Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

LISTOPAD
Nr (14) 11/2011

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

Hasło miesiąca listopada 2011:
„Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; On zna tych. Którzy mu
ufają”. Na 1,7

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
W chwili wspomnień wszystkich tych, którzy poprzedzili nas do wieczności, bo
przecież o nich tak wiele będziemy w listopadzie mówili i rozmyślali, jakże
ważne są słowa dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku.
Niedawno wspominaliśmy kolejną rocznicę Reformacji, kiedy to nasi ojcowie
wiary walczyli o czystość zwiastowanego Słowa Bożego, którzy jednoznacznie
wskazywali na Jezusa Chrystusa jako jedyny fundament nasze wiary i zaufania
Bogu.
Świadectwo ewangelii, a w końcu i świadectwo ich życia powinno nam każdego
dnia uzmysławiać, jak wiele mamy do zrobienia, jak wiele do przekazania dalej.
Niechaj Słowo Boże, Słowa Ewangelii Jezusa Chrystusa będą naszą
codziennością, niechaj nasze życie świadczy, że jesteśmy chrześcijanami.
Ci, którzy ufają Panu i jedynie w Nim pokładają swoją nadzieję nie zostaną
zasmuceni, nie zostaną zdradzeni. To częściej my, grzeszni ludzie, zapominamy
o wierności Bogu i Jego słowom. Jakże często przed oczami mamy tylko swoją
chwałę, a Bożej nie widzimy…
Pokory nam trzeba, oj pokory! Abyśmy potrafili nawet w ucisku wołać dobry
jest Pan!
Módlmy się o tych wszystkich, którzy nadal błądzą w swoim życiu, aby
światłość Chrystusa oświeciła ich! Bóg zna tych, którzy mu ufają, trwajmy więc
w Nim, a On będzie w nas…
Niechaj więc ten czas końca roku kościelnego będzie dla nas refleksją nad
własnym życiem, nad moją przemijalnością, a przede wszystkim nad tym, czy
jestem gotów zdać sprawę z życia mego Bogu Wszechmogącemu! Amen.
ks. Marcin Pysz

***
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Z ŻYCIA PARAFII- PAŹDZIERNIK
Nasza parafia wygrała konkurs na remont kościoła w Wejsunach!
W dniu 25 października 2011 r. została zatwierdzona lista projektów
dofinansowanych przez Program Rozwoju i Odnowy Wsi na lata 2007-2013. Na
liście znalazł się projekt naszej parafii. Parafia otrzyma dotację w wysokości
319 224,00 zł co stanowi 72% całej planowanej inwestycji.
W ramach planowanych prac zostanie wykonane:
- piaskowanie i czyszczenie elewacji kościoła w Wejsunach,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- utwardzenie podjazdów wokół kościoła z kostki granitowej,
- wykonanie nowego ogrodzenia posesji przy kościele
- zagospodarowanie ogrodu.
Ponadto poza projektem zostaną wykonane prace dodatkowe jak:
- iluminacja kościoła w Wejsunach dzięki wsparciu Gminy Ruciane Nida,
- uruchomienie zegara na wieży kościelnej,
- remont klatki schodowej w kościele.
Podpisanie umowy nastąpi 03 listopada 2011 r. w Olsztynie. Umowę
podpiszą Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego pan Jacek
Protas oraz proboszcz piskiej parafii ks. Marcin Pysz.
Zapraszamy do śledzenia relacji z przebiegających prac remontowych
W ramach tego samego projektu w 2010 roku został wymieniony dach na
ewangelickim kościele w Wejsunach. Dofinansowanie z PROW było w
wysokości 130 380,00 zł, co stanowiło 75 % całej wartości inwestycji. Dzięki
tym pracom kościół w Wejsunach zostanie zachowany przed zniszczeniem i
będzie mógł nadal służył ewangelikom oraz być świadkiem ewangelickiej
historii Powiatu Piskiego.
Przyznane środki zostaną wypłacone jako refundacja poniesionych kosztów.
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Łącznie z PROW 2007 - 2013 parafia w Piszu otrzymała 449 604,00 zł na
remont ewangelickiego kościóła w Wejsunach. Bardzo serdecznie dziękujemy
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, a w szczególności pani vce Marszałek Urszuli Pasławskiej za okazaną pomoc i wsparcie przy tworzeniu
wniosku.
Prace remontowe zakończą się do końca czerwca 2012 roku. Wszystkie prace
wykonają renomowane firmy: Firma pana Jacka Olszewskiego "Grot" z Pisza,
Firma GreenArt z Mrągowa, Zakład Metalowy Wiliński z Mrągowa oraz firma
Rduch z Czernic k. Rybnika.
Już w tym miejscu zapraszamy za uroczyste nabożeństwo dziękczynne za
generalnie wyremontowany kościół 07 października 2012 roku w kościele
ewangelickim w Wejsunach o godz. 10:00

