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Hasło roku:
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Mk 9,24

HASŁO MIESIĄCA CZERWIEC 2020 R.
Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. 1Krl 8,39
Słowa hasła miesiąca czerwca pochodzą z modlitwy poświęcenia świątyni przez
króla Salomona. Ten fragment modlitwy jest nadal aktualny i może również być
wezwaniem współczesnego człowieka. To tez ukazuje moc Pisma Świętego, że
słowa w nim zawarte są nadal aktualne i możemy wpisać się w myśl autora. Tak
jak za czasów króla Salomona, tak i dzisiaj w niczym się nie zmieniły serca
synów ludzkich. Każdy czas ma swoje udręki i przeciwności, bez względy w
jakich czasach człowiek żyje, powinien mieć właśnie tą pokorna świadomość, iż
Bóg najlepiej zna serca każdego z nas. Jak byłem dzieckiem, myślałem jak
dziecię – jak się coś „kombinowało” chowaliśmy się z myślą, że Pan Bóg nie
widzi… nic bardziej mylnego… Bóg zna serca nasze zawsze i wszędzie, przed
Bogiem nic się nie ukryje. Ta myśl może na człowieka działać w dwa sposoby:
paraliżująco – bo nie raz wiemy, jakie myśli nam towarzyszą o drugim
człowieku, nie raz wstydzimy się naszych myśli, a tu pojawia się świadomość,
że Bóg je doskonale zna; z drugiej strony świadomość Bożej wiedzy niesie
ukojenie – kiedy nie potrafimy lub nie umiemy Bogu wyznać naszych
grzechów, trosk i cierpienia, to fakt, że On zna nasze serca daje nam pokój i
nadzieje, że mimo braku mojej gotowości na wyznanie, On wie, On pomoże, On
wesprze. Wchodząc w kolejny miesiąc, jaki Pan nam daje, potrzebujemy
właśnie tej Bożej opieki i pomocy… Bóg zna nasze serca, On wie o naszym
lęku, o strachu przed chorobą naszą lub naszych bliskich, On doskonale wie co
na naszych sercach leży, co nas obciąża. Bóg również oczekuje naszej
aktywności, abyśmy szukali czasu i sposobność na naprawianie tego co zepsute
w naszych relacjach z bliźnimi, tego co zaniedbane w relacjach z Bogiem. W
tym pięknym miesiącu, kiedy możemy podziwiać Boże Stworzenie, kiedy
możemy cieszyć się z owoców, jakie nam niesie nasza praca, powierzajmy się
Bożej opiece. Kończy się kolejny rok szkolny, w tym roku niespodziewanie
innym, pełnym nowych wyzwań, mamy za co Bogu dziękować, ale i mamy o co
Boga prosić na czas wakacyjnego wypoczynku. Bóg zna najlepiej nasze serca,
dlatego z nadzieją i wiarą idźmy w każdy dzień tego miesiąca. Niechaj
miłosierny Bóg błogosławi naszym rodzinom, niechaj błogosławi i prowadzi
służby medyczne w walce z epidemią, niechaj da nam wiele mądrości na każdy
dzień. Chwalby Boga i ufajmy Jego miłości! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII MAJ

W dniu 03.05 br. z radością powróciliśmy do kościoła w Wejsunach.
Wyjątkowy charakter miało nabożeństwo w niedzielę Jubilate w naszej parafii.
Otóż po dwumiesięcznej przerwie związanej z panującą pandemią,
powróciliśmy na wspólne nabożeństwa do kościoła w Wejsunach. W
nabożeństwie wzięło udział 20 parafian z Pisza i Wejsun. Od samego początku
dało się odczuć podniosły charakter nabożeństwa. Wyjątkowym wzruszeniem
było usłyszeć wejsuńskie organy, które prowadziły zbór w pieśni uwielbienia.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie kościoła oraz wszystkim obecnym parafianom i sympatykom
za zastosowanie się do zasad sanitarnych obowiązujących podczas nabożeństwa.

