z ufną wiarą, że 
nie było to ostatnie takie spotkanie.                

Bielsko
W niedzielę w parafia zorganizowała Święto Rodzinne, 

które poprzedziło nabożeństwo dziękczynne za minione 
dni oraz cały rok szkolny. W pikniku parafialnym, który 
zorganizowano po nabożeństwie wzięli udział uczestnicy 
EDK z Katowic oraz z Warszawy wraz z ks. Piotrem  
Gasiem. Nie zabrakło czasu na wspólne rozmowy, posi
łek oraz atrakcje przygotowane w szczególności dla dzie
ci – loteria fantowa, malowanie twarzy, dmuchany za
mek, gofry.  

Joanna Below, Magdalena Legendź, 
współpraca: Marta Colosenco,  

Estera Byrtek, Marianna Pękała
zdjęcia: Adam Klemens, Dominika  

CzyżKufel, Marta Colosenco, Izabela  
GSokołowska, Estera Byrtek, Damian Rusin

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie! 
Dziś uczestniczymy w szczególnym nabożeństwie, bowiem 
po raz pierwszy w Polsce mamy okazję brać udział w Ewan-
gelickich Dniach Kościoła, które zostały zorganizowane jako 
jeden z elementów obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. 
Organizatorzy wysłali zaproszenie do wszystkich parafii 
oraz wszystkich ewangelików w Polsce. I dlatego tak licznie 
się dziś tutaj gromadzimy. Wersetem, który nam towarzyszy 
przez ostatnie trzy dni, są słowa przez Pawła w Liście do Fili
pian. Codziennie poprzez kazania i pracę biblijną analizowa-
liśmy kolejne wersy tego listu. Dziś mamy spoglądać w przy-
szłość koncentrując się na słowach: „Bóg wielce go wywyż

szył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na 
niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyz
nawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga”  
(Flp 2,9-11). 

Uważam, że wybór tematu był bardzo trafny, bowiem  
Reformacja zwracała uwagę na znaczenie Zbawiciela i dzieła, 
którego dokonał. Dlatego hasła reformacyjne: tylko Jezus, 
tylko wiara, tylko łaska, tylko Pismo, wskazują 
właśnie na zbawcze dzieło Boga. Spróbujmy, więc 
spojrzeć w przyszłość w kontekście biblijnego tekstu. 

Zacznijmy od zadania sobie pytania, czy rzeczywiście na 
imię Jezusa zgina się wszelkie kolano na ziemi i pod ziemią? 
Odpowiedź jest oczywista: Nie. Po pierwsze, na świecie ist-
nieje wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa i nigdy o Nim nie 
słyszeli. Po drugie, nawet jeśli słyszeli o Jezusie, to nie uznają 
go za Boga, gdyż albo są wyznawcami innych religii lub po 
prostu są niewierzącymi, ateistami, agnostykami. I po trze-
cie, jest wielu takich, którzy nominalnie są chrześcijanami, 
ale nigdy nie uznali Chrystusa za swojego Pana. Ich chrześci-
jaństwo sprowadza się do tradycji przodków lub też tylko do 

Zadanie na całe życie
„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia,  
jakie było w Chrystusie Jezusie, Bóg wielce go  
wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się  
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią,  
i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus  
jest Panem, ku chwale Boga”.

Flp 2,9-11

Kody QR umieszczone na górnych marginesach pozwalają 
obejrzeć materiały wideo na YouTube na kanałach EDK i Ko-
ścioła Ewangelicko – Augsburskiego. Tym sposobem, korzy-
stając ze smartfonów lub tabletów, mogą Państwo uzupełnić 
relację tekstową i fotograficzną. Namawiamy do współpracy 
pokoleniowej – dziadków z wnukami.
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czynnika kulturowego. Czy więc Apostoł Narodów się pomy-
lił? A może powinniśmy oczekiwać tego, że nadejdą jeszcze 
dni, kiedy wszyscy, całe stworzenie, jak twierdzi Paweł, wy-
zna, że Jezus jest Panem? 

