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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

Okres wakacyjny w jawoańskim Oddziale 
PTEw  upływał okojnie, pod znakiem „lżej-
szych” tematów. Charakterystyne dla parafii 
i oddziału były i będą pypadające wtedy 
ronice powstania kościołów i kaplic. 

Na otkaniu 4 lipca 2016 roku Józef Król 
py pomocy wyświetlanych zdjęć opowiadał 
historię budowy kaplicy w Świętoszówce od 
pierwszego pomysłu, który realnie pojawił się 
na poątku 1955 roku, do dnia dzisiejszego. 
Bardzo wzruszające były zdjęcia osób, które 
wchodziły w skład komitetu budowy kaplicy 
tj. ks. Jan Lasota, Paweł Kőnig, Jan Krehut, 
Jan Klus, Emil Kobiela oraz wielu osób, które 
pepracowały ponad 100 godzin py różnych 
pracach budowlanych. Osoby te pokonały  
wszystkie kłopoty i trudności, tak że 23 we-
śnia 1956 roku nastąpiło uroyste poświęcenie 
kaplicy pez ks. bp Karola Kotulę, a dopiero 
później rozpoęła się kontynuacja prac wykoń-
eniowych, remontowych i uzupełnienie wy-
posażenia wewnętnego tj. oaa, ambony, 
pawlay, ławek i dzwonu. Z tego okresu rów-
nież zachowały się zdjęcia, które bardzo chętnie 
i z zaciekawieniem wszyscy  oglądali. Następ-
nie prelegent krótko omówił  ważniejsze ro-
nice pamiątek założenia i poświęcenia kaplicy 
z podaniem kaznodziejów,  wymienił kolejnych  
proboszów, kościelnych, osoby prowadzące 
szkółki niedzielne oraz pedstawicieli rady pa-
rafialnej. Należy także nadmienić, że poątek 
powstaniu kaplicy dało założenie cmentaa 
ewangelickiego na polu, które darowała baro-
nowa Zofia de Mara Zobel w roku 1857. 

Drugim punktem zebrania w dniu 4 lipca br. 
była  prelekcja „Moje womnienia z podróży 
na Górę Synaj”, którą pedstawił ks. Tomasz 
Bujok z Pruchnej (parafia w Drogomyślu). 
W bardzo barwny i interesujący osób dzie-
lił się on wrażeniami z podróży, którą odbył 
w lutym 2012 roku do Izræla i Egiptu na Górę 
Synaj. Prelekcja ilustrowana była slajdami, 
które dodatkowo wprowadziły nas w klimat 
tamtego regionu.

Góra Synaj lub Góra Mojżesza leży w Egip-

III  kwaał 2016 roku cie, w  południowej ęści Półwyu Synaj. Jej 
wysokość to 2 285 m n.p.m. Jest to poszarpany 
nagi masyw górski z szaro erwonego granitu 
o suchym, zwrotnikowym klimacie. U podnó-
ża góry znajduje się zabytkowy, cheścijański 
klasztor Świętej Katayny.

Egipt jest krajem muzułmańskim. Muzuł-
manie, głównie sunnici, stanowią około 90% 
populacji. Pozostałe 10% to cheścijanie, z e-
go 9% to Koptowie należący do Koptyjskiego 
Kościoła Oodoksyjnego. Ich cechą charakte-
rystyną  jest wytatuowany – zazwyaj na 
ręce – kyż.

Według Biblii do Egiptu pybył Abraham, 
a potem pojmany Józef oraz Eliasz. Tutaj 
urodziło się wiele biblijnych postaci m.in. 
Mojżesz, Aaron y Jozue. Tutaj bowiem, jak 
napisano  w Starym Testamencie, Bóg peka-
zał Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięcior-
giem pykazań. Opró tego na Góe Synaj 
Bóg objawił się Mojżeszowi jako gorejący 
kew, polecając mu wyprowadzenie zniewo-
lonych  Izrælitów  z Egiptu do Ziemi Obieca-
nej. W rejonie tej góry Mojżesz miał poznać 
swoją żonę Seforę.

Kwestia jaka góra była biblijnym Synajem 
nie jest rozstygnięta. Opró szytu zwane-
go wółeśnie Synajem, rozpatrywano także 
sąsiednią Górę Świętej Katayny albo Górę 
Sirbal.

