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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

III  kwartał   2017 roku

Mimo okresu wakacyjnego w Jaworzańskim 
Oddziale PTEw nadal odbywały się spotkania, 
chociaż tematy prelekcji o wakacjach zapomnieć 
nie pozwalają.

Na spotkaniu w dniu 3 lipca 2017 roku temat  
„Wspomnienia z podróży do Japonii” przedstawił  
ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla – Pruchnej.

Prelegent w niezwykle ciekawy i budzący za-
interesowanie sposób opowiadał o swoich prze-
życiach z podróży do Japonii. Były to przygody 
związane z podróżowaniem koleją, nauka jedzenia 
potraw pałeczkami itp. Prezentacja multimedialna 
tj. zdjęcia oraz krótkie filmiki wprowadzały nas  
w klimat oraz zwyczaje tamtejszego regionu. Po-
znawaliśmy miasta takie jak: Kioto, Kamakura, Hi-
roszima oraz Tokio wraz z pałacem cesarskim. 

Japonia to państwo wyspiarskie usytuowane 
na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, 
u wschodnich wybrzeży Azji. Archipelag składa się 
z czterech głównych wysp: Hokkaido, Honsiu, Si-
koku i Kiusiu. Większość powierzchni pokryta jest 
górami, a najwyższym szczytem jest wulkan Fudżi. 
Japonia jest położona na styku płyt tektonicznych. 
Stałym więc zagrożeniem są trzęsienia ziemi, wy-
buchy wulkanów, fale tsunami i tajfuny. 

Stolicą Japonii jest Tokio. Z liczbą ludności 127 
mln osób Japonia zajmuje 10 miejsce na świecie. 
Według danych ONZ i WHO, przeciętna długość 
życia jest najwyższa w świecie. Japonia należy 
do grupy krajów wysoko rozwiniętych, jest jedną  
z czołowych potęg gospodarczych świata. Zgodnie 
z przyjętą w 1947 roku demokratyczną konstytucją 
Japonia jest monarchią parlamentarną, z cesarzem 
jako symbolem jedności państwa i wybieranym  
w wyborach powszechnych dwuizbowym parla-
mentem, gwarantującą całkowitą wolność wyzna-
nia oraz sumienia.

Rodzimą religią Japończyków jest shintō, nie-
mniej jednak już od końca VI wieku coraz więcej 
wyznawców miał buddyzm. Shintō jest rdzen-
nie japońską religią politeistyczną. Ów powstały  
w czasach prehistorycznych system animistycz-
nych wierzeń ludowych oddaje cześć zamieszku-
jącym wszędzie bóstwom. Jednak w dzisiejszych 
czasach coraz większa liczba Japończyków ