Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

GRUDZIEŃ
Nr (15) 12/2011

Hasło roku:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”
Rzym. 12,21

Hasło miesiąca grudnia 2011:
„Bóg mówi: Ma krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię
zgromadzę w wielkiej miłości. Iz 54,7

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Rozpoczął się czas adwentowy, wyjątkowy czas oczekiwania na ponowne
przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W życiu każdego z nas adwent jest przypomnieniem o tym, że mamy być
gotowi na przyjście Pana… teraz do serc naszych jak i na to ostateczne przyjście
w dniu Pana.
Adwent tez przygotowuje nas do odpowiedniego przeżywania Świąt Bożego
Narodzenia, czasu kiedy gromadzimy się wokół rodzinnych stołów, aby znaleźć
chwilę na pojednanie.
Czyż to symboliczne spotkanie przy wigilijnym stole nie jest tym o czym mówi
do na prorok w Księdze Izajasza? Pan mówi o tym, że zgromadzi swój lud w
wielkiej miłości. Bożej miłości możemy doświadczać na każdym kroku, a
przede wszystkim, kiedy czujemy miłość bliskich i miłością obdarzamy naszych
bliskich.
Świąteczne spotkanie niechaj będzie pełne miłości, tej ludzkiej, często
niedoskonałej, ale i tej Bożej, zupełnej… Sam czas wspominania Narodzenia
Pańskiego objawia nam ogrom Bożej miłości. Oto sam Bóg przychodzi do nas
w postaci dzieciątka Jezus, aby nas wyzwolić z mocy zła.
Radujmy się z tego czasu, radujmy się ze społeczności jaką mamy z Bogiem,
radujmy się ze społeczności jaką mamy między sobą.
Boże Narodzenie jest dla nas dane! To jest wielki zaszczyt być uczestnikiem
tych wydarzeń, niechaj atmosfera Narodzenia Pańskiego nam się udzieli!!!
Świętujmy radośnie i w miłości! Zostańcie z Bogiem!
ks. Marcin Pysz

***
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Z ŻYCIA PARAFII- PAŹDZIERNIK
Święto Reformacji w Piszu

W tym roku parafia w Piszu obchodziła uroczyście Święto Reformacji podczas
nabożeństw 30 października 2011 r. w przeddzień przypadającej kolejnej 494
rocznicy przybicia przez ks. dra Marcina Lutra 95 Tez na drzwiach kościoła
zamkowego w Wittenberdze.
Wydarzenie z 31 października 1517 roku stało się symboliczną datą Reformacji,
która miała na celu reformę Kościoła Rzymskiego.
Podczas tegorocznych obchodów Pamiątki Reformacji piescy ewangelicy
przypomnieli sobie życiorys i dzieło ks. dra Marcina Lutra, było to wyjątkowe
spotkanie z myślą reformacyjną. Po akademii wszyscy spotkali się przy cieście i
kawie w Sali parafialnej. Rozmowy, wrażenia i komentarze do współczesnej
sytuacji chrześcijaństwa oraz ewangelików w Polsce trwały do późnych godzin
wieczornych…

***
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Rekordowo zebraliśmy z 1% za 2010 rok

W dniu 03 listopada 2011 roku Diakonia Polska przekazała zebrane środki na
cel szczegółowy: „Diakonia Piska”.
Łącznie przekazano: 2 952,90 zł
W roku 2010 otrzymaliśmy: 1 223,80 zł
Przekazany 1% podwoił się, za co serdecznie dziękujemy!!!
Cieszymy się, że nasza działalność i sposób jej realizowania Państwu
odpowiada. Bardzo dziękujemy za otwarte serca, bo dzięki Państwa pomocy,
my możemy pomaga...
Już w najbliższym czasie przedstawimy szczegółowo, na co przeznaczone
zostaną ofiarowane środki.
Uprzejmie prosimy aby o nas pamiętać podczas wypełniania zeznania
podatkowego początkiem 2012 roku...