Obecnie Góra Synaj (Mojżesza) jest wielką 
atrakcją turystyną. Ronie szyt odwiedza 
prawie 100 000 osób. Niektóy twierdzą, 
iż jest to jedno z najpiękniejszych wrażeń, jakie 
ekają podas pobytu w Egipcie. Najęściej 
są to nocno - poranne wycieki organizowane 
pez biura turystyne. Pewodnikami są miej-
scowi Beduini z osady Al-Milga. Na Górę Moj-
żesza pielgymi rozpoynają swą wędrówkę 
już wieorem, aby zdążyć na wschód słońca. 
Cała wycieka połąona jest ze zwiedzaniem 
klasztoru Św. Małgoaty (klasztor został zbu-
dowany w miejscu, gdzie Bóg pemówił do 
Mojżesza ukazując się jako płonący kew).

W dniu 1 sierpnia 2016 roku zebranie miało 
charakter okazjonalny. Członkowie i sympaty-
cy otkali się na projekcji filmu, który pe-
niósł nas do USA i ukazał autentyne  wyda-
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enia, które miały miejsce w jednym z miast  
w środowisku dziennikarskim odkrywającym 
bulwersującą aferę pedofilską.

W dniu 23 sierpnia 2016 roku odbyła się 
półdniowa, tzw. „mała wycieka”. Kilkoma 
samochodami wyruszyliśmy do Dzięgielowa. 
Tam ekał na nas ks. Emil Gajda, długoletni 
duszpaste Diakonatu i dyrektor Ewangelic-
kiego Domu Opieki „Emaus”. Po pywitaniu 
i pedstawieniu pez księdza krótkiej infor-
macji z historii i teraźniejszości życia Diakonatu 
poszliśmy w stronę Domu Sióstr „Eben-Ezer”, 
który w 2013 roku obchodził piękny jubileusz  
90 ronicy powołania. Z tej właśnie okazji 
powstała książka „Ewangelia miłości”, którą 
mieliśmy możliwość zakupić wraz z otyma-
ną od księdza dedykacją. Następnie udaliśmy 
się do Ewangelickiego Kościoła „Eben-Ezer”, 
py którym znajduje się bardzo oryginalna 
dzwonnica, do której pięć dzwonów zostało 
rowadzonych ze zlikwidowanego niemiec-
kiego kościoła w Bielefeld. 

Po zwiedzeniu Domu Seniora „Emaus II”, 
ks. Emil Gajda  w formie multimedialnej 
pedstawił nam historię życia ks. seniora Ka-
rola Kulisza, założyciela Zakładów Opiekuń-
ych oraz Diakonatu „Eben Ezer” oraz omó-
wił najważniejsze daty związane z poątkiem 
jego pracy charytatywnej w Dzięgielowie 
w odpowiedzi na powojenną nędzę, bezrobo-
cie i kryzys goodary. Pedstawił kolejne 
etapy budowy Domów Opieki od pierwszego 
prymitywnego pytułku po dzień dzisiejszy. 
Obecnie duże wrażenie robią bardzo zadbane, 
pełne kwiatów wyremontowane budynki. Po-
nadto na każdym kroku widać ogromną, pełną 
miłości trudną pracę dla dobra drugiego ło-
wieka wykonywaną pez siostry diakonisy. 

Na zakońenie wycieki w Domu Opieki  
„ Emaus I ‘’ otkaliśmy się z siostrą płożoną 
Ewą Cieśla i zostaliśmy poęstowani  herbatą 
oraz bardzo smaną „buchtą”, yli drożdżową 
babką. Otymaliśmy w prezencie  ecjalne 
kaki potowe, wydane na okoliność 65-tej 
ronicy męeńskiej śmierci w obozie kon-
centracyjnym w Buchenwalddzie ks. seniora 
Karola Kulisza.

