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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

II  kwaał   2015 roku

Drugi kwaał 2015 roku jawoański Od-
dział PTEw rozpoął w dniu 13 kwietnia br. 
prelekcją „Parafie Ewangelickie na Górnym 
Śląsku”, którą pedstawił w formie multime-
dialnej  dr hab. Jan Szturc, meteorolog, histo-
ryk protestantyzmu i  działa luterański.

Wyświetlony został film Telewizji Polskiej 
pt. „Dzieło Łaski. Ewangelicko-augsburskie 
kościoły neogotyckie na Górnym Śląsku”. Film 
zrealizowany został w 2012 roku na zamówie-
nie Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP i pokazuje architek-
turę kościołów ewangelickich na Górnym Ślą-
sku, takich jak: Katowice, Katowice Szopienice, 
Bytom, Choów, Gliwice, Jastębie Zdrój, 
Zabe, Żory, Siemianowice Śląskie, Rybnik, 
Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Mysłowi-
ce, Wirek i inne. Kościoły te zbudowano na 
ogół w drugiej połowie XIX i na poątku XX 
wieku i są to budowle w stylu neogotyckim.

Uzupełnieniem filmu było wystąpienie dra 
hab. Jana Szturca, który w swojej prezentacji 
krótko pedstawił tło historyne rozwoju 
ewangelicyzmu w tym regionie. 

11 maja 2015 roku prelekcję pt. „ Świat re-
ligijny asów Chrystusa” pedstawił Andej 
Kowalyk, historyk z Bielska-Białej. Prelekcji 
towayszyła również prezentacja multime-
dialna.

Prelegent naświetlił  tło historyne ped 
i w asach, w których żył Jezus Chrystus oraz 
pedstawił krótką charakterystykę ówe-
snych cheścijan. Na szególną uwagę zasłu-

guje Józef Flawiusz – pisa, żydowski historyk 
pochodzący z rodu kapłańskiego, który urodził 
się w Jerozolimie, brał udział w powstaniu ży-
dowskim peciwko Rzymianom a następnie 
poświęcił się pracy pisarskiej, głównie isu-
jąc dzieje Izræla. Znane jego dzieła to „Dawne 
dzieje Izræla” oraz „Wojna Żydowska”.

W tamtych asach działały również tery 
ugrupowania religijne:

1) Saduceusze – to stronnictwo religijno-po-
lityne w Judei w starożytnym Izrælu skupio-
ne wokół kapłanów Świątyni Jerozolimskiej. 
Było reformatorskim odłamem ówesnego 
judaizmu, dosłownie interpretowało księgi 
biblijne i oducało tradycję ustną.

2)  Faryzeusze – byli stronnictwem ludzi 
świeckich, będących opozycją wobec kapłań-
skiej arystokracji saduceuszów. Starali się 
jednak w swoim postępowaniu pestegać  
świątynnych reguł ystości.

3) Esseńycy - jedno z żydowskich stron-
nictw religijnych, ruch religijno-ołeny 
działający w drugiej połowie tzw. okresu Dru-
giej Świątyni (ok. 515 r. p.n.e – 70 r. n.e.)

4) Zeloci – ugrupowanie polityno-religijne 
w ymskiej Palestynie. Stawiali sobie za cel 
walkę z Rzymianami oraz Żydami. Stronnic-
two uformowało się w północnej Galilei. Na 
jego ele stał Ezechiasz i jego synowie. Byli 
zdania, że poddanie się niewoli oznaa zapar-
cie się Boga, wieyli również, że pez walkę 
pyieszą pyjście mesjasza, doprowadzili 
do powstania  peciwko Rzymianom i Żydom  
w 66 roku.

8 erwca  2015 roku - prelekcję „600 ro-
nica męeńskiej śmierci eskiego reformatora 
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Jana Husa” – pedstawił w bardzo ciekawy 
i wyerpujący osób ks. dr biskup senior 
Stanisław Piętak z Zaolzia. / tekst wystąpienia 
stanowi osobny aykuł/

Po prelekcji obejeliśmy film o życiu Jana 
Husa. Obecnie są ty ekranizacje postaci Jana 
Husa. Pierwszym filmem był echosłowacki 
film z roku 1954, drugi (ten, który oglądaliśmy) 
to amerykański film z 1977 roku. Jego reżyse-
rem jest Michæl Economou, muzykę do niego 
napisał Richard Morean a w rolę Jana Husa 
wcielił się Rod Colbin, tecim filmem jest ty-
ęściowa opowieść o Janie Husie nakręcona 
w 2014 roku w telewizji eskiej. 

W okresie letnim tradycją się już stało orga-
nizowanie pez PTEw  wycieek.

24 kwietnia 2015 roku wólnie z TMJ zor-
ganizowana była wycieka do Ołomuńca, 
siedziby biskupów morawskich. Po obejeniu 
obiektów sakralnych i zabytków architektury 
uestnicy zwiedzili wystawę kwiatów „Flora 
Olomouc 2015”

28 maja br. odbyła się pierwsza w tym roku 
wycieka z rodzaju tych małych, półdnio-
wych. 

W Bielsku-Białej najpierw zwiedzano wy-
stawę na zamku Sułkowskich pt. „Bielscy 
Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie”. Po wy-
stawie oprowadzał sam jej kurator, Gego 
Madej. Wystawa trwała od 20.09.2014 do 
31.05.2015 r. Wao womnieć, że Sułkowscy 
w Bielsku panowali ponad 200 lat. Wystawę 
pygotowywano pez 3 lata, znajduje się 
w niej ponad 240 ekonatów, które pochodzą 
z archiwów, muzeów, parafii, bibliotek oraz 
kolekcji prywatnych z kraju i z zagranicy.

Następnie zwiedzano z pewodnikiem, 
Dariuszem Gajnym,  nieynny, zamknięty 
od 1945 roku Stary Cmenta Ewangelicki 

w Bielsku. Ten zdewastowany, zapuszony 
i zapomniany cmenta ma szansę na rewita-
lizację, ponieważ powołano Komitet Odnowy 
Starego Cmentaa Ewangelickiego py Para-
fii Ewangelickiej w Bielsku-Białej na placu ks. 
Marcina Lutra. Na cmentau znajdują się mo-
giły bielskich burmistów, właścicieli fabryk 
i znanych obywateli miasta.

20 erwca 2015 roku planowana jest jed-
nodniowa wycieka na Górny Śląsk. W asie 
wycieki planowana jest wizyta w parafii w 
Zabu i otkanie z pastorostwem K. i .D. Da-
widami. Następnie zwiedzanie Kopalni „Gu-
ido” w Zabu, skansenu górniego „Królowa 
Luiza”, Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej i na 
koniec zwiedzanie kościoła ewangelickiego 
w Wirku. 

W asie wakacji zaąd pragnie zaprosić 
zainteresowanych na otkania:

- 6 lipca 2015 roku o godz. 18.oo  z tematem 
„Rajskie Ogrody w sztuce” - pedstawi dr 
Małgoata Łuyna.

- 3 sierpnia 2015 roku o godz. 18.oo „Wo-
mnienia z podróży na Maltę” - pedstawi ks. 
Tomasz Bujok z Pruchnej.

- 7 weśnia 2015 roku, postać ks. Pawła 
Wałacha w 150 ronicę urodzin pypomni 
ks. radca Ryszard Janik.

W okresie letnim wszystkim ytelnikom 
Informatora Parafialnego miłych peżyć, 
dobrego i zasłużonego wypoynku żyy 
w imieniu Zaądu  Oddziału 
PTEw w Jawou

sekreta 
Danuta Kubala