Oczywiście ani jedno, ani drugie. Gdy czytamy ten werset, 
musimy być świadomi, że jest to wypowiedź eschatologiczna, 
a więc mówi o czasach ostatecznych, o tym, że wszyscy – wie-
rzący i niewierzący – będziemy musieli stanąć na Sądzie 
Ostatecznym, a tam wszelkie kolano zegnie się przed Bo-
giem, Jezusem Chrystusem. Zostawmy jednak tych, którzy 
negują Jezusa, w szerokim tego słowa znaczeniu. Spójrzmy 
na siebie i na to, w jaki sposób możemy proklamować Zbawi-
ciela – poprzez Jego naśladowanie. Słowa: „Takiego bądźcie 
względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Je
zusie”, wzywają do naśladowania Go. 

Aby móc naśladować, trzeba najpierw poznać tego, za kim 
chcemy podążać. Możemy to uczynić tylko poprzez próbę 
spojrzenia w Ewangelię, które opisują życie i dzieło Nauczy-
ciela z Nazaretu. Kim był? Jaki był? Co było w nim tak 
niezwykłego, że chcemy Go naśladować? Pewnie 
każdy z nas mógłby podać jakieś cechy charakterystyczne, 
które na nas wywarły największe wrażenie. 

Nie sposób w ramach kazania przeprowadzić dogłębnej 
analizy postaci Jezusa, dlatego pozwólcie na kilka haseł,  
ze świadomością, że są to tylko wybiórczo podane punkty. 
 Jezus był pełen miłości – to było pierwsze skojarzenie, 

gdy myślałem o Nim – i właściwie trudno dać na to tylko je-
den przykład. Całe Jego działanie było nastawione na drugie-
go człowieka. Uzdrawiał chorych, ślepych, trędowatych,  
zauważył chromego przy sadzawce. Karmił głodnych. 
 Nie robił różnicy między ludźmi, niezależnie od tego, 

kim byli. Tych, którzy do Niego przychodzili, zawsze trakto-
wał na równi. 
 Kochał dzieci – i uważał je za tak samo ważne jak doro-

słych: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie – bo ich 
jest Królestwo Boże (por. Mk 10,13-16)). 
 Miał dużą wyrozumiałość dla słabości i grzeszności 

człowieka. Przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na 
cudzołóstwie. Najpierw rozprawił się z tymi, którzy na tle 
biednej kobiety chcieli pokazać swoją sprawiedliwość: Kto 
jest bez grzechu niech rzuci pierwszy kamieniem. Następnie 
– nie potępił kobiety: „I ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz 
więcej” (por. J 8,1-11). Jako jedyny człowiek bez grzechu mógł 
to zrobić – a nie robi, wie, że ona potrzebuje w takiej chwili 
wsparcia, akceptacji – pomocy, nie potępienia. 
 Jednocześnie Jezus nie znosił zakłamania, obłudy, py-

chy. Wielokrotnie atakował faryzeuszy i kapłanów i uczonych 
w Piśmie. Ale za co? Za to, że mówili piękne słowa, nakazy-
wali innym postępować według swoich nauk, a sami w ukry-
ciu łamami te zasady. Sami nie byli wstanie im podołać. 
 Jezus łamał utarte zasady postępowania, a w kwestii praw 

człowieka był rewolucjonistą. Widać to na trzech przykładach. 

 Traktował kobiety na równi z mężczyznami, co  
w tamtym kontekście dziejowym było złamaniem wszelkich 
zasad. 

 Łamał uprzedzenia rasowe, rozmawiał z poganami,  
a Samarytan podawał za wzór – przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie , która nie tylko gloryfikuje postawę Samary-
tanina, ale która rozprawia się z obłudą obrzędowości lewity, 
kapłana i ich pojmowania służby Bogu. Rozmawia z kobietą 
przy studni – mało, że kobieta to na dodatek Samarytanka  
i daje jej wsparcie (por. J 4,7-42). 

 Spotykał się ze społecznie wykluczonymi – wprosił 
się do celnika – historia Zacheusza (por. Łk 19,1-10). 

Myślę, że można podawać jeszcze wiele przykładów na to, 
jaki był Jezus. Tak naprawdę jest to zadanie na całe 
życie, aby ciągle na nowo Go poznawać. Czy jednak 
po tych kilku przykładach nadal Go chcemy naśladować? 