***
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Wybrano nową Radę Parafialną w Piszu
Wyborczemu Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczył Biskup Diecezji
Mazurskiej ks. bp Rudolf Bażanowski.
Łącznie na 76 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 36 osób.
Wybrano następujące gremia parafialne:
Rada Parafialna:

Komisja Rewizyjna:

Jarząbek Joanna - Wejsuny

Jabłońska Karina - Pisz

Kapteina Bernard – Wejsuny

Kowalczyk Monika - Wejsuny

Kipnik Klaus - Biała Piska

Preneta Władysław - Pisz

Olchowy Ewa - Pisz
Redzko Krystyna - Pisz
Żebrowska Agnieszka - Pisz
Wybrano również delegata do Synodu Diecezji Mazurskiej, a został nim Dariusz
Vogel. Zastępcą zaś został Marcin Redzko.
Wprowadzenia nowej Rady Parafialnej dokona Biskup Diecezji początkiem
2012 roku. Do tego czasu trwa kadencja obecnej rady Parafialnej, Komisji
Rewizyjnej. Po prowadzeniu odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady
Parafialnej, podczas którego zostanie wybrany kurator, skarbnik oraz sekretarz
parafii w Piszu.
Zaprzysiężenie nowego Synodu Diecezjalnego odbędzie podczas pierwszego
posiedzenia Synodu. O wszystkich terminach będziemy informować z
wyprzedzeniem.

***
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Paczki Świąteczne dla dzieci na Ukrainie zebrane w Piszu
W tym roku w naszej parafii zebrano 42 paczuszki dla dzieci.
Paczki te w dniu dzisiejszym zostaną przekazane Dyrektorowi Diakonii
Mazurskiej w Nidzicy, a potem trafią na Śląsk, skąd zorganizowanym
transportem na Ukrainę.
Serdecznie dziękujmy wszystkich, którzy zaangażowali się w tegoroczną
akcję!!
Dziękujemy parafianom z Pisza, Wejsun, Ełku, uczniom Szkoły
Podstawowej nr 2 w Piszu oraz sympatykom naszej parafii...

***
Niedziela Wieczności w naszej parafii

20 listopada 2011 r. przeżywaliśmy Niedzielę Wieczności, jeden z
ważniejszych dni w roku kościelnym.
W dzień ten nie tylko nasze myśli kierujemy ku wieczności, ale przede
wszystkim wspominamy wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli z tej
doczesności do wieczności.
Podczas wszystkich niedzielnych nabożeństw wspominaliśmy naszych
zmarłych. Chcemy pamiętać tych, którzy byli nam bliscy, których kochaliśmy i
w głębi serc nadal kochamy. Przecież Bóg tak wiele miłości okazał nam przez
ich ręce, serca.
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Już tradycyjnie spotkaliśmy się u zabytkowej kaplicy cmentarnej w Piszu przy
ul. Dworcowej.

***

Adwent 2011
Niedziela 27 listopada rozpoczyna Nowy Rok Kościelny.
Adwent jest początkiem roku liturgicznego. Słowo Boże przypomina nam o
potrzebie oczekiwania w gotowości na ponowne przyjście Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Tegoroczne rekolekcje adwentowe poprowadzi wykładowca Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz.
Rekolekcje będą się odbywały od wtorku 13 do czwartku 15 grudnia 2011 o
godz. 17:00 w kaplicy ewangelickiej w Piszu.
W ostatni dzień rekolekcji w czwartek będziemy chcieli przeżyć wspólne
nabożeństwo spowiednio - komunijne, które poprowadzi ks. prof. M. J. Uglorz.
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***

