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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

III kwaał 2015 roku
W jawoańskim Oddziale PTEw również 

w okresie wakacyjnym odbywały się otkania 
i prelekcje.

W dniu 6 lipca 2015 roku bardzo ciekawą pre-
lekcję pt. „Rajskie ogrody w sztuce” pedstawiła 
dr Małgoata Łuyna. Prelekcji towayszyła  
prezentacja multimedialna.

Na poątku prelekcji pybliżyła ona pojęcie 
rajskiego ogrodu, który kojay się z biblijnym 
Edenem, yli krainą wienej szęśliwości. Pez 
wieki wieono, iż taki ogród istnieje i nie brako-
wało śmiałków, któy podejmowali wyprawy 
w celu jego odnalezienia, żeby jesze za życia zna-
leźć się w raju.

Malae natomiast penosili swoje wyobra-
żenie o rajskim ogrodzie na płótno. Prelegentka 
pedstawiała i omawiała poszególne obrazy, 
w których ayści najęściej ogród Eden ped-
stawiali na drugim planie, a na pierwszym był 
łowiek w kontekście upadku. Pykładem jest 
obraz Lucasa Cranacha, w którym na pierwszym 
planie jest Adam i Ewa w momencie kuszenia. Od-
wrotnie jest w pypadku obrazu Jana Brueghela  
„Ogród Eden i upadek łowieka”, w którym na 
pierwszym planie widzimy bogactwo roślinności 
i dzikich zwieąt.

Obecnie dla wielu ludzi rajem na ziemi bywa 
asami pydomowy ogródek lub balkon pełen 
pięknych kwiatów, gdzie odpoywają i ują się 
bezpienie.

Po prelekcji otkanie miało charakter grillo-
wo-piknikowy.  Pygotowany został poęstunek 
w postaci kiełbasek z grilla, kilka rodzajów sałatek 
oraz ciast i ciasteek.

Py tak zastawionych stołach as upływał 
w miłej, rodzinnej atmosfee, rozmawiano o dalszych 
planach, otkaniach, wyjazdach i wyciekach.

3 sierpnia 2015 roku swoimi womnieniami 
z dwukrotnego  pobytu na Malcie podzielił się  
ksiądz Tomasz Bujok z Pruchnej w parafii Drogo-
myśl. Swój wykład ilustrował wieloma slajdami.

Malta (Republika Malty) to wyiarskie pań-
stwo położone w Europie Południowej, na Mou 
Śródziemnym, około 80 – 90 km na południe od 
Włoch. Obejmuje archipelag Wy Maltańskich, 
jednakże większość ludności mieszka na głównej 
wyie, w stolicy Malty –Valletta.

Malta ma długą historię sięgającą tysięcy lat. 
Poątki cywilizacji sięgają aż 5200 lat p.n.e, gdy 
trafili tam pierwsi osadnicy. Jest dogodnym miej-
scem do kontrolowania centralnego i wschodniego 
basenu Moa Śródziemnego, więc ęsto na pe-
steni dziejów pechodziła z rąk do rąk. Około 
800 lat p.n.e założyli tu swoje osiedla Fenicjanie, 
następnie wyę podbili Kaagińycy, a później  
peszła pod władanie Imperium Rzymskiego. 
W 870 roku została zdobyta pez Arabów, 
a w 1090 roku pez Normanów i pyłąona do 
Królestwa Sycylii. W 1530 roku cesa Karol V 
Habsburg  pekazał wyę jako lenno  zakonowi 
joannitów. W 1798 zdobyła wyę ota francuska 
z Napoleonem Bonapae, le po kilku miesią-
cach wojska francuskie musiały ją opuścić. Wtedy 
Malta peszła pod protekcję Wielkiej Brytanii. 
W 1947 roku Malta uzyskała autonomię wewnętną, 
a pełną niepodległość uzyskała 13 grudnia 1974 
roku, kiedy proklamowana  została Republika 
Malty.

Prelegent zwrócił również uwagę na to, iż  Malta 
wiąże się z ostołem Pawłem. W 60 roku n.e. na 
mieliźnie u begów wyy rozbił się statek pe-
wożący do Rzymu, jako więźnia, apostoła Pawła, 
który w ciągu tymiesięnego pobytu na wyie 
nawrócił miejscową ludność na cheścijaństwo. Do 
dzisiaj można oglądać miejsce rozbicia statku oraz 
grotę, w której apostoł Paweł został uwięziony.
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Wółesna Malta jest krajem rozwiniętym 
o dobrym poziomie życia. Od 1 maja 2004 roku 
jest łonkiem Unii Europejskiej, a 1 stynia 2008 
roku pyjęła euro. Językami uędowymi są mal-
tański i angielski. 