***
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Sola Scriptura 2019/2020

Dobiegł końca Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Z
powodu panującej pandemii, odwołano etap ogólnopolski konkursu, który miał
mieć miejsce w czerwcu i w którym to etapie wziąć miał udział nasz młody
parafianin Szymon Tyrna. Decyzją organizatorów wszyscy uczestnicy etapu
rejonowego/diecezjalnego, którzy zakwalifikowali się do finału otrzymują
dyplomy finalisty.
Przypomnijmy. Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolnoparafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Każdy z tych
etapów ma formę pisemną – uczestnicy odpowiadają na pytania o różnym
charakterze – otwartym i testowym
Z naszej parafii udział w etapie szkolno-parafialnym wzięło udział
siedmioro uczniów. Sześcioro spotkało się na etapie diecezjalnym w Mrągowie.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do
kolejnej edycji 2020/2021
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Celem konkursu jest:
– zachęcanie do lektury Pisma Świętego;
– nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą
znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu;
– kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem
Bożym;
– zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego.

***
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Pomoc uczniom w czasie pandemii
Z powodu pandemii od kilku miesięcy szkoły są zamknięte, a nauczanie
jest prowadzone zdalnie. To jednak może prowadzić do wykluczenia
edukacyjnego części uczniów, bo nie wszyscy mają dostęp do sprzętu
umożliwiającego taką edukację. Diakonia Polska zaoferowała pomoc uczniom
w czasie pandemii, przekazując osobom potrzebującym tablety. W naszej parafii
taką pomoc otrzymały dwie osoby, za którą to pomoc serdecznie dziękują:

Serdeczne podziękowania dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu.
Bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie mnie i mojej córki w postaci
sprzętu komputerowego. Tablet pozwoli lepiej komunikować się córce z
nauczycielami. I jeszcze raz dziękuję naszemu katechecie Panu Bartkowi Polok
za poświęcony czas, za wgranie i instalowanie oprogramowania. jeszcze raz
serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
Parafianka i mama jednej z uczennic.

Pomoc uczniom w czasie pandemii COVID-19 jest niezbędna w celu
przeciwdziałania wykluczeniu edukacyjnemu. Konieczność nauki zdalnej
powoduje, że część uczniów ma utrudniony dostęp do edukacji. Nie wszystkich
bowiem stać na sprzęt umożliwiający uczestniczenie w tak prowadzonych
lekcjach. Często też się zdarza, że w rodzinie jest za mało urządzeń, by
wszystkie dzieci mogły się uczyć on-line. W tej sytuacji nierówności
ekonomiczne jeszcze bardziej niż zwykle wpływają na nierówność szans
edukacyjnych.
(https://diakonia.org.pl/)

Opr. Bartek Polok

***

-6-

Zakończenie roku szkolnego
Powoli dobiega końca rok szkolny oraz nasza przygoda z e-nauczaniem.
Dla wszystkich z nas było to ciekawe doświadczenie, któremu podołaliśmy.
Kształceniem zdalnym z religii ewangelickiej objętych było dziesięciu uczniów
naszej parafii. Ci rzetelnie przygotowywali się do każdej lekcji oraz wykonywali
zdalne polecenia nauczyciela. 26 czerwca wszyscy udamy się na wytęsknione
wakacje, które warto jednak rozpocząć ze Słowem Bożym.
W związku z tym zapraszamy na nabożeństwa z okazji Zakończenia
Roku Szkolnego w dniu 28.06.2020 r. Nabożeństwa będą miały miejsca w
Wejsunach o godz. 9:00, w Ełku o 10:00, w Piszu o 11:00. Serdecznie
zapraszamy wszystkich uczniów.
Poniżej kolejna galeria z naszych e-lekcji religii ☺

1. Lekcje z Elizką z Ełku

2. Lekcje z Patrycją z Bzur
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3. Debata z Weroniką z Kruszewa

Katecheta przy stanowisku pracy ☺
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Od Święta Trójcy Świętej 07.06.2020 r. rozpoczynamy nabożeństwa
w Piszu i Ełku!