Budujemy kawiarnio - herbaciarnię przy parafii w Piszu
W minionym roku pojawiła się informacja:
"Prosimy o wsparcie projektu rozbudowy parafii w Piszu!!
Mój tato był pszczelarzem... ilekroć wpatrywałem się w te małe owady, które tak
dzielnie tworzą wielkie dzieło, tylekroć je podziwiałem za ich zaangażowanie i
chęć dobrej współpracy...
Do dzielnie pracujących pszczół można porównać naszą parafię w Piszu! Mała
społeczności, a odważnie zaangażowana w wielkie dzieło! Można powiedzieć
"słodkie" dzieło!
Bo czym innym jest dawanie świadectwa o Bożej miłości do człowieka i
wzajemnej miłości między ludźmi?
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W ten właśnie sposób staramy się nieść nasze powołanie, poprzez głoszenie
Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, ale chcemy nie tylko głosić ale i
świadczyć!
Duże zaangażowanie w działalność diakonijną jest niwą, gdzie spełniamy swoje
powołanie - Środowiskowy Dom Samopomocy, Stacja Diakonijna,
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Stypendia dla uczniów - to tylko
niektóre pola działania naszej małej parafii".
Rok trwały uzgodnienia i poszukiwanie możliwości sfinansowania tej
inwestycji... I UDAŁO SIĘ!!!
Już wiemy do jakiego konkursu będziemy startowali. Do końca grudnia 2011 r.
złożymy wniosek o dofinansowanie budowy łącznika.
Ponadto znalazł się sponsor, który wesprze nasz projekt. Rotary Club z
Hamburga znowu pomoże naszej parafii... Nasza współpraca trwa już 11 lat.
Mimo wielkodusznej pomocy Rotary Clubu i wniosku do Unii Europejskiej
potrzebujemy WASZEJ pomocy!!!
Bardzo prosimy o wsparcie naszego pomysłu!!! Zbliża się koniec roku, możesz
przekazać na nasze konto darowiznę i odliczyć ją od podatku!
Jak to zrobić?
Wpłać proszę na konto
PKO BP o/Pisz 59 1020 4753 0000 0502 0027 3052
z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego - budowa łącznika
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę. Każda złotówka jest dla nas na wagę
złota.
Serdecznie dziękujemy TYM wszystkim, którzy już wsparli nasz projekt...

***
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Zapowiedzi wydarzeń
12.12. – Konferencja Diakonijna w Hotelu nad Pisą o godz. 10:00
wykład wygłosi pani Wanda Falk – dyrektor generalny Diakonii
Polskiej, udział weźmie pani v-ce Marszałek Urszula Pasławska.
13 – 15.12. – Adwentowe Rekolekcje Parafialne w kaplicy w Piszu o
godz. 17:00, prowadzi ks. prof. Dr hab. Marek Jerzy Uglorz
16.12. – Adwentowy Kiermasz prac uczestników terapii ŚDS w Piszu,
przy restauracji BASZTA – Zapraszamy!
17.12. – Adwentówka Parafialna w Pisz o godz. 16:00 wystąpi zespół
wokalno – instrumentalny z Orzysza

***
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***
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13:30
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Nasi Jubilaci w grudniu
04.12
07.12
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Gajewski Henryk
Olechnowicz Edith
Chocha Adam

24.12
29.12

Witkowska Ewa
Trojan Karol

***

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
KRAJ
Ordynacja we Wrocławiu
W niedzielę, 6 listopada 2011 r. w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we
Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją trzech
duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – magistrów teologii
ewangelickiej: Jerzego Gansla, Michała Matuszka oraz Łukasza Stachelka.

Od lewej: ks. Łukasz Stachelek, ks. Jerzy Gansel, ks. Michał Matuszek

Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diecezji Kościoła oraz
duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz bp Ryszard
Bogusz - zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.
Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem
dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Ryszardem Boguszem i ks.
Henrykiem Machem, ks. Januszem Sikorą i ks. Piotrem Wowrym, ks. Adrianem
Korczago i ks. Piotrem Mendrochem. Nowym duchownym nałożono alby,
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przypominające obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania
Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec poprosił zbór o przyjęcie nowych księży z
modlitwą, a służbę duchownych powierzył prowadzeniu Ducha Świętego.
Nowi księża wygłosili rozważania wybranych przez siebie tekstów biblijnych.
Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła, a do Sakramentu Ołtarza
przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej
uczestnikom nabożeństwa.
Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów parafii z Cieszyna i Białej.
Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z nowymi księżmi, podczas którego bp
Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. Młodzi duchowni pozostaną w
parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przedordynacyjne: ks. Jerzy
Gansel (Parafia we Wrocławiu/Legnicy), ks. Michał Matuszek (Parafia w
Ustroniu), ks. Łukasz Stachelek (Parafia w Starym Bielsku)
Nabożeństwo ordynacyjne we Wrocławiu miało również swój wymiar
historyczny. Była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w powojennej historii
parafii i miasta.

W roku 2011 w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Polsce rozpoczęło służbę
duchownego siedmiu księży. Obecnie w Kościele swoją czynną służbę sprawuje
152 ewangelickich duchownych.
***
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Ruszyło Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
„Podarujmy dzieciom czas” – pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczne
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – ekumeniczna akcja charytatywna,
organizowana wspólnie przez katolicki Caritas, luterańską Diakonię,
reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. – Wigilijne Dzieło przekracza
bariery wyznaniowe i wskazuje nam drogę do współpracy charytatywnej – mówi
Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Podczas akcji rozprowadzane będą świece wigilijne. Dochód z ich sprzedaży
zostanie przeznaczony na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i
świetlicach, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.
Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zainaugurowano 26 listopada
uroczystym koncertem ekumeniczno-charytatywnym w warszawskim kościele
ewangelicko-reformowanym. Wystąpiły na nim prawosławny Chór Katedry św.
Marii Magdaleny w Warszawie, hip-hopowy zespół chrześcijański Full Power
Spirit oraz Zelowskie Dzwonki z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w
Zelowie. Na koncercie obecny był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
który objął tegoroczną akcję honorowym patronatem.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom już po raz dwunasty jest organizowane
wspólnie przez Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Eleos – Dzieło Miłosierdzia
Kościoła Prawosławnego. Od trzech lat w akcji uczestniczy także Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