***

Nabożeństwa w Ełku o 13:30 !
Od września nabożeństwa w Ełku będą odbywały się co dwa tygodnie o
godzinie 13:30. Luterańskie nabożeństwo w Ełku można przeżyć w każdą 2 i 4
niedzielę.
Bardzo serdecznie przepraszamy za zmianę godzin nabożeństw mamy nadzieję,
że taka sytuacja długo nie potrwa.
Serdecznie zapraszamy na luterańskie nabożeństwa w Ełku!!

***
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Piski Dzień Nauczyciela
Uroczystość odbyła się w Piskim Domu Kultury i miała na celu podziękowanie
nauczycielom za ich trud i ciężką pracę na rzecz młodzieży. W uroczystości
wziął udział v-ce Minister Edukacji Narodowej pan Zbigniew Włodkowski oraz
wielu zaproszonych gości. Parafię Ewangelicko - Augsburską w Piszu
reprezentował ks. Marcin Pysz.

W tym miejscu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i
pracownikom oświaty!!
Niechaj Pan Bóg prowadzi i błogosławi waszej służbie!!!

***
Razem Silni II – Teatr w Piszu
20.10.2011 w Piskim Domu Kultury prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia
BETEL Ks. Marcin Pysz wraz z kierownikiem Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piszu Agnieszką Kosakowską zainaugurowali I
WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM SCENICZNYCH.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu, Miasto i Gmina Pisz, Piski Dom
Kultury.
Pomysłodawczynią projektu była pani Magdalena Masłowska, a honorowy
patronat nad Przeglądem objął burmistrz Pisza Jan Alicki.
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Głównym celem projektu była integracja personalna, pozwalająca na lepszą
współpracę z innymi chorymi ludźmi, pracę w szacunku i akceptacji dla
drugiego człowieka, rozpoznanie u siebie mocnych stron, umiejętności,
talentów. Ponadto podwyższenie samooceny, poczucia własnej wartości,
pewności siebie, zwiększenie asertywności, docenienie siebie i tego co potrafię.
Przegląd Małych Form Scenicznych ma na celu zaprezentowanie talentów
aktorskich uczestników, jak również zachęcenia do operowania „żywym
słowem” jakim jest teatr.
I miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy z Giżycka
II miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy z Piasutna
III miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy z Pisza,

***
Święto Reformacji w piskiej parafii
W tym roku nasza Parafia chce obchodzić 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.
Zapraszamy serdecznie 30 października 2011 r. o godzinie 17:00 w kaplicy
w Piszu na spotkanie z Lutrem! Będzie można zapoznać się z działem
wielkiego reformatora. Na zakończenie zapraszamy na kawę i herbatę do
sali spotkań...
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***