W dniu 27 maja zostały ogłoszone nowe zasady uczestnictwa w nabożeństwach.
Został zniesiony limit ilości osób na 1 mkw. W związku z powyższym od
niedzieli 07 czerwca br. zapraszamy na nabożeństwa w kaplicy w Piszu oraz
w kaplicy w Ełku. Nadal pozostają w mocy zasady zachowania i zabezpieczenia
epidemiologicznego podczas nabożeństw:

1. Osoby starsze z chorobami współistniejącymi i mające jakiekolwiek
symptomy choroby zakaźnej takie jak: gorączka, kichanie, kaszel, uczucie
rozbicia i bólu w kościach, prosimy o pozostanie w domu.
2. W kościele / kaplicy siadamy tylko i wyłącznie w miejscach
wyznaczonych dzięki czemu zachowamy bezpieczną odległość od innych
parafian.
3. Podczas nabożeństwa używamy przygotowanych programów lub
własnych śpiewników, które przynosimy i zabieramy do domów.
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4. Przy wejściu i wyjściu z kościoła / kaplicy dezynfekujemy dłonie w
wyznaczonym miejscu.
5. Podczas całego trwania nabożeństwa zakrywamy nos i usta poprzez
maseczki lub inne materiały.
6. Na placu przykościelnym zachowujemy odległość między osobami min
1,5 m.
7. Rodziny mieszkające razem mogą również razem siedzieć w
kościele/kaplicy.
8. Przy wyjściu z kościoła/kaplicy również zachowujemy odstęp co
najmniej 1,5 m.
9. Po każdym nabożeństwie kościół / kaplica zostanie przewietrzony i
zdezynfekowany.

***

Egzamin Konfirmacyjny
Przez cały miniony rok szkolny, nasi tegoroczni konfirmanci w ramach
zajęć z religii odbywali nauczanie konfirmacyjne. W czerwcu nastąpi
weryfikacja ich wiedzy, to jest Egzamin, po którego ukończeniu będą mogli
przystąpić do Konfirmacji. Konfirmacja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
jest aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej, podczas której Konfirmant
składa i potwierdza jako własne Wyznanie Wiary. Wyznanie jest składane
wobec Boga i zgromadzonego podczas uroczystości zboru.
Konfirmanci zmierzą się z pytaniami 10 czerwca, więc miejmy w
modlitwach naszych drogich konfirmantów, aby Pan dodawał im otuchy
podczas przygotowań do egzaminu
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od
kogoś się tego nauczył. 2 Tm 3,14
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Zabytkowe tablice na pieśni w kościele w Wejsunach.
W dniu 31.05 br. miało miejsce wyjątkowo radosne nabożeństwo w kościele
ewangelickim w Wejsunach. Radość wypływała przede wszystkim z
przeżywanego Święta Zesłania Ducha Świętego! Podczas uroczystego
nabożeństwa po raz pierwszy od wielu lat mogliśmy zobaczyć oryginalną tablicę
na pieśni kościelne, która wiele lat stanowiła tło dla tablicy upamiętniających
poległych parafian podczas II Wojny Światowej. Tablica czeka na
konserwatorską renowację.
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej - maj 2020
Mimo, że Uczestnicy nie przychodzą na zajęcia praca w Naszym Domu wre.
Poza szyciem maseczek i gotowaniem posiłków gruntownie odświeżamy i
aranżujemy Dom. Do tej pory renowację przeszły pracownia gospodarstwa
domowego i świetlica. Pokój Dyrektora zaaranżowano na pracownię
komputerową, a pracownię plastyczną przeniesiono na piętro. Znalazły tam
swoje miejsce również Pani Dyrektor, Pracownik Socjalny oraz Psycholog. W
niedługim czasie odświeżymy pracownie rehabilitacji, salę relaksacji i
przygotujemy
nową
salę
pracownię
kreatywną.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu – maj 2020
W ostatnim miesiącu, oprócz dostarczania naszym uczestnikom posiłków,
maseczek i drobnych zakupów, dbaliśmy również o ich rozwój poznawczy i
intelektualny. Uczestnikom, którzy mają problemy z pamięcią dostarczaliśmy:
lektury, gazety, krzyżówki oraz materiały dydaktyczne, a osobom, które okres
izolacji przechodzą trudniej - także materiały psychoedukacyjne przygotowane
przez naszego psychologa. W tym czasie zadbaliśmy również o uczestników,
którzy zmagają się z niepełnosprawnością ruchową. Każdy z nich w ramach
programu "Aktywny senior" otrzymał od naszego fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń
dostosowanych do jego schorzeń, a niektórzy dostali także sprzęt do
samodzielnego wykonania masażu. Kolejną opieką, jaką zostali otoczeni nasi
uczestnicy, była - i nadal jest - opieka naszego pracownika socjalnego oraz
profesjonalne wsparcie psychologiczne. Wszystko to w trosce o zdrowie
naszych kochanych podopiecznych.
Wyczekiwany przez nas powrót uczestników już coraz bliżej. Dlatego każdego
dnia przygotowujemy ośrodek na ten dzień: odświeżamy sale terapeutyczne,
robimy porządki, czyścimy meble, sadzimy kwiaty.
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Relacja i zdjęcia: Ewa Krygier Bosak
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PLAN NABOŻEŃSTW CZERWIEC 2020 R.