***
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HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Królewskie wizyty w Piszu
W lipcu 1639 roku przebywał w Piszu król polski Władysław IV Waza,
zabiegając o pomoc elektora pruskiego w walce z Rosją. Władysław, brat króla
Jana Kazimierza został wybrany w 1612 r. na tron rosyjski i aż do roku 1635
toczył boje o ten tron. Udało mu się nawet przejściowo w 1618 r. zająć Moskwę.
Tronu nie utrzymał i w 1635 zawarł rozejm. W 1638 po rozejmie ze Szwecją
zajął się sprawami polskimi. Był twórcą nowoczesnej floty wojennej. Panował
do 1648 r.
W roku 1698 elektor Fryderyk zaprosił na polowanie do Puszczy Piskiej
swego krewniaka, króla polskiego Augusta II z linii saskiej. Na kwaterę
królewską wyznaczył zamek w Piszu. Do puszczy ściągnięto służbę leśną z
całego niemal księstwa, a do napędzania zwierzyny zwołano setki chłopów
mazurskich.
Pod rozłożystym dębem wśród kniei zbudowano domek dla króla i
elektora, a wokół niego wyrosło całe miasteczko namiotów, które zajęli panowie
polscy ze świty królewskiej oraz dostojnicy elektora.
Z Warszawy dwór królewski podążał przez Pułtusk, Wielbark i Szczytno.
Elektor pruski wyjechał królowi daleko naprzeciw. Kiedy oba orszaki się
spotkały nastąpiło uroczyste powitanie, a potem książę poprosił króla, by resztę
drogi odbył w jego karocy. Załoga zamku widząc zbliżający się orszak oddała
trzykrotnie salwę armatnią.
Na łowy wyruszono 6. czerwca. Wzięli w nich udział wszyscy goście
polscy i pruscy. Ubito niezliczone mnóstwo różnej zwierzyny, w tym łosie,
żubry, jelenie i sarny. Pozostały tam, gdzie padły. Obdzieliła się nimi służba
leśna, magnaci oraz okoliczna ludność wiejska. To właśnie wtedy padły ostatnie
żubry Puszczy Piskiej.
7. czerwca po sutym śniadaniu orszak królewski wyruszył z powrotem do
Warszawy.
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Na tym spotkaniu, którego polowanie było tylko pretekstem, król polski
wyraził zgodę na koronowanie Fryderyka na króla Prus. W ten sposób
odwdzięczył się za pomoc okazaną w czasie swoich starań o koronę polską.
Koronacja Fryderyka odbyła się w dwa lata później 18. stycznia 1701
roku.
Rywal Augusta II, król – wygnaniec Stanisław Leszczyński trzykrotnie
przebywał w Piszu.
Po klęsce swojego sprzymierzeńca króla szwedzkiego Karola XII pod
Połtawą w 1709 r. gdy Polskę zalały wojska rosyjskie, Leszczyński przekroczył
granicę i znalazł schronienie na zamku piskim. Prędko jednak opuścił Pisz
powodu panującej tu epidemii dżumy.
Drugi raz losy zagnały Leszczyńskiego do Pisza w roku 1734. Jego
powtórny wybór na króla Polski po śmierci Augusta II wywołał zbrojną
interwencję rosyjską.
Wraz ze swoimi zwolennikami musiał uciekać i schronił się w Gdańsku,
gdzie przez wiele miesięcy kierował obroną oblężonego miasta. Gdy
oczekiwana pomoc wojsk francuskich nie nadeszła, w przebraniu chłopskim
schronił się w Kwidzyniu, skąd incognito wyjechał do Pisza. Podał się za
pułkownika Seebada, a swego towarzysza przedstawił jako swojego adiutanta.
Jednak tajemnica szybko się wydała i wszyscy wiedzieli, że to król –
wygnaniec, a rzekomy adiutant to szwedzki generał Steinfluchten. Wkrótce
przybył pruski generał von Katt i powitał króla z należnymi honorami. Zaprosił
go na swój zamek do Węgorzewa. Po kilkudniowym odpoczynku Leszczyński
udał się do Królewca, gdzie przyjął go król pruski. Mieszkał na zamku aż do
zakończenia tzw. wojny sukcesyjnej.
W późniejszym okresie polscy magnaci Pociej i Ogiński pomogli
Leszczyńskiemu wyjechać do Lotaryngii. Zmarł na obczyźnie w 1766 roku.

***
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KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
Makaron w sosie szpinakowym (4 porcje)
Składniki :
*1,5 kostki Rosołu drobiowego WINIARY;
*300g makaronu muszelki ;
*1 cebula ;
*2 łyżki masła;
*150g mrożonego szpinaku (najlepszy można dostać w lidlu szpinak ze
śmietanką);
*150 ml śmietany 36% (nie inna);
*4 łyżki wody;
Sposób wykonania :
*Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu. Cebulę obrać, posiekać i
zeszklić na maśle. Dodać rozmrożony szpinak i 4 łyżki wody, dusić przez 5
minut od czasu do czasu mieszając. Następnie dodać śmietanę i kotkę rosołową.
Dusić przez kolejne 2-3 minuty i połączyć z makaronem. Można również dodać
czosnku.
SMACZNEGO 
Paulina Pysz

