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Słowo wstępne

Oddajemy w Państwa ręce tekst niezwykły. Gustaw Gizewiusz znany był 

do tej pory szerszej publiczności głównie jako ten, który walczył o zachowa

nie języka polskiego i kultury mazurskiej na terenie królestwa Prus. Znane 

są jego liczne teksty publikowane w różnych periodykach i przypominane 

w czasach nam współczesnych. Jego działalność na niwie kościelnej była 

mniej eksponowana, choć, jak się wydaje, nie mniej ważna od tej pierwszej. 

To przecież dzięki zaangażowaniu w życie duchowe swoich podopiecznych 

mógł dotrzeć do nich i poznać ich problemy. Stąd też ważne wydaje się rów

nież poznanie Gizewiusza od strony wyznawanej doktryny wiary.

Tekst rozprawy, którą Państwo mogą przeczytać w niniejszym tłumacze

niu, znany był do tej pory tylko w języku niemieckim nielicznym, tym, którzy 

dotrzeć mogli do jego pierwotnego wydania z 1839 roku. Mamy nadzieję, że 

treść tej publikacji ze znakomitym komentarzem dra Jerzego Sojki zaintere

suje wielu, aby poznać postać Gizewiusza jako księdza i kaznodzieję. Praw

dy, które przekazuje nam w tym tekście, język, jakim się posługuje, sposób 

argumentowania teologicznego, przybliżą nam też, jak sądzimy, atmosferę 

jego kazań, które głosił wiernym w kościołach swojej parafii.

Ks. Wojciech Płoszek, Marek Jankowski
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