Data

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

Ełk

Biała Piska

10:00

do
Ełku godz.
9:15

4Mż 6,
07.06.
22-27

Święto Trójcy
Świętej

9:00

11:00

14.06.

Dz 4,
32-37

1. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

21.06

Mt 11,
25-30

2. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

do
Pisza godz.
10:30

28.06.

Mi 7,
18-20

3. Niedziela po
Trójcy Świętej
Zakończenie
Roku
Szkolnego

9:00

11:00

do
Ełku godz.
9:15

05.07.

Rz 12,
17-21

4. Niedziela po
Trójcy Świętej

Zasady zachowania
nabożeństw:

i

9:00

zabezpieczenia

11:00

10:00

do
Pisza godz.
10:30

epidemiologicznego

podczas

1. Osoby starsze, z chorobami współistniejącymi i mające jakiekolwiek
symptomy choroby zakaźnej takie jak: gorączka, kichanie, kaszel, uczucie
rozbicia i bólu w kościach, prosimy o pozostanie w domu.
2. W kościele / kaplicy siadamy tylko i wyłącznie w miejscach
wyznaczonych dzięki czemu zachowamy bezpieczną odległość od innych
parafian.
3. Podczas nabożeństwa używamy przygotowanych programów lub
własnych śpiewników, które przynosimy i zabieramy do domów.
4. Przy wejściu i wyjściu z kościoła / kaplicy dezynfekujemy dłonie w
wyznaczonym miejscu.
5. Podczas całego trwania nabożeństwa zakrywamy nos i usta poprzez
maseczki lub inne materiały.
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6. Na placu przykościelnym zachowujemy odległość między osobami min
1,5 m.
7. Rodziny mieszkające razem mogą również razem siedzieć w kościele /
kaplicy.
8. Przy wyjściu z kościoła/kaplicy również zachowujemy odstęp co
najmniej 1,5 m.
9. Po każdym nabożeństwie kościół / kaplica zostanie przewietrzony i
zdezynfekowany.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Zmarł Jerzy Pilch
29 maja 2020 r. zmarł w
wieku 67 lat, dziennikarz,
publicysta i prozaik Jerzy
Pilch.
Jerzy Pilch wprowadził do
publicystyki i literatury
polskiej ewangelickie wątki i
tematy, dzięki czemu tysiące
czytelników dowiedziały się
i mogły zrozumieć, kim są
ewangelicy żyjący w Polsce
oraz zmusił współczesnych
ewangelików do krytycznej
refleksji i oceny własnej
tożsamości wyznaniowej.
Jerzy Pilch od lat cierpiał na chorobę Parkinsona. Zmarł w swoim domu w
Kielcach, gdzie mieszkał od grudnia 2019 r.
Źródło luteranie.pl

***
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Pamiątka Augsburskiego Wyznania Wiary
25 czerwca to w luterańskim kalendarzu liturgicznym dzień ważny – Pamiątka
Wyznania Augsburskiego, a więc podstawowej księgi wyznaniowej
luteranizmu, której tytuł wpisany jest w nazwę Kościoła EwangelickoAugsburskiego.
Augsburskie Wyznanie Wiary zostało ogłoszone przez Filipa Melanchtona 25
czerwca 1530 roku podczas obrad Sejmu w Augsburgu.
W tym roku mija 490 lat od tego wydarzenia, a w 2030 roku będziemy
obchodzić 500 - lecie Konfesji Augsburskiej.