Wybory do Rady Parafialnej 2011
Rada Parafialna na posiedzeniu w dniu 22 września 2011 r. podjęła uchwały
zgodnie z Regulaminem Wyborów Władz Parafialnych dotyczące zbliżających
się wyborów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz delegata do Synody
Diecezji Mazurskiej.
Wybory odbędą się w dniu 06 listopada 2011 roku podczas Wyborczego
Zgromadzenia Parafialnego w Wejsunach o godz. 09:00, a w Piszu o godz.
11:00. Przedstawiciel z Białej Piskiej zostanie wybrany w dniu 30 października
2011 r. o godz. 13:00.
Rada Parafialna podjęła uchwałę o utworzeniu trzech okręgów wyborczych
przyporządkowując odpowiednią ilość mandatów
I. Okręg Wyborczy: Miasto i Gmina Pisz oraz Miasto Łomża: Ilość
mandatów: 3 mandaty – Rada Parafialna, 2 mandaty – Komisja
Rewizyjna
II. Okręg Wyborczy: Miasto i Gmina Ruciane Nida (filia w Wejsunach):
Ilość mandatów: 2 mandaty – Rada Parafialna, 1 mandat – Komisja
Rewizyjna
III.

Okręg Wyborczy: Miasto i Gmina Biała Piska (filia w Białej
Piskiej): 1 mandat – Rada Parafialna

We wszystkich okręgach wyborczych będzie wybierany ze wspólnej listy
jeden delegat do Synodu Diecezji Mazurskiej.

Kandydaci do Rady Parafialnej
Pisz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jabłońska Karina, zam. Kwik 12
Olchowy Ewa, Pisz ul. Konopnickiej 4/28
Preneta Władysław, zam. Pisz, ul. Lipowa 1/38
Redzko Krystyna, zam. Pisz ul. Mickiewicza 4/18
Wróblewska Agnieszka, zam. Pisz, pl. Daszyńskiego
Żebrowska Agnieszka, zam. Jagodne ul. Tęczowa 8a

Wejsuny:
1. Dudziński Michał, zam. Ruciane Nida ul. Kolejowa 6/15
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2. Jarząbek Joanna, zam. Wejsuny 78b
3. Kapteina Bernard, zam. Ruciane Nida ul. Wiejska 25
4. Kowalczyk Monika, zam. Onufryjewo 28
Biała Piska:
1. Cichy Cezary, zam. Drygały
2. Kipnik Klaus, zam. Biała Piska, ul. A. Mickiewicza 23/2
Kandydaci do Synodu Diecezji Mazurskiej
1. Redzko Marcin, zam. Pisz ul. Mickiewicza 4/18
2. Vogel Dariusz, zam. Onufryjewo 17

***

Zapowiedzi wydarzeń
30.10. – Akademia Reformacyjna projekcja filmu „Luter” oraz
spotkanie przy kawie i cieście godz. 17:00 na parafii.
06.11. – Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w Wejsunach 09:00, w
Piszu 11:00
20.11. – Niedziela Wieczności (prosimy o dostarczenie wspomnień)
12.12. – Diakonijna Konferencja w Hotelu nad Pisą godz. 10:00
13-15.12. – Rekolekcje Adwentowe w Piszu godz. 17:00 – rekolekcje
poprowadzi ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz
***
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Plan nabożeństw listopad 2011r.
Wejsuny

Pisz

3. Niedziela
przed Końcem
Roku Kościel.

09:00K

11:00K

Przedostatnia
Niedziela Roku
Kościelnego

09:00

11:00

20.11.

Niedziela
Wieczności

09:00

11:00

27.11.

1 Niedziela
Adwentu

09:00

11:00

01.12

Tygodniowe
nab. adwentowe

04.12.

2 Niedziela
Adwentu

09:00K

08.12

Tygodniowe
nab. adwentowe

17:00

06.11.

13.11.