Naśladowanie Nauczyciela z Nazaretu jest o wiele trud-
niejsze niż może nam się na pierwszy rzut oka wydawać. „Ta
kiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było  
w Chrystusie Jezusie Aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”. Naszym zada-
niem jest rozważanie tych wersetów w kontekście przyszło-
ści, jutra. Dlatego tak ważne jest pytanie o to, czy jesteśmy 
gotowi naśladować Jezusa. Ale czy rzeczywiście jesteśmy go-
towi do naśladowania, czy tylko do ustnych deklaracji, za 
którymi nie idą czyny? Naśladowanie Jezusa wiąże się z pły-
nięciem pod prąd i ponoszeniem konsekwencji takiego po-
stępowania. Często wbrew opinii większości. 
 ● Czy w imię Jezusa jesteśmy gotowi jednoznacznie sta-

wać w obronie pokrzywdzonych i wykluczonych? 
 ● Czy naśladując Mistrza jesteśmy w stanie jednoznacz-

nie opowiedzieć się za przyjęciem uchodźców i emi-
grantów zarobkowych, którzy potrzebują pomocy? 

 ● Czy w imię Jezusa jesteśmy wstanie stawać w obronie 
praw kobiet i dzieci? 

 ● Czy naśladując Jezusa potrafimy udzielić wsparcia tym, 
którzy są inni, którzy są napiętnowani? I wcale nie 
chodzi o akceptację grzechu, ale o miłość do 
grzesznika. A jeżeli ktoś nie rozumie tego 
rozróżnienia powinien powrócić do lektury 
Ewangelii. 

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie! Albo Kościół 
jutra będzie Kościołem Reformacji, który będzie wiarygodny 
poprzez naśladowanie Jezusa, Jego postawy w wyzwaniach przy-
noszonych przez współczesność, albo będzie to Kościół, któ-
ry opustoszeje, bo straci swoją wiarygodność idąc na kompro-
misy w naśladowaniu swego Pana, Jezusa Chrystusa, niezdol-
ny do odczytania znaków, jakie niesie teraźniejszość. Amen.

biskup Kościoła Jerzy Samiec

Kazanie wygłoszone 17.06.2017 podczas nabożeństwa głów-
nego EDK w Bielsku-Białej, wg www.luter2017.pl.



Poczuliśmy więź i swoją siłę
– rozmowa z biskupem diecezji cieszyńskiej Adrianem Korczago  
   i z ks. Jerzym Below, przewodniczącym Rady Ewangelickich Dni Kościoła

Jaki był główny cel zorganizowania Ewangelickich Dni  
Kościoła?

Bp Adrian Korczago: Głównym celem było spotka - 
nie ewangelików z całego kraju. Nasza ewangelicka ro -
dzina dzięki Ewangelickim Dniom Kościoła poczuła swo -
ją siłę. Dotyczyło to głównie osób, które mają niekiedy  
do swego najbliższego współwyznawcy kilkanaście czy 
wręcz kilkadziesiąt kilometrów. Dzięki temu spotkaniu  
mogli pobyć ze sobą, wymienić doświadczenia, nawiązać 
przyjaźnie, a może nawet partnerstwa międzyparafial - 
ne. W zamierzeniu naszym było, by nawiązane kontakty  
nie ograniczyły się do tych kilku dni, ale by w przyszłoś - 
ci wzajemnie o sobie pamiętać, wspierać się, wspólnie  
przeżywać ważne dla poszczególnych parafii uroczys - 
tości.

Ks. Jerzy Below: Dodałbym tu, że gdy trwały przygoto-
wania do jubileuszu 500 lat Reformacji, powstawały różne 
pomysły, jak go świętować, ale były one nastawione albo na 
wydarzenia regionalne, albo na oficjalne koncerty, konfe-
rencje i spotkania,w których mogłaby uczestniczyć tylko 
niewielka liczba osób ze względu na ograniczenie miejsca 
w kościołach, salach i audytoriach. A tutaj celem było to, 
aby spotkała się i była ze sobą przez cztery dni jak najwięk-
sza grupa ewangelików liczona w tysiącach.