ROZWAŻANIE
Gdzie ta komora?
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą,
módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w
ukryciu, odpłaci tobie.
6

Mt 6, 6

Tak się złożyło ostatnio, że prawie wszystkie klasy na lekcji religii
zetknęły się z pytaniem „Czym jest Modlitwa”. I wszystkie klasy odpowiedziały
niemalże zgodnie, że modlitwa to rozmowa człowieka wierzącego z Bogiem. I
przy okazji tej definicji, konfirmanci dostali dodatkowe pytanie: czy człowiek
niewierzący może się modlić? I trzeba przyznać, że ilu konfirmantów, tyle też
było odpowiedzi. Bo z tego pytania, wynikło jeszcze kolejne: Czy modlitwa jest
obowiązkiem czy przywilejem?
- 18 -

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, że modlitwa jest obowiązkiem.
Owszem dobrze jest, gdy ona towarzyszy nam na co dzień „ku posileniu”, ale
bardziej zasługuje ona na miano przywileju. Bo wydawać by się mogło, że gdy
modlitwa staje się obowiązkiem, to zanika gdzieś jej szczególność. Staje się ona
wynikiem obowiązku, a nie potrzeby serca.
Dlatego niewierzący jak najbardziej może się modlić. Samo to, że on chce
się pomodlić, że korzysta z tego przywileju pokazuje, że on znalazł tę komorę i
zamknął za sobą drzwi. Te drzwi, które powodowały niewiarę w jego sercu.
Zamykając drzwi komory, otwiera teraz kolejne - drzwi swojego serca i modli
się do Boga, który jest w ukryciu…
Ale jakimi słowami się modli? Treść modlitwy jest sprawą osobistą
każdego modlącego się. Ważnym jest jednak, aby to była modlitwa szczera,
płynąca z serca, nie na pokaz. Bóg widzi w skrytości serca i dostrzega szczerość
modlitwy. Widzi także jakie intencje przemawiają za tą modlitwą. Szczera
modlitwa to taka, która odbywa się przede wszystkim w ukryciu (tajemnicy)
swojego serca. Dlatego nawet nie wiemy, ilu ludzi się modli.
A co z modlitwami wspólnymi? Tymi co razem zmawiamy w Kościele?
Tam gdzie chrześcijanie wspólnie się modlą, dochodzi wymiar wspólnotowy.
Wspólnota łączy bowiem wiele osób z ich osobistymi problemami. Łączy nas
też z tymi, którzy zmawiali ją na długo przed nami. Łączy nas z Jezusem, który
podarował nam te słowa. Łączy nas z wierzącymi w innych krajach i
mówiących w innych językach.
Osobista modlitwa może prowadzić do Modlitwy Pańskiej. Albo
zaczynając od Modlitwy Pańskiej możemy potem użyć własnych słów. Nie ma
ścisłej i sztywnej formy osobistej modlitwy. Nasza rozmowa z Bogiem, to nie
mantra ani magiczne słowa. Modlitwę można nawet składać zmawiać tak jakby
robiło to dziecko. Bo Ojciec Niebieski już wie, czego potrzebujemy.
I chyba tak powinna wyglądać nasza modlitwa. Wyciszając się, czyli
zamykając te drzwi od komory, otwieramy swoje serce przed Bogiem. Wejdźmy
do komory, nie naszych domów, ale naszych serc i tam się módlmy. Aby Bóg,
który widzi w ukryciu dał nam to, co potrzebujemy. Amen.
Bartłomiej Polok
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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1. Co spisał Mojżesz jako ostatnie polecenie od Pana? (5 Mż 31, 19)
2. Inaczej 10 przykazań
3. Za kogo nie poniosą śmierci ojcowie? (5 Mż 24, 16)
4. Czym oprócz duszy Izraelici powinni szukać Pana? (5 Mż 4, 29)
5. Góra na której lud zbudował ołtarz po przejściu przez Jordan (5 Mż 27, 4)
6. Co Bóg zawarł z izraelitami na górze Horeb? (5 Mż 4, 13)
7. Czego nie może mieć zawiązanego młócący wół? (5 Mż 25, 4)
8. Kto mógł się schronić w miastach schronienia? (5 Mż 4, 42)
9. Następca Mojżesza (5 Mż 31,7)
10. Nazwa rzeki za którą znajdowała się Ziemia Obiecana (5 Mż 3,20)
11. Nazwa doliny, do której dotarli zwiadowcy wysłani przez Mojżesza (5 Mż
1,24)
12. Kara dla każdego, kto chciał odwieść lud od Boga (5 Mż 13, 11)
13. Kto jako prawie jedyny mógł ujrzeć ziemię obiecaną? (5 Mż 1, 34-36)
14. Nazwa góry, z której Mojżesz mógł obejrzeć Ziemię Obiecaną (5 Mż 3, 27)
15. Czyste i nieczyste według (5 Mż14, 3-21)
16. Co można ściąć i budować z tego narzędzia oblężnicze? (5 Mż 20, 20)
17. Które plemię nie bedzie miało dziedzictwa z Izraelem? (5 Mż 18,1-8)
18. Po ilu latach następuje umorzenie długów (5 Mż 15, 1-2)
19. Co zrobił Jeszurun, że teraz wierzga? (5 Mż 32, 15)
20. Imę olbrzyma - króla Baszanu (5 Mż 3,11)
21. Ulubieniec Pana, który bezpiecznie mieszka przy nim (5 Mż 33, 12)
22. "Miłując Pana, Boga twego, ... jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest
twoje życie.." (5 Mż 30, 20)
Bartek Polok i Ela Gabryś