Biała
Piska

Ełk

13:30K

13:00K

13:30

17:00

11:00K

13:00K

***

Nasi Jubilaci w listopadzie
01.11
05.11
07.11

Vogel Dariusz
Preneta Władysław
Konert Katarzyna

22.11
23.11

***
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Wilgosz Gabriela
Kuliś Herta

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
KRAJ
Deklaracja w sprawie małżeństw mieszanych wyznaniowo!
Podczas
sesji
plenarnej
Konferencji
Episkopatu
Kościoła
Rzymskokatolickiego w Przemyślu biskupi zaaprobowali 14 października
projekt deklaracji Kościołów w sprawie małżeństw mieszanych. Jest to
dokument, regulujący sytuację małżonków, należących do różnych Kościołów
chrześcijańskich, w tym kwestię wychowania religijnego dzieci.
Po tej decyzji członek Rady ds. Ekumenizmu, bp sandomierski Krzysztof
Nitkiewicz powiedział: Ten dokument, którego projekt został dzisiaj przyjęty i
który zostanie jeszcze przedstawiony Stolicy Apostolskiej do aprobaty, z jednej
strony przypomina przyszłym małżonkom o ich obowiązkach wynikających z
przynależności do własnego Kościoła, a jednocześnie uwrażliwia ich na prawa i
obowiązki współmałżonków. Wszyscy więc powinni kierować się swoją wiarą,
ale jednocześnie mieć na względzie dobro rodziny i dobro dzieci. Mam nadzieję,
że sformułowania, które zostały użyte będą temu służyły. Istnieje już analogiczny
dokument episkopatu Włoch.
Projekt deklaracji nt. małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej, został
przygotowany w oparciu o współpracę Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu i
Polskiej Rady Ekumenicznej i zaprezentowany biskupom 24 czerwca 2011 r. na
355. zebraniu plenarnym Konfekcji Episkopatu Polski w Licheniu. Dokument
porusza m. in. - sporną dotąd - kwestię wychowania dzieci w wierze. Deklaracja
stwierdza, że małżonkowie pozostają członkami własnych Kościołów, ale muszą
wspólnie zdecydować w której tradycji kościelnej wychowają dzieci.

Ponieważ Kościół katolicki wymaga od swoich członków oświadczenia, że
wytrwają w swojej wierze oraz przyrzeczenia, że strona katolicka uczyni, co w
jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze
katolickiej, w dokumencie zawarto propozycję treści takiego przyrzeczenia.
Zawiera ono jednak uwagę, że druga strona może mieć taki sam obowiązek w
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swoim Kościele, dlatego małżonkowie będą poszukiwać zgody w tej sprawie dla
dobra wspólnoty małżeńskiej i życia duchowego dzieci. Taka forma przyrzeczeń
może być zastosowana przez wszystkie Kościoły. Oznacza to, że w praktyce
ostateczna decyzja co do tradycji kościelnej w jakiej zostaną wychowane dzieci,
należy do małżonków.
KAI

Synod Kościoła zaniepokojony decyzją Sejmu RP
Stanowisko Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie
roku ks. Piotra Skargi, ogłoszonego przez Sejm RP
„Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w
sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych,
zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” (Art. 25 ust. 2
Konstytucji RP)
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz z całym środowiskiem
ewangelickim w naszym kraju wyrażają zaniepokojenie decyzją Sejmu RP o
ogłoszeniu roku 2012 rokiem ks. Piotra Skargi.
Ks. Piotr Skarga był postacią publiczną, propaństwową. Bardzo dyskusyjne jest
jednak jego wyobrażenie państwa - całkowicie niepasujące do współczesnej
rzeczywistości i trudno określić, jakie wartości miałyby upamiętniać obchody
tego roku. Trudno uznać za usprawiedliwione niektóre decyzje i działania ks.
Skargi w odniesieniu do polityki wyznaniowej i polityki państwa. Ks. Skarga
stanowczo opowiadał się za państwem jednowyznaniowym i wszelkie
powodzenie naszego kraju widział w konsekwentnym realizowaniu tej idei,
sprzecznej z polityką jagiellońską, w świecie której się wychował.
Nie jest zrozumiałe, dlaczego Sejm RP uznał za warte promocji dokonania tej
postaci. Działań ks. Skargi nie sposób uznać za akceptowalne dla
współczesnego myślenia o kształcie państwa. Są one zrozumiałe z
perspektywy historycznej, rywalizacji Kościołów i rozumienia koncepcji
stosunków Państwo - Kościół czterysta lat temu. Obecnie są one
anachronizmem, choć mającym niekiedy swoje współczesne konsekwencje.
Waśnie wyznaniowe i religijne dotyczą, niestety, i naszych czasów. Czy jednak
przez swoją decyzję Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - najważniejszy organ
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Państwa nie opowiedział się po stronie niedemokratycznej i kłócącej się ze
współczesnością koncepcji postrzegania spraw religijnych?
Warto przypomnieć, że w burzliwej atmosferze wystąpień i tumultów
wyznaniowych ks. Skarga działał radykalnie i stał się w pamięci historycznej
postacią znaczącą, ale wspominaną przez różne kręgi wyznaniowe odmiennie.
Swoją decyzją Sejm RP przypomina osobę bardzo kontrowersyjną i idee, które
powinny być obce nowoczesnemu społeczeństwu. Decyzja ta jest dla nas
niezrozumiała, zarówno w wymiarze neutralności państwa, jak i deklarowanego
przez niektórych posłów otwarcia na inicjatywy ekumeniczne.
Warszawa, dnia 16 października 2011 r.
za www.luteranie.pl