Należy tu jeszcze przypomnieć, że z ideą Ewangelickich 
Dni Kościoła wystąpił przed kilkoma laty ks. Grzegorz 
Giemza. Promował ją mocno najpierw w diecezji cieszyń-
skiej, a potem w całym Kościele. Wkrótce pomysł znalazł 
uznanie u wielu osób i decyzją Synodu Kościoła postano-
wiono Ewangelickie Dni Kościoła przeprowadzić jako 
ogólnopolskie wydarzenie. Do bezpośredniej realizacji 
przekazano je diecezji cieszyńskiej, która ze względu na 
swoją liczebność miała podstawy, by tak duże przedsięwzię-
cie przeprowadzić na tym terenie. 
Kim byli ci, którzy zgłosili swój udział w EDK?

JB: W sumie swój udział w EDK zgłosiło ponad 3 tysią-
ce osób, a co najważniejsze tysiąc z nich przyjechało z in-
nych diecezji niż diecezja cieszyńska. Tworzyli oni ważną, 
dużą grupę uczestników. EDK w żaden sposób jednak nie 
było spotkaniem zamkniętym, w którym mogły brać udział 
tylko osoby z kartami uczestnictwa, z tego powodu w spo-
tkaniu uczestniczyło o wiele więcej osób.

AK: Należy dodać, że wśród tych przyjezdnych były tak-
że osoby z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, które 
przybyły ze swym zwierzchnikiem, biskupem Markiem  
Izdebskim.
A jeśli chodzi o inne rozróżnienia, jak to się układało na 
przykład pod względem wiekowym?

JB: Idea EDK była tak skonstruowana, żeby uczestniczy-
ły w nich wszystkie grupy wiekowe, a także grupy zaintere-
sowane różnymi tematami. Z tego powodu w ramach EDK 
odbywał się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej, 
również tegoroczne Ogólnopolskie Forum Kobiet Lute- 
rańskich odbyło się w tym czasie. W ramach przygotowa-
nego programu działało też centrum dzieci z zajęciami dla 
najmłod szych. Chodziło więc o to, aby w ramach tego spo-
tkania integrować różnorodne grupy z wszystkich naszych 
diecezji.
Jak wspominacie okres przygotowań do tego wydarzenia?

AK: Z pewnością był to intensywny czas. Powołano Ra-
dę EDK w składzie: Sylwia Cieślar, Tomasz Bujok, ks. Wła-
dysław Wantulok, ks. Marcin Podżorski i ks. Jerzy Below, 
która pracowała przez półtora roku nad przygotowaniem 
programu i przeprowadzenia go potem w praktyce. To wła-
śnie z jej inicjatywy powoływano kolejnych współpracow-
ników, bowiem takiego przedsięwzięcia nie udałoby się zre-
alizować bez wielu pracujących nad tym osób. Byliśmy za-
wsze jako rada otwarci i korzystaliśmy z ich pomocy i pro-
pozycji, aby także te osoby mogły ze swej perspektywy 
wnieść swój wkład w tę imprezę. Jestem niezwykle zado-
wolony z ogromnego zaangażowania i odpowiedzialności 
wszystkich współpracowników; to były osoby, które cały-
mi sobą stały za tym, co chcą zrobić, co miało się na EDK 
wydarzyć. 

Zdarzały się momenty, gdy narastało między nami w ra-
dzie napięcie, bo czas szybko upływał, ale wymiana poglą-
dów, czasem bardzo zdecydowana, przysłużyła się temu, by 
przebieg owych dni był jak najlepszy i żeby jak najwięcej 
osób mogło skorzystać z tak niepowtarzalnego spotkania, 
jakim były Ewangelickie Dni Kościoła.

Myślę, że to był ciekawy czas, a grupa, o której mowa, 
bardzo się z sobą zżyła i – w moim odczuciu – stworzyła 
ciekawą propozycję. Oczywiście spotykaliśmy się też z pró-
bami zniechęcania nas, ale właśnie to, że te osoby tworzyły 
ten zespół, pozwoliło nam konsekwentne doprowadzić do 
finalizacji projektu. 

JB: Był to bardzo intensywny czas pracy. Starałem się 
nie patrzeć na licznik dni do rozpoczęcia EDK, jaki umie-
ściliśmy na stronie internetowej. Marzyliśmy, aby mieć 
jeszcze kolejne tygodnie i miesiące na przygotowania.