***
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Czterej jeźdźcy Apokalipsy na Mazurach
Wiele fragmentów DNA w naszych komórkach to pozostałości po chorobach
przebytych przez naszych przodków setki, tysiące, a nawet setki tysięcy lat
temu. Wówczas to organizmy musiały się przebudować, by zwalczyć infekcję.
W ten sposób zarazy, jakim naszemu gatunkowi udało się sprostać, wpłynęły na
naszą biologię. Ale nie tylko na biologię, bo jak geny są nośnikami informacji
biologicznej, tak w memach przenoszona jest informacja kulturowa. I na tę
ostatnią zarazy miały wpływ równie ogromny, jeśli nie większy.
Mazury czterej biblijni jeźdźcy Apokalipsy nawiedzali nierzadko, niekiedy w
komplecie. Tak też było w 1709 r., kiedy to idące na zachód wojska przyniosły
na Mazury dżumę. Niektórym miastom udało się na czas zamknąć bramy i
uratować ludność, inne miały mniej szczęścia lub nie posiadały murów.
Epidemia wygasła po trzech latach i odcisnęła się ogromnym piętnem. W Piszu
z 1200 mieszkańców w 1680 r. po epidemii zostało 14. Oczywiście nie wszyscy
zmarli od dżumy, ale na przykład opuścili miasto uciekając przed głodem, jaki
zaraza pociągnęła za sobą.
Nie była to ostatnia taka tragedia na Mazurach, ale ta z pewnością została
zapamiętana jako największa i też najwięcej jej śladów pozostało w folklorze.
Z ludowych opowieści możemy się dowiedzieć, jakie były przyczyny wybuchu
zarazy. Historie te wiążą się… z uprzedzeniami. Zatem dzisiejsze nienawistne
reakcje pod adresem przedstawicieli personelu medycznego i masztów w
technologii 5G jakoby roznoszących chorobę nie powinny dziwić, choć nadal
należy je potępiać. I tak w Węgorzewie dżumę miała wywołać żyjąca nieopodal
stara Tatarka. Oskarżana była przez miejscowych o porywanie, a nawet zjadanie
dzieci, za co zniszczono jej ziemiankę, a ją samą przegnano. Gdy niedługo
później ludzie zaczęli chorować, o roznoszenie zarazy oskarżyli nieszczęsną
kobietę. O domach, w których odkryto zadżumionych, mówiono, że „Tatarka
napadła na ten dom”. W jakim błędzie byli zrzucający winę na staruszkę,
okazało się niedługo później, gdy wygłodzona, będąca u kresu sił kobieta
pojawiła się w mieście i nim skonała, zdążyła tylko powiedzieć: „posadźcie na
dżumowym wzgórzu drzewo, ono korzeniami powstrzyma zarazę”. Tak też
zrobiono i wkrótce węgoborscy zaczęli zdrowieć.
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Inne społeczności nie miały tyle szczęścia. Zachowała się opowieść o
Zdrojewie, opustoszałej wsi nieopodal Kumielska, w której przez jakiś czas po
epidemii widać było tylko ślady po niszczejących coraz bardziej
zabudowaniach, a widma niepochowanych zmarłych snuły się po pobliskich
polach.
Zupełnie inna przyczyna wygnała dwóch braci z Krzyży, którzy uchodzili przed