***

HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Pisz jako gród jaćwieski powstał pod koniec XII wieku. Przez wieki gród
się rozrastał i z czasem powstało prężnie rozwijające się miasto.
Leżące najbliżej Polski, na ważnym szlaku z Warszawy do Królewca
mazurskie miasto było miejscem wielu politycznych spotkań mających wpływ
na historyczne wydarzenia danego okresu.
Prześledźmy te wydarzenia.
W 1632 r. hetman litewski Krzysztof Radziwiłł spotkał się tutaj
potajemnie z pruskim elektorem w celu zawarcia przymierza chroniącego prawa
innowierców w Rzeczpospolitej. Było to jakby preludium do radziwiłłowskiej
zdrady w okresie potopu szwedzkiego w 1656 r.
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W czerwcu 1698 r. doszło w Piszu do spotkania króla polskiego Augusta
II Mocnego z elektorem pruskim Fryderykiem III. Z tej okazji urządzono
wielkie polowanie w Puszczy Piskiej, podczas którego padły ostatnie żyjące tury
i znacznie zmniejszono populację żubrów. Prawdziwym jednak powodem
spotkania piskiego były tajne rozmowy, w których król polski potwierdził
układy welawsko – bydgoskie i wyraził zgodę na koronację elektora jako króla
w Prusach.
Gród nad Pisą miał niebywałe szczęście do goszczenia koronowanych
głów. Po moskiewskiej klęsce Napoleona zimą 1813 r. zawitał do Pisza car
Rosji Aleksander I. Objeżdżając tereny Prus wszędzie był witany jako
oswobodziciel Europy. W Piszu przebywał od 23 do 26 stycznia 1813 r. 24
stycznia przyjął wielką defiladę wojskową, którą oglądały niezliczone rzesze
miejscowej i przybyłej ludności.
Ze współczesnych nam osób należy wspomnieć o wielkim pisarzu i
kronikarzu Melchiorze Wańkowiczu, który odwiedził Pisz latem 1935 r. Swój
pobyt na Warmii i Mazurach opisał w książce pt. „Na tropach Smętka”. We
wrześniu 2011 r. został odsłonięty jego pomnik w Parku Miejskim nad Pisą.
Na koniec wyjaśnienie traktatu welawskiego. Podpisano go w 1657 r. i stanowił,
że każdorazowo stany pruskie po złożeniu przysięgi elektorowi zaznaczyć mają,
że gdy Hohenzollernów prawa do tych ziem wygasną wrócą one pod panowanie
Rzeczpospolitej. W przeszłości miało to już miejsce po pokoju toruńskim w
1466 r. który trwał bez mała dwieście lat.
***