Wiele czasu musieliśmy poświęcić na przygotowania 
struktury organizacyjnej przedsięwzięcia. Nie mogliśmy 
odwołać się i skorzystać z podobnych wcześniejszych 
przedsięwzięć. Wyjątkowym wyzwaniem było organizowa-
nie EDK w czterech miastach. Bez mocnego wsparcia tam-
tejszych samorządów nie byłoby to możliwe.

Ewangelickie Dni Kościoła
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Sama diecezja chyba nie poradziłaby sobie z takim projek-
tem. Skąd pochodziły środki finansowe na tak rozległe 
przedsięwzięcie?

AK: Jak już wspomniano, wydarzenie miało charakter 
ogólnokościelny, zatem cały Kościół uczestniczył w nim fi-
nansowo poprzez decyzje synodu, który przeznaczył odpo-
wiednie kwoty na realizację poszczególnych elementów 
projektu. Jednak nie wystarczyłyby one na całość przedsię-
wzięcia. Dlatego jako diecezja cieszyńska opodatkowali-
śmy się na ten cel – od trzech lat po złotówce od każdego 
członka diecezji – każda z parafii odprowadzała kwoty wy-
nikające ze stanu liczebnego, które złożyły się na fundusz 
podstawowy. To pozwoliło nam prowadzić intensywne roz-
mowy, aby pozyskać kolejne środki. 

Ze szczególną pomocą przyszedł nam sejmik samorzą-
dowy województwa śląskiego, który w ramach ogłoszone-
go przez siebie Roku Reformacji przeznaczył również kon-
kretne kwoty na realizację naszego projektu. Wsparcia fi-
nansowego i rzeczowego udzielili nam następnie włodarze 
poszczególnych miast, w których odbywały się EDK. Nale-
ży tu podkreślić, że także wielu parafian w ten aspekt też się 
angażowało.
Ile osób uczestniczyło w poszczególnych propozycjach EDK?

JB: Wiele wydarzeń EDK przez swoje usytuowanie  
w dużych obiektach zapraszało do udziału także osoby,  
które nie zgłosiły swego udziału. Na rozpoczęciu EDK  
w nabożeństwie na Równicy uczestniczyło blisko 3 tysiące 
osób. W nabożeństwie głównym i koncercie, w hali pod Dę-
bowcem w Bielsku-Białej, uczestniczyło ponad 3,5 tysiąca 
osób. W czwartek w Wiśle kościół i amfiteatr w czasie kon-
certów były przepełnione. Widok kościoła, w którym wszyst-
kie miejsca siedzące są zajęte, a w przedsionku stoi wiele 
osób, nie zdarza się często. Tak było podczas występów 
chórów i koncertu Jagodziński Trio. Z kolei amfiteatr był  
na przykład pełen podczas występu Arki Noego.

AK: Podobnie w piątek w potężnym kościele Jezuso-
wym w Cieszynie nie było wolnych miejsc podczas koncer-
tu zespołu Śląsk. Później w czasie koncertu TGD wypełni-
ła się płyta cieszyńskiego rynku.

To pokazuje, że w różnych punktach programu uczestni-
czyło około 6 tysięcy osób. Dodałbym tu, że niektóre wy-
kłady czy dyskusje spotkały się z tak dużym zainteresowa-
niem, że trzeba było dostawiać krzesła, a w jednym przy-
padku musieliśmy zmienić salę na większą, bo zaintereso-
wani tematem nie mieścili się nawet na stojąco.

JB: Kolejnym ważnym elementem uczestnictwa było  
aktywne zaangażowanie się bardzo wielu osób w kształto-
wanie programu. Ponad tysiąc osób czynnie, przez swój 
osobisty udział tworzyło przez cztery dni program EDK. 
Mam tu na myśli organizatorów, współorganizatorów przy-
gotowujących i prowadzących centra i różne fora, współpra-
cowników realizujących program przez wykłady i dyskusje. 
Do tego grona zaliczają się też osoby prowadzące wyciecz-
ki, oprowadzające po muzeach, prowadzące warsztaty plas-
tyczne i mobilny fablab, który przez trzy dni zapraszał  
do zapoznania się z najnowszymi technologiami. Aktywnie 

program tworzyli liczni młodsi i starsi członkowie chórów 
i zespołów oraz aktorzy teatralni. Także wielkie podzię -
kowania dla dużej grupy wolontariuszy, która przez trzy dni 
zaczyna ła swoją pracę najwcześniej i ostatnia opuszczała 
obiekty EDK.