5 weśnia 2016 roku zebranie odbyło się  
w kościele Zmawychwstania Pańskiego                
w Jasienicy. Prelekcję – „125 lat powstania 
kościoła w Jasienicy” - pedstawił Józef Król. 
Historię kościoła prelegent opracował w opar-
ciu o książkę ks. radcy Ryszarda Janika „Z ka 
peszłości luterańskiego zboru w Jawou”. Na 
wstępie prelegent nadmienił, iż w tym roku 
pypadają w Jasienicy właściwie ty ronice 
tj. 170 lat budynku szkoły ewangelickiej, 160 
lat założenia cmentaa ewangelickiego oraz 
125 lat od poświęcenia kaplicy cmentarnej, 
która dała poątek dzisiejszemu Kościołowi 
Zmawychwstania Pańskiego   w Jasienicy.

Następnie omówił  kolejne etapy  związane 
z historią kościoła i cmentaa od powstania 
inicjatywy jego wybudowania, rozpoęcia 
budowy i poświęcenia, które nastąpiło 8 
weśnia 1891 roku, następnie peprowadza-
nie kolejnych remontów i związanymi z tym 
trudnościami, aż po dzień dzisiejszy.

Ponadto ks. radca Ryszard Janik podzielił 
się womnieniami z asów remontów, które 
peprowadzane były w latach 80-tych. Opo-
wiadał o ogromnych trudnościach związanych 
w tych asach z brakiem materiałów budow-
lanych oraz z bezdusznością uędnią. Jedno-
eśnie budziła się wtedy ogromna  ofiarność, 
zaangażowanie i wkład pracy zborowników  
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i łonków rady parafialnej, dążących do za-
końenia prowadzonego remontu. Również 
obecny na zebraniu  Jan Batelt - Pewodni-
ący Rady Gminy w Jasienicy  - opowiadał 
o procedurach i zabezpieeniu środków finan-
sowych pez Uąd Gminy na budowę drogi 
i parkingu obok naszego cmentaa.

16 weśnia 2016 roku  organizowana jest 
wycieka do Katowic, gdzie planujemy zwie-
dzić Katowice – Nikiszowiec,  Muzeum Śląskie, 
Muzeum Najmniejszej Książki Świata, Halę 
Widowiskowo-Spoową -Spodek oraz Ko-
ściół Ewangelicki. 

Po okresie wakacyjnym Zaąd bardzo ser-
denie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na kolejne otkania:

Wycieki 
Polskiego Towaystwa 

Ewangelickiego w Jawou 

W tym roku oddział PTEw. w Jawou 
zorganizował 3 wycieki – 2 całodniowe 
i 1 półdniową, kierowane nie tylko do łon-
ków i sympatyków, ale dla wszystkich para-
fian oraz dla łonków sąsiednich parafii. 

17 erwca 2016 roku Zaąd Oddziału zor-
ganizował pierwszą w tym roku wyciekę, 
ponownie na Opolszyznę. Chociaż kilku-
krotnie Oddział już organizował wycieki w 
ten region, gdzie zwiedzono m.in. wiele pa-
rafii ewangelickich, to py okazji zwiedzania 
zamku w Mosznej postanowiono zwiedzić 
stolicę Śląska Opolskiego – Opole i odwiedzić 
parafię ewangelicką w Opolu.  Wpierw jednak 
uestnicy wycieki udali się do Mosznej, na 

zwiedzanie ęści zamku. Reszta to pomiesz-
enia hotelowe, weśniej było tutaj Centrum 
Terapii Nerwic, które  w 2013 r. peniosło się 
nieopodal do nowych budynków. Środkowa 
ęść zamku jest najstarsza i pochodzi z roku 
1679. Zamek w swej historii pechodził z rąk 
do rąk, aż wreszcie zakupił go w roku 1866 
Hube von Tiele-Winckler, znany na Gór-
nym Śląsku pemysłowiec - ojciec Matki 
Ewy Tiele-Winckler –  diakonisy (ewangelicki 
odpowiednik zakonnicy) z Miechowic, która 
bywała w tym zamku. Pomimo zamieszenia 
jej w ekonowanym dewie genealogi-
nym pewodnicy na jej temat (tendencyjnie, 
bo nie z braku wiedzy) milą, a kto wie, y 
nie znayła więcej w swych asach (robiąc 
tak wiele dla dziesiątek setek ubogich) niż jej 
bogaty ojciec i brat? W 1897 roku Franz Hube 
Winckler-brat Matki Ewy rozbudował za-
mek o skydło wschodnie, a w latach 1911-13 
o skydło zachodnie. Zamek posiada 99 wież 
i wieżyek – tyle, ile rodzina posiadała wsi oraz 
365 pomieszeń – tyle, ile dni w roku. Uest-
nicy wycieki, zanim rozpoęli zwiedzanie, 
mieli okazję wypić kawę w zamkowej kawiar-
ni, a tylko nielini udali się na zwiedzanie za-
bytkowego parku, gdzie na wysepce znajduje 
się cmentayk rodzinny Tiele-Wincklerów, 
są tam bardzo skromne nagrobki właścicieli 
Mosznej oraz ich dzieci. Z Mosznej wycie-
ka udała się do Opola, gdzie swe zwiedzanie 
rozpoęła od Wieży Piastowskiej, następnie 
pez most na  malowniym Kanale Młynów-