***
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ZNANI EWANGELICY
Agnieszka Holland
Córka Henryka Hollanda (działacza PZPR) i siostra Magdaleny Łazarkiewicz.
Absolwentka Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.
W 1971 ukończyła praską szkołę filmową (FAMU). Po powrocie do kraju
współpracowała z Krzysztofem Zanussim i Andrzejem Wajdą. W latach 70. i
80. pojawiła się na ekranie w kilku rolach drugoplanowych (m.in. w
Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego). W połowie lat 70. zaczęła tworzyć
własne filmy. Za debiut Aktorzy prowincjonalni na festiwalu w Cannes
otrzymała nagrodę FIPRESCI. W Polsce nakręciła także Gorączkę i Kobietę
samotną, po czym wyjechała za granicę. Od 1981 pracuje na Zachodzie,
początkowo w Niemczech i we Francji, a od lat 90. w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie (2008) mieszka we Francji, w Bretanii.
Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane na festiwalach
międzynarodowych. Jest trzykrotnie nominowana do Oscara – w 1985 w
kategorii najlepszy film obcojęzyczny za Gorzkie żniwa, w 1991 w kategorii
najlepszy scenariusz adaptowany za Europa, Europa, a obecnie (2011) za film
"W ciemności". W jej filmach występowała czołówka aktorów polskich i
światowych. Współpracowała ze znanymi polskimi kompozytorami: Tomaszem
Stańką, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniewem Preisnerem czy Janem
A. P. Kaczmarkiem. Nakręciła też kilka filmów dokumentalnych i
reklamowych. W 2009 r. wyreżyserowała wraz z młodą reżyserką Anną Smolar
spektakl Aktorzy Prowincjonalni w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu.
Agnieszka Holland zazwyczaj sama pisze scenariusze do swoich filmów.
Stworzyła scenariusze do kilku filmów Wajdy (m.in. Bez znieczulenia, 1978,
Danton, 1982, Miłość w Niemczech, 1983 i Korczaka, 1990) oraz
współpracowała (była konsultantem scenariusza) przy trylogii Krzysztofa
Kieślowskiego Trzy kolory.
Kino Agnieszki Holland reprezentuje polską szkołę tzw. kina moralnego
niepokoju. Bohaterowie jej filmów często stają przed trudnymi wyborami.
Holland porusza kontrowersyjne wątki związków międzyludzkich,
wyobcowania społecznego, nie waha się przedstawiać trudnych kwestii
politycznych i religijnych.
Przetłumaczyła z czeskiego Nieznośną lekkość bytu, powieść Milana Kundery
(1984).
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Jest jedną z osób, będących inicjatorami protestu przeciwko drastycznemu w
formie projektowi (autorstwa prof. Mariana Koniecznego) warszawskiego
pomnika ofiar rzezi wołyńskiej dokonanej na polskiej ludności cywilnej przez
ukraińskich nacjonalistów z UPA. Była jedną z osób, które stanęły w obronie
projektu kontrowersyjnego filmu Tajemnica Westerplatte, którego reżyserem i
autorem scenariusza był Paweł Chochlew.
W 2008 r. została europejską ambasadorką Europejskiego Roku Dialogu
Międzykulturowego. 31 maja 2008 r. otrzymała Superwiktora.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 listopada 2001 za wybitne zasługi dla
kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej została odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość dekoracji miała miejsce dwa
lata później, 1 września 2003, w kinie „Relax” i połączona była z premierą filmu
Julia wraca do domu.
19 grudnia 2008 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana
Zdrojewskiego odebrała Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W
2011 została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski (2011).
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ks. Marcin Pysz
Proboszcz-Administrator Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu
Ewangelicki Kapelan Straży Granicznej
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 087 423 22 80
kom: 502 620 934
www.pisz.luteranie.pl
e-mail: pisz@luteranie.pl

Parafia nasza prowadzi:
1. Diakonię Piską – udzielanie pomocy ludziom potrzebującym: ubrania
używane, meble używane, itp.
2. Diakonijny Bank Żywności – pomoc w postaci produktów spożywczych
po osób potrzebujących, dwa razy w tygodniu wydajemy chleb osobom
potrzebującym.
3. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego – wszelkiego rodzaju sprzęt,
m.in. łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, itp.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu – ośrodek gdzie pomagamy
35 osobom niepełnosprawnym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
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