AK: Nie możemy zapominać też o parafianach diecezji 
cieszyńskiej, którzy zdecydowali się otworzyć swoje domy  
dla współwyznawców, którzy przyjechali do nas na Śląsk 
Cieszyński. Ich gościnność przerosła nasze oczekiwania – 
zgłosiło się ich tak dużo, że nie wszyscy mogli przyjąć u czest-
ników z innych diecezji. Serdecznie im za to dziękuję. 
Co było dla organizatorów największym zaskoczeniem?

AK: Zaskakujące w pozytywnym sensie było to, jak 
szybko osoby, które były sceptycznie nastawione do takie-
go sposobu świętowania, zmieniały zdanie i z odwagą przy-
chodziły nam o tym powiedzieć. Dotyczyło to także prze-
prowadzenia poszczególnych punktów programu. Na przy-
kład wiele emocji budził wjazd na Równicę, ze względu na 
zamknięcie drogi dla samochodów indywidualnych. Okaza-
ło się, że transport autokarami przebiegł sprawnie i spotkał 
się z pozytywnym odbiorem. To wpłynęło też na dobrą at-
mosferę i dobre nastawienie do kolejnych wydarzeń.

JB: Miłym zaskoczeniem było to, co działo się w czwar-
tek po południu w Wiśle. Stosunkowo niewielki obszar po-
między kościołem, domem parafialnym, szkołą i amfite-
atrem wypełnił się uczestnikami EDK. Można było ich roz-
poznać po identyfikatorach. To było takie nasze miejsce, 
gdzie odbywały się różne punkty programu, ale też w któ-
rym ewangelicy z całej Polski spotykali się po latach, roz-
mawiali i wspólnie cieszyli się z tego, że mogą być razem  
i w taki sposób świętować jubileusz Reformacji.
Które elementy, zarówno w zakresie organizacji, progra-
mu, jak też zaangażowania, oceniacie najlepiej?

bp Adrian Korczago
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ks. Jerzy Below

AK: Myślę, że możemy być dumni z liczby wspaniałych, 
na wysokim poziomie koncertów i przedstawień teatral-
nych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców – od 
dzieci po osoby sędziwe. Poza tym z bogactwa prelekcji, 
wykładów, warsztatów, tej całej różnorodności sprawiają-
cej, że ludzie mogli dokonywać indywidualnych wyborów 
– czego chcą posłuchać, gdzie chcą spędzić czas. Z rozmów 
wiem, że niektórzy poświęcili sporo czasu na przestudio-
wanie programu i odpowiedni wybór, ale równie wielu  
decydowało się w ostatniej chwili na udział w jakimś punk-
cie – ze względu na podpowiedź, zachętę spotkanych pod-
czas EDK osób. Te wzajemne inspiracje, myślę, też były 

cenne. Warte podkreślenia jest też to, że było nas tak wielu 
w tylu rożnych miejscach – że stale działo się coś niepow-
tarzalnego.

JB: Cieszę się, że ze wsparciem wielu osób wypraco-
waliśmy tak kompletny program EDK. Kompletny dlatego,  
że zawierał wiele uzupełniających się elementów. Każdy 
dzień zaczynaliśmy od nabożeństwa albo studium biblijne-
go, dzię ki czemu uczestnicy mieli możliwość właściwego 
wprowadzenia się w pozostałą część programu. Potem był 
czas na różnorodne spotkania, wykłady, dyskusje, zwiedza-
nie. Jednocześnie na Targach Możliwości można było po-
znać wiele aktywności naszego Kościoła. Popołudnia i wie-
czory przeznaczaliśmy na koncerty. To był czas, w którym 
mogliśmy przy muzyce wyrażać radość z tego, że jesteś - 
my ewangelikami i że przeżywamy jubileusz 500 lat Re-
formacji.
Co było dla was osobiście najciekawszym, najważniejszym 
przeżyciem podczas tych czterech dni?