- 3 października 2016 roku – temat „100 lat 
powstania Kaplicy we Wieszętach” pedsta-
wi ks. Piotr Janik

- 24 października 2016 roku – prelekcja 
„Henryk Sienkiewi – 100 ronica śmierci” 
pedstawi Jolanta Szugiel

- 7 listopada 2016 roku – temat „150 ronica 
powstania Kościoła w Międzyeu” ped-
stawi Mariusz Fender

- 5 grudnia 2016 roku odbędzie się tradycyj-
ne Spotkanie  Adwentowe

 

sekreta Oddziału
Danuta Kubala
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ka udała się w stronę rynku opolskiego, po 
drodze zwiedzając Kościół Franciszkanów św. 
Trójcy, gdzie znajduje się Mauzoleum Piastów 
Opolskich. Jest to dawny kościół ewangelicki 
(1820-1945). Weśniej kościół klasztorny, się-
gający swą historią wieku XIV, należał do za-
konu franciszkanów, aż do kasacji zakonów do 
roku 1811, po ym został pekazany pez ąd 
pruski opolskim ewangelikom. Stamtąd pez 
rynek wycieka udała się do najstarszego 
miejsca w Opolu, na wzgóe zamkowe, gdzie 
pierwotnie istniał gródek obronny. Tam wg 
legendy miały odbywać się pierwsze chty 
pogan, o ym pypomina ażurowa studnia, 
resztę legendy można włożyć między bajki. 
W tym malowniym zakątku miasta wół-
eśnie umieszono kilka ławeek aystów, 
takich jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, 
Jey Wasowski i Jaremi Pybora (znani jako 
„Starsi Panowie”). W asie aceru po mieście 
można było także zobayć „Aleję Gwiazd”, 
wszak Opole jest „Stolicą Polskiej Piosenki’. 
Powrotny acer był nieco dłuższy, gdyż ostat-
nim punktem wycieki była wizyta w parafii 
ewangelickiej na ul. Pasienej, gdzie o historii 
i wółesności parafii w wyerpujący o-
sób opowiedział ks. Wojciech Pracki.

16 weśnia 2016 roku odbyła się tecia 
wycieka – jednodniowa do Katowic. Te-
ba pyznać, że z obawami został ogłoszona, 
ponieważ na hasło „Katowice” wielu było 
sceptynie nastawionych z pytaniem „co tam 
jest ciekawego?”. A jednak... Program wycieki 
został tak opracowany, by zobayć Katowice 
kulturalne, dlatego większość asu została po-
święcona na zwiedzanie tzw. „Strefy Kultury 
w Katowicach”. Po zapoznaniu się z programem 
wycieki zapisało się ponad 40 chętnych, dla-
tego wycieka się odbyła!

Pierwszym punktem, gdzie się zatyma-
liśmy, były Katowice-Piotrowice i dzielnica 
willowa, gdzie mieści się jedyne w Polsce (pry-
watne) muzeum najmniejszej książki. Auto-
rem tych miniatur był Zygmunt Skocny,  który 
urodził się 31 lipca 1911 roku w Czeladzi. Po 
ukońeniu gimnazjum dalszą naukę podjął w 
Śląskich Techninych Zakładach Naukowych. 
Dyplom na wydziale architektury i budownic-
twa otymał w 1938 roku. W 1955 roku, mając 
już 44 lata, uzyskał kolejny dyplom - inżyniera 