głodem. Ponoć mogli wędrować przez puszczę wyłącznie za dnia, gdyż w nocy
po okolicy grasowały upierzce szabrujące groby w poszukiwaniu trupów do
pożarcia, a pewnie i żywymi by nie pogardziły. Istoty tego rodzaju w folklorze
mazurskim pojawiają się tylko ten jeden raz. Wraz z głodem pojawiło się tabu
kanibalizmu, podsycane dodatkowo przez rozkopywane przez leśne zwierzęta
płytkie mogiły.
Po tragediach pozostały nie tylko ponure i przygnębiające opowieści o upiorach
i duchach. Są też i historie ocaleńców. Ponoć na Szerokim Ostrowie na j.
Śniardwy stał niegdyś folwark, którego wszyscy bez wyjątku mieszkańcy
przetrwali zarazę. Zapewne dzięki izolacji, wszak Ostrów ten do końca II wojny
światowej był wyspą. Ale nawet w mniej sprzyjających warunkach udawało się
ocalić życie. Na przykład mieszkańcy niegdysiejszych Lipników i Końcewa
uciekli na wzniesienie pośrodku bagna, gdzie pobudowali szałasy, tzw. budki, w
których przeczekali zarazę. Stąd do dziś funkcjonuje nazwa tego terenu „łąkibudki”.
I choć mądrość ludowa zachowana w podaniach niekiedy okazuje się
nieszczególnie mądra, zawsze znajdzie się w niej prawda, która się nie
przedawnia mimo upływu lat. Dlatego weźmy przykład z dawnych Mazurów i
starajmy się zachować względem siebie dystans. Choć niekoniecznie musimy od
razu uciekać na bagna.
Źródła:
J. Łapo, Czarci Ostrów, Dąbrówno 2014.
M. Toeppen, Historia Mazur, Olsztyn 1995.
K. Grynis et al. [red.], Mrągowo – z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1975.
G. Schivy, Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań, Olsztyn 2007.
R. Dawkins, Samolubny gen, Warszawa 2012.
M. Gworek, Głodowo, w zeszłym tygodniu.

Artur Olchowy

- 23 -

DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel.: 790 763 777
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
p. mgr inż. Bartłomiej Polok - Praktykant
Tel.: 790 763 777
Tel. kom. służbowy: 514 391 461
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 790 763 777
Sekretariat Parafii / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
czynny: pn. - pt. w godzinach: 9:00 - 15:00
Strona Internetowa Parafii: www.pisz.luteranie.pl ; www.wejsuny.eu
Strona Internetowa Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel: www.esbetel.pl
e-mail: pisz@luteranie.pl
e-mail: luteraniepisz@gmail.com
Numer konta bankowego Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu:
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
Darowizny i składki przekazane na konto można odliczyć od podatku!
Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
BNP Paribas
21 1600 1462 1885 2786 4000 0001
Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku!
Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
- 24 -

