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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

I kwaał   2015 roku
Pierwsze zebranie w 2015 roku odbyło się 3 

stynia 2015 roku i miało charakter ekume-
ninego otkania noworonego z Parafial-
nym Oddziałem Akcji Katolickiej.

Na to otkanie pybyli zaproszeni goście:  
Wójt Gminy Jawoe  Radosław Ostałkiewi, 
Pewodniący Rady Gminy Jawoe  Mie-
ysław Bezicki, ks. kanonik Stanisław Fila-
pek – Probosz Parafii  Rzymsko – Katolickiej 
w Jawou oraz łonkowie Parafialnego Od-
działu  Akcji Katolickiej z jej pewodniącym 
Mieysławem Urbaniakiem.

Obecni byli również księża naszej parafii: 
ks. Radca Ryszard Janik, ks. Władysław Wan-
tulok i ks. Andej Kykowski  oraz łonko-
wie  Polskiego Towaystwa Ewangelickiego 
w Jawou.

Spotkanie upływało w miłej, świątenej 
atmosfee, śpiewano kolędy, składano sobie 
żyenia noworone, występował chórek 
dziecięcy pod dyrekcją Eryki Binek-Pytlowa-
ny a ciekawą prelekcję „Womnienia  z po-

dróży po moach i oceanach”  pedstawił pan 
Jey Ryrych.

12 stynia 2015 roku odbyło się Zebranie 
Sprawozdawe PTEw w Jawou  za 2014 rok. 
W imieniu zaądu rawozdanie z działalno-
ści w 2014 roku pedstawił prezes Jan Kliber, 
rawozdanie finansowe pedstawił skarbnik 
Oddziału Józef Król  a rawozdanie komisji 
rewizyjnej pani Emma Penkala. Wszystkie 
rawozdania zostały jednogłośnie pyjęte 
a Zaądowi udzielono absolutorium.

Plan działalności Oddziału w 2014 roku 
został wykonany w 100 procentach. Łąnie 
zrealizowane zostały  24 formy działalności tj.  
14 ciekawych prelekcji, głównie historynych 
(w tym prelekcje pedstawiło 6 zaproszonych 
historyków oza Oddziału), odbyły się 3 ze-
brania tradycyjno – organizacyjne, jak zebra-
nie rawozdawe, adwentowo – opłatkowe 
i jubileuszowe z okazji  30 – lecia Oddziału. 
Oddział był wółorganizatorem  Wieoru 
Pasyjnego,  organizatorem kwesty cmentarnej  
oraz 5  wycieek.

Najważniejszym jednak wydaeniem była 
uroystość obchodów 30-lecia działalności 
Oddziału PTEw  w Jawou. Z okazji tej wy-
dana została książka o dziejach Oddziału jako 
praca zbiorowa. Uroystość jubileuszu odbyła 
się  w niedzielę  26 października 2014 roku. Po 
nabożeństwie w sali parafialnej zgromadziło 
się 60 osób, w tym 20 zaproszonych gości, 
któy zostali podjęci obiadem i toem jubi-
leuszowym.

W drugiej ęści zebrania rawozdawe-
go  pan Jan Kliber złożył rezygnację z funkcji 
prezesa Oddziału z pyyn  osobistych. Po 
krótkiej dyskusji pan Leopold Kłoda zapro-
ponował, żeby z ostateną decyzją zaekać 
1 miesiąc, tj. do następnego zebrania. Będzie to 
as do namysłu i ponownego zastanowienia 
się nad tą decyzją. Propozycja ta została py-
jęta pez łonków   jednomyślnie.

2 lutego 2015 roku  prelekcję „ Oskar Kolberg  
- polski etnograf i folklorysta i kompozytor 
w 125 ronicę śmierci”  pedstawiła etnograf 
z  Muzeum Historynego w Bielsku-Białej, 
pani Sylwia Grudzień.
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Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 
roku w Pysusze. Był synem Juliusza Kolber-
ga, ewangelika, pochodzącego z Meklembur-
gii kaografa, profesora miernictwa i geodezji 
na Uniwersytecie Warszawskim. Kolbergowie 
zapewnili swoim synom bardzo dobre wy-
kształcenie. Oskar od dzieciństwa miał sty-
ność ze światem kultury i nauki. Uęszał do 
Liceum Warszawskiego  a następnie pobierał 
edukację  w Akademii Handlowej w Berlinie. 
W tym asie uył się także teorii muzyki 
i kompozycji.