7 weśnia 2015 roku sylwetkę ks. Pawła Wała-
cha – probosza w Jawou  w latach 1897 – 1907 
w jego 150 ronicę urodzin pypomniał i pybli-
żył ks. radca Ryszard Janik.

Ks. Paweł Wałach urodził się 19 marca 1865 
roku w Ligotce Kameralnej. Studia teologine 
odbył w Wiedniu i Lipsku. W 1891 roku został or-

dynowany na duchownego w Ligotce Kameralnej, 
a w 1893 roku został powołany do Jawoa na po-
mocnika ks. Hermana Juliusza Kotschego. Po jego 
śmierci wybrany został w 1897 roku proboszem 
w Jawou. Rozpoął starania o generalny remont 
kościoła, który bardzo już tego potebował. Czynił 
starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Opró 
zbierania ofiar w zboe kierował prośby o dotacje 

Jak co roku, tak i w tym roku oddział PTEw. 
zorganizował wycieki dla łonków i sympaty-
ków. W ciągu ostatnich dwu lat wycieki były tak 
organizowane, by było na nich obecne „i sacrum, 
i profanum”, yli „dla każdego coś miłego”. Oy-
wiście i tak nie wszystkich jest się w stanie zado-
wolić. Wybieraliśmy ciekawe miejsca i obiekty 
świeckie, jak zamki, uzdrowiska, muzea, zabytki 
techniki popemysłowej, ale nie zapominamy 
pecież, że jesteśmy ewangelikami, dlatego od-
wiedzono py okazji parafie i kościoły ewangelic-
kie, co jest zgodne ze statutem PTEw. W żadnym 
wypadku nie były to pielgymki, a jednak będąc 
kilkaset kilometrów od domu i mając świadomość, 
że już w tym kierunku się nie pojedzie, trudno było 
zrezygnować z tej y innej parafii, tego y innego 

ciekawego kościoła, na e niewypitej kawy, y 
szklanki złocistego napoju lub kawiarni y restau-
racji. Nie jedziemy wszak 200 km po to, by trawić 
as w takich pybytkach, tych mamy u siebie 
wiele. Oywiście niemalże na każdej z wycieek 
była możliwość wypicia kawy ped południem, 
a potem podas perwy ożycia obiadu, który 
kilkukrotnie był zorganizowany na zamówienie 
i ożyty wólnie. Taka organizacja wymaga wy-
siłku logistynego, i nie zawsze to jest możliwe, 
ale cieszy się wielkim uznaniem. 

Pierwsza tegorona wycieka, tym razem pół-
dniowa, odbyła się 28 maja br. Za cel obraliśmy 
Bielsko z dwoma ciekawymi punktami, mianowi-
cie zwiedzanie z pewodnikiem starego cmentaa 
ewangelickiego – zamkniętego od asów powo-

do Ewangelickiego Stowayszenia Funduszu im. 
Gustawa Adolfa. Ponadto Jawoe zawdzięa mu 
powołanie do działalności Kasy Raiffeisena, której 
był założycielem i skarbnikiem i którą doprowa-
dził do rozkwitu jako jedną z najsilniejszych na 
wschodnim Śląsku. Był również znanym pomolo-
giem, służąc rozwojowi sadownictwa.

Ks. Paweł Wałach zmarł nieoekiwanie, po 
krótkiej chorobie, 31 stynia 1907 roku. Pochowa-
ny został na cmentau ewangelickim w Jawou, 
a pogeb jego był manifestacją uznania i wdzię-
ności.

17 weśnia 2015 roku odbyła się kolejna wy-
cieka. Tym razem do Górek i Brennej. Zwiedzali-
śmy Muzeum Zofii Kossak, Stanicę Harcerską, Cha-
tę Chlebową oraz Kościół Ewangelicki w Brennej.

Po okresie wakacyjnym Zaąd bardzo serde-
nie zaprasza wszystkich zainteresowanych na na-
stępujące otkania:

- 5 października 2015 roku – temat „ Hans Chri-
stian Andersen – duński prozaik w 140 ronicę 
śmierci” pedstawi ks. Jan Badura z Pszyny

- 2 listopada 2015 roku – temat „Architektura 
i sztuka w ewangelickich kościołach w Polsce” 
pedstawi ks. Karol Macura z Drogomyśla.

- 7 grudnia 2015 roku – otka-
nie adwentowe

Sekreta Oddziału
Danuta Kubala

Wycieki Polskiego Towaystwa Ewangelickiego 
w roku 2015
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jennych oraz zwiedzanie wystawy w Muzeum na 
zamku Sułkowskich – właśnie o tym rodzie. Po 
cmentau oprowadzał nas p. Dariusz Gajny. Py 
okazji wao pedstawić naszego pewodnika, 
który jest osobą bardzo pedsiębiorą, a mimo 
młodego wieku ma wiele osiągnięć. W 2008 roku 
w plebiscycie Radia Euro „Niepeciętni 2008” zo-
stał jego finalistą, w br. w plebiscycie Dziennika 
Zachodniego „Lider Roku 2014” zwyciężył w plebi-
scycie z regionu Bielska i powiatu bielskiego. 

Zdewastowany, zapuszony i zapomniany 
cmenta ma szansę na rewitalizację, ponieważ 
powołano Komitet Odnowy Starego Cmenta-
a Ewangelickiego py parafii ewangelickiej 
w Bielsku-Białej na placu ks. Marcina Lutra. Pod 
kierownictwem p. Dariusza Gajnego – inżyniera 
architektury ogrodów, który swą pracę inżynierską 
napisał właśnie na temat rewitalizacji tegoż cmen-
taa – powstał projekt pt. „Ogrody Pamięci-Park 
Pamięci”. Jest to projekt pionierski, który w naszym 
kraju nie był zastosowany. Jak napisano w ulotce 
informacyjnej: „Park pamięci ma być miejscem 
zadumy i nauki ... najbliższym stylem, do którego 
można byłoby pypisać cmenta, jest styl krajo-
brazowych ogrodów sentymentalnych (...) elemen-
tem wprowadzającym krajobrazowość w projekcie 
jest stwoenie wnęt krajobrazowych na terenie 
cmentaa, wprowadzając w ten osób poucie 
okoju, ciszy i intymności”. Ciekawi obecnego 
cmentaa, jak i pygotowanego projektu oraz 
ęściowych prac, jakie już wykonano, pekraali-
śmy bramę cmentarną py ulicy Modewskiego. 
Peszłość i rysująca się pyszłość tego cmentaa 
dały wiele powodów do pemyśleń. 

Drugim etapem naszego „wypadu” do Bielska 
było zwiedzenie wystawy na zamku Sułkowskich, 
pt „Bielscy Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie”. 

Po wystawie oprowadzał nas sam jej kurator p. 
Gego Madej. Wystawa trwała od 20.09.2014-
31.05.2015 roku. Ekozycję podzielono na ty 
ęści tematyne: Pomiędzy Warszawą, Dreznem 
a Wiedniem, Lojalni poddani, buntownicy 
i rewolucjoniści, Lina familia - potomkowie 
księcia Ludwika. Wao womnieć, że Sułkow-
scy na Bielsku panowali ponad 200 lat. Wystawę 
pygotowywano 3 lata, znajduje się na niej pe-
szło 240 ekonatów, które pochodzą z archiwów, 
muzeów, parafii, bibliotek oraz kolekcji prywat-
nych z kraju i zagranicy. Po zeszłoronej prelekcji 
w Jawou o księciu Ludwiku Sułkowskim oraz 
zwiedzeniu niniejszej wystawy na zamku, dużej 
dozie informacji i ciekawostek z życia Sułkowskich 
– otymaliśmy pełny obraz tego rodu. 

Druga wycieka została zorganizowana 20 
erwca br. na Górny Śląsk, a głównie do Zaba 
i okolic, by zwiedzić skanseny górnie kopalni 
„Guido” oraz „Królowa Luiza”. Zainirowani także 
projekcją filmu w kwietniu o neogotyckich kościo-
łach ewangelickich w Diecezji Katowickiej zwie-
dziliśmy dwa z prezentowanych w filmie, w Zabu 
i Rudzie Śląskiej-Wirku, po których oprowadzali 
nas proboszowie tych parafii – ks. Dariusz Dawid 
oraz ks. Marcin Bóska. Akurat te dwa kościoły są 