AK: Najwartościowsze były te chwile, kiedy przyjezdni 
z diaspory powiadali: „Jak dobrze, że tu przyjechaliśmy, te-
go nam było potrzeba”. Właściwie spotykałem się z takimi 

ocenami na każdym kroku. Dla mnie było to szczególne 
ważne, bo chociaż od 30 lat mieszkam na Śląsku Cieszyń-
skim, to wyrosłem w miejscu, gdzie byłem jedynym ewan-
gelikiem na placu zabaw, jedynym w całej szkole. Dzięki 
ich słowom wiem, że było warto podjąć się tego trudu. One 
były dobrą rekompensatą za okres przygotowawczy i świad-
czyły o tym, że nasz cel został osiągnięty.

Dla mnie osobiście symboliczny wymiar miała też cisza 
na Równicy podczas kazania wygłoszonego przez arcybi-
skupa. Szczególnie w kontekście wydarzeń, które w prze-
szłości miały miejsce w tym leśnym kościele, bo nagle 
uświadomiłem sobie, że nie w trzęsieniu ziemi, nie w hura-
ganowym wietrze, ale w łagodnym powiewie przeżywamy 
Boga najpiękniej i najmocniej.

Z drugiej strony wrażenie robiły skaczące, radosne dzie-
ci podczas koncertu Arki Noego, pełne nieskrępowanego  
entuzjazmu. A kiedy z kolei młodzież zaczęła spontanicznie 
wyrażać swoje przeżycia podczas koncertu October Light, to 
uzmysłowiłem sobie, że to tak miało być! To właśnie miało 
być istotą naszego święta: w różny sposób – poprzez radość 
i ciszę, skupienie i entuzjazm – jubileusz miał się dziać.

JB: Powtórzyłbym za biskupem, jak ważnym wsparciem 
były dla nas, organizatorów, słowa uczestników, że po to tu 
przyjechali, na to liczyli. W takich pozytywnych opiniach 
rozpływał się cały towarzyszący nam stres.

Dla mnie ważną chwilą była w czwartek godzina 10 ra-
no przy kamieniu na Równicy, kiedy rozpoczęło się nabo-
żeństwo inaugurujące Ewangelickie Dni Kościoła. Po mie-
siącach trudnych przygotowań, czasami niepewności, po-
czułem radość, że wszystko ruszyło zgodnie z planem. 

Takim ważnym punktem było też nabożeństwo główne 
w sobotę. Cieszyliśmy się z ogólnopolskiej transmisji te -
lewizyjnej, ale to oznaczało dyscyplinę czasową z dokład-
nością sekundową. Musieliśmy zmieścić się w 90 minu -
tach. W pewnym momencie jako organizatorzy wiedzieli-
śmy, że mamy pewne opóźnienie, a przed nami była jesz -
cze tak ważna część nabożeństwa, jak Sakrament Ołtarza 
dla 3 tysięcy osób. Jednak wszystko skończyliśmy we wła-
ściwym czasie. Organizacja nabożeństwa przygotowana 
przez ks. Marcina Podżorskiego, a szczególnie jego plan 
wielu miejsc udzielania Komunii Świętej sprawdziły się 
idealnie. 

Nabożeństwo i koncert były takim zwieńczeniem tych 
kilku, uważam, ważnych dla nas ewangelików dni. To był 
wyjątkowy zaszczyt móc je praktycznie przygotowywać  
i przeprowadzić. Jestem wdzięczny członkom rady i bisku-
powi Adrianowi Korczago za ten czas wspólnej pracy. To 
było unikatowe doświadczenie.

AK: Chciałbym jeszcze dodać, że z racji pełnionej funk-
cji kilkakrotnie stawałem oficjalnie przed uczestnikami,  
na przykład, gdy wspólnie z włodarzami miast zwracaliśmy 
się do nich z pozdrowieniami, i zawsze widziałem tłumy  
ludzi ocze kujących na kolejny punkt programu – z takim  
zapałem i nadzieją, że byłem dumny, że dane było mi EDK 
współtworzyć. 

zdjęcia Adam Klemens 
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