Dorosły Kolberg pracował jako nauyciel 
muzyki, uędnik bankowy, księgowy. Opra-
cował ponad 1000 haseł z zakresu  muzyki 
i muzykologii  do wydanej pez Samuela 
Orgelbranda Encyklopedii Powszechnej.  Naj-
ważniejszym jednak jego dokonaniem pozo-
stało stwoenie  podstaw etnografii polskiej. 
To etnografia była główną dziedziną, jaką 
się zajmował. Jako pierwszy bada zebrał 
i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc 
ją według regionów. W swoich badaniach 
terenowych Kolberg dostegał wzajemne 
związki  elementów kultury ludowej. Ponad-
to rozpoął  zbieranie materiałów o folkloe 
muzynym. Jako kompozytor uzupełniał 
zbiory pieśni o zapis melodii. Publikując 
pieśni ludowe, dołąał do nich opracowany 
pez siebie  akompaniament foepianowy. 
Był także jednym z patronów i organizato-
rów wystawy etnografinej zorganizowanej 
w 1880 roku w Kołomyi.

Zmarł 3 erwca 1890 roku. Pochowany zo-
stał w Krakowie na cmentau Rakowickim. 
Popiersie na jego grobie wykonane zostało 
pez Tadeusza Błotnickiego.

Oskar Kolberg w testamencie pekazał 
Akademii Umiejętności swoje niewydane 
materiały. Część zaoszędzonych pez niego 
pieniędzy trafiła do Kościoła Ewangelickiego 
w Krakowie, ęść natomiast peznaył na 
wydanie swoich prac.

Spotkanie 2 marca 2015 roku składało się z 
dwóch ęści. W ęści pierwszej prelekcję „Ks. 
Herman Juliusz Kotschy – w 200 ronicę uro-
dzin” w bardzo interesujący i wyerpujący 
osób pedstawił ks. radca  Ryszard Janik.

Na poątku prelekcji pybliżył historię 
rodziny Kotschych, jego ojca Karola Kotschy-

ego, pastora zboru ewangelickiego w Ustro-
niu, ponadto pomologa, pisaa, propagatora  
sadownictwa, waywnictwa i kwiaciarstwa.

Herman Juliusz Kotschy urodził się 7 mar-
ca 1915 roku w Ustroniu. Studia teologine 
odbył na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
w Wiedniu a ordynowany został w Brnie 
w 1837 roku. Następnie rozpoął służbę 
w parafii ewangelickiej w Jawou, gdzie yn-
nym pastorem a następnie proboszem był  
pez 60 lat, tj. w latach 1837 – 1897. W asie 
kadencji doprowadził do założenia cmenta-
y ewangelickich w Jasienicy, Świętoszówce 
i w Jawou, wybudował wieżę kościelną py 
Domu Modlitwy w Jawou oraz odbudował 
szkołę ewangelicką w Jawou po pożae, za-
montował w kościele organy, wybudował na 
cmentau w Jasienicy kaplicę cmentarną oraz 
murowany budynek szkoły w Jasienicy. Dla 
Parafii Ewangelickiej w Jawou oddał więc 
wielkie zasługi.

Pró pracy duszpasterskiej pasjonował się 
botaniką, a zwłasza pomologią. Szeył ruch 
sadowniy w Jawou.

Zmarł 30 maja 1897 roku a pochowany zo-
stał na Cmentau Ewangelickim w Jawou.

Druga ęść zebrania miała charakter ze-
brania wyborego. W związku z tym, iż pan 
Jan Kliber podtymał decyzję o rezygnacji 
z funkcji prezesa, nastąpiły w trybie nadzwy-
ajnym wybory nowego prezesa Oddziału 
PTEw  w Jawou. Z powodu braku nowej 
osoby chętnej do pełnienia tej funkcji, zgodę 
na kandydowanie wyraził pan Leopold Kło-
da. W tajnym głosowaniu otymał 35 głosów 
poparcia na 36 obecnych łonków, tak więc 
został wybrany nowym prezesem do końca 
bieżącej kadencji, tj. na okres 2 lat.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych,  radosnego  świętowania Wielkiej Nocy, 
moc serdeności, zdrowia, radości i wszystkie-
go co dobre, miłe sercu, pyjazne ludziom na 
święta i po nich 

żyy w imieniu Zaądu  Od-
działu PTEw w Jawou

sekreta oddziału 
Danuta Kubala