budownictwa lądowego na Politechnice Kra-
kowskiej. Po pejściu na emeryturę ukońył 
kurs prawny dla biegłych i pez 25 lat był 
biegłym Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Zainteresowanie książką Zygmunt Szkocny 
pejawiał już w szkole podstawowej. Należał 
wówas do kółka introligatorskiego, gdzie 
ksztaowały się i doskonaliły jego zdolności 
oprawiania książek. Był bardzo uzdolniony. 
W 1934 roku powstała pierwsza, pisana piór-
kiem techninym i tuszem, miniaturowa 
książeka „III Powstanie Śląskie”. Zawierała 
mieszącą się na 112 stronach (py wykoy-
staniu 15280 liter) historię wydaeń 1921 roku. 
Do roku 1970 zbiór miniksiążeek Skonego 
na tyle się rozrósł, iż Szkocny zdecydował się 
otwoyć w swym domu, mieszącym się w 
Katowicach - Piotrowicach (py ulicy Trak-
toystów), działające do dziś Muzeum Naj-
mniejszych Książek Świata, ręnie pisanych. 
Znajduje się tam ok. 80 miniaturowych ksią-
żeek (z ok. 200, które wykonał) o wymiarach 
od 3-4 mm na 5-6 mm. Są one umieszcone na 
większych postumencikach, same prakty-
nie zmieściłyby się w pudełku po zapałkach. 
Książeki ich autor-wykonawca twoył aż do 
swej śmierci w 93 roku swego życia. 

Z Piotrowic pemieściliśmy się do dzielnicy 
Nikiszowiec. Jest to kompletne osiedle starych 
„familoków” wraz z pozostałą infrastrukturą. 
Sklepy, ratusz, kościół, szkoła powstały py 
kopalni „Wieorek”. Zwiedziliśmy je z pe-
wodnikiem, po ym pejechaliśmy do cen-
trum Katowic, gdzie  w kompleksie „Spodka” 
zwiedzaliśmy kolejno lodowisko, dopiero co 
pygotowane do sezonu, salę oową, salę 
fitness, basen, a w końcu halę widowiskowo-
oową, gdzie posadzono nas w loży ViP-
ów. W Strefie Kultury mieliśmy też apetyt 
na zwiedzanie Centrum Konferencyjnego i 
gmachu NOSPR-u, ale w tym terminie były 
one nieosiągalne, więc udaliśmy się na zwie-
dzanie nowoesnego Muzeum Śląskiego oraz 
wyjechaliśmy windą na wieżę widokową, 
yli zrewitalizowaną wieżę wyciągową po 
dawnej kopalni „Katowice”, by podziwiać pa-
noramę Katowic. Po kawie i innych delicjach 
pojechaliśmy na wólny obiad do „Baru 
w Bibliotece” w centrum miasta, po ym 
zwiedziliśmy kościół ewangelicki Zmawych-
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wstania Pańskiego w Katowicach, po którym 
oprowadzał nas biskup diecezji katowickiej ks. 
dr Marian Niemiec. Syci wrażeń i pekonani, 
że w Katowicach jest wiele ciekawych miejsc 
do zobaenia, py promieniach zachodzącego 
słońca, które było dla nas bardzo szodre za 
dnia, powróciliśmy w rodzinne strony. 

Wszystkie wycieki w tym roku py-
gotował i prowadził prezes oddziału PTEw. 

w Jawou p. Leopold Kłoda, za co należy 
mu się wielkie uznanie! Ponieważ w sty-
niu pyszłego roku zostanie wybrany nowy 
zaąd oddziału PTEw, należy żywić nadzieję, 
że będzie on również kontynuował wielolet-
nią tradycję organizacji wycieek, które będą 
równie ciekawe i znajdą wielu chętnych! 

Tekst: Danuta Kubala 
i Jan Kliber  

Drugiego weśnia 2016 r. wicepe-
wodniąca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Sylwia Cieślar odznayła ks. 
radcę Ryszarda Janika „Złotą Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”. 

Uroystość odbyła się  wauli Szko-
ły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej 
w Jawou podas obchodów dwudzie-

stopięciolecia sa-
moądności Gminy 
Jawoe. 

Ks. Ryszard Janik 
uhonorowany został 
również medalem 
pamiątkowym XXV-
lecia Samoądności 
Gminy Jawoe.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego 
dla ks. Ryszarda Janika