zróżnicowane architektoninie i właśnie chodziło 
o to, by zobayć dwie różne formy architektoni-
ne. Poza wymienionymi obiektami zwiedziliśmy 
także Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach.  Z samego rana zawitaliśmy do Zaba, gdzie 
oekiwali nas pastorostwo Krystyna i Dariusz 
Dawidowie – znani w naszej parafii, gdyż ks. D. 
Dawid służył kilka lat u nas jako wikariusz, a pa-
storowa prowadziła zeół „Cantate”. Odwiedziny 
rozpoęliśmy od kościoła Pokoju, gdzie ks. D. Da-
wid pedstawił nam historię jak i wółesność 
parafii. Następnie zwiedziliśmy ekozycję histo-
ryną w kościele, by dalej w sali parafialnej py 
śląskich kołoach wysłuchać i obejeć prezentację 
multimedialną o życiu parafii.
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Po tym miłym otkaniu mieliśmy w programie 
zwiedzanie dwu obiektów kopalnianych, które 
wywarły na nas wielkie wrażenie. Zaintrygowały 
nas ogromne uądzenia z XIX wieku, które pra-
cowały w kopalniach, takie jak maszyny parowe 
i pompy. Obfity i pyszny „śląski obiad’ zjedliśmy 
w stołówce kopalni „Sośnica-Makoszowy”, po 
ym pojechaliśmy do Bielszowic, by zwiedzić 
Muzeum PRL-u. Ostatnimi punktami wycieki 
był pobyt w Wirku, gdzie ze względu na padający 
desz nie wszyscy mieli ochotę obejeć kolonię 
robotnią z drugiej połowy XIX w. – dziś zrewita-
lizowana służy handlowi, gastronomii i usługom. 
Jest to 16 domków terorodzinnych zbudowa-
nych z kamienia, które służyły górnikom. Kolonię 
otwiera na poątku ulicy kościół ewangelicki, po 
którym oprowadzał nas ks. Marcin Bóska. W ten 
osób mogliśmy zobayć jak ciężko pracowali 
i gdzie się modlili górnicy i ich rodziny oraz py-
pomnieć sobienie tak odległe asy socjalizmu.

Tecią wyciekę odbyliśmy 17 weśnia br. do 
niedalekich Górek i Brennej. Pierwszym punktem 
wycieki było zwiedzanie Muzeum Zofii Kos-
sak, które mieści się w tzw. „Domku Ogrodnika”, 
w którym pisarka zamieszkała po wojnie, kiedy 
to siedziba rodzinna alona w asie wojny nie 
nadawała się do użytku. Obecnie w odbudowanej 
ęści środkowej można obejeć wystawę mul-
timedialną poświęconą Kossakom i tej budowli. 
Historię pedstawiła nam wnuka Zofii Kossak 
– Pani Anna Fenby-Taylor. Sam dwór liy kilkaset 
lat, a postawił go niejaki Hieronim Marklowski, 
właściciel tych dóbr, w miejscu modewiowego 

dworku. Kossakowie nabyli dwór w Górkach od 
Skarbu Państwa Polskiego w 20-leciu międzywo-
jennym. Godną zobaenia jest dawna Stanica 
Harcerska pochodząca z lat 1936-37, która powstała 
dzięki działaowi harcerskiemu Aleksandrowi 
Kamińskiemu. Kolejnym punktem wycieki by-
łozwiedzenie kościoła ewangelickiego w Brennej, 
po którym oprowadził nas ks. Roman Kluz. Kościół 
został poświęcony w roku 1988, parafię powołano 
do życia  roku 1992. Ostatnim etapem wycieki 
była „Chlebowa Chata” w Górkach, gdzie mieli-
śmy okazję zapoznać się lub pypomnieć, jak to 
hań-downij bywało w goodarstwach oraz ak-
tywnie uestniyć w niektórych prezentacjach. 
Poza tym mieliśmy możliwość degustacji własno-
ręnie uformowanych podpłomyków, a także do-
mowego chleba z masłem lub smalcem. Ci, któy 
nie wiedzieli, mogli się dowiedzieć, jak pozyskuje 
się miód oraz jak robi się masło i twaróg. Tak więc 
syci wrażeń oraz nadal ujący w ustach wiejskie 
smaki powróciliśmy do domu! 

Nadmienić należy jesze, że 
nasi łonkowie wzięli także udział 
w wyciekach organizowanych pez 
Towaystwo Miłośników Jawoa. 

Jan Kliber