KULINARNY KĄCIK PANI PASTOROWEJ
Pierożki z pieczarkami
Ciasto:
1,5 szklanki mąki; 2 dag drożdży; 1/2 szklanki mleka; jajo; łyżka masła; łyżka
cukru; sól
W misce wymieszać 2 łyżki mąki, drożdże, cukier, ½ szklanki mleka, odstawić
na 5 minut. Do rozczynu dodać resztę mąki, jajo i szczyptę soli. Wyrobić dodać
stopione masło. Odstawić na 15-20 minut. Piec około 30 minut w 180˚C
Farsz:
1,5 kg pieczarek; 1 lub 2 cebule; Vegeta; pieprz
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pieczarki kroimy w kostkę i smażymy , cebulę szklimy na oddzielnej patelni
(lub wcześniej na tej samej) dodajemy do pieczarek i dusimy pod przykryciem,
odkrywamy , doprawiamy do smaku i czekamy aż pieczarki odparują.

SMACZNEGO 
Paulina Pysz
***

ZNANI EWANGELICY
Urszula Pasławska
Urodziła się 28 stycznia 1977 roku w Biskupcu. Ukończyła Wydział
Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i studia podyplomowe „Integracja europejska i
współpraca zagraniczna” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.
Dwukrotnie była stypendystką Instytutu Stosunków Międzynarodowych (IFA)
w Niemczech. Pracowała również jako wolontariusz w instytucjach pomocy
społecznej w Magdeburgu. Na przełomie lat 2004/2005 otrzymała stypendium
Starosty Osnabrueck w Wyższej Szkole Ludowej Oesede. Pracowała w
Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i w Urzędzie Miasta w Biskupcu, gdzie
była również dyrektorem Zarządu Szkół i Przedszkoli.
W wyborach samorządowych zadebiutowała w 2006 roku, zdobywając 4435
głosów i mandat radnej Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego z ramienia
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wkrótce potem została najmłodszym
wicemarszałkiem w historii polskiego samorządu. W ostatnich wyborach
uzyskała 8, 2 tys. głosów, 30 listopada 2010 r. została po raz drugi
zaprzysiężona na stanowisko wicemarszałka województwa.
Pradziadek Urszuli Pasławskiej Bogumił Labusz był znanym działaczem
polskim na Warmii i Mazurach. W 1896 roku zakładał Mazurską Partię
Ludową, w 1907 roku został jej prezesem. Stworzył wiele instytucji polskich na
Mazurach, jak Bank Ludowy w Szczytnie, liczne kółka rolnicze, czasopisma
“Gazeta Ludowa” i “Mazur”. Zajmował się biblioteką Towarzystw Ludowych,
w jego domu mieścił się skład wydawniczy serii “Czytelnia Mazurska
Lewandowskiego”. Szykanowany przez władze pruskie, w roku 1914 uwięziony
za umieszczenie na dachu domu wielkiej rzeźby Orła Białego. Od 1918
reprezentant Mazur w Naczelnej Radzie Ludowej i Sejmie Dzielnicowym w
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Poznaniu. Zwolennik przyłączenia Mazur do Polski bez plebiscytu. Zmarł w
1919 roku po długiej chorobie. Pochowany w rodzinnym Hozębarku,
przemianowanym w 1948 na jego cześć na Labuszewo.
Tradycje pradziadka kontynuował jego syn, dziadek Urszuli, także
Bogumił Labusz. Działalność publiczną rozpoczął w roku 1920, w kampanii
plebiscytowej, agitując za przyłączeniem Mazur do Polski. Twórca
Zjednoczenia Mazurskiego, wydawca czasopisma “Mazurski Przyjaciel Ludu”.
We wrześniu 1939 aresztowany przez hitlerowców i osadzony w obozie
koncentracyjnym w Stuthoffie. Po wojnie prześladowany przez władze PRL za
protest wobec kolektywizacji i “pochodzenie”. Zmarł w 1976 roku.
Urszula Pasławska jest członkiem parafii ewangelicko – augsburskiej w
Sorkwitach.
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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!!!

- 16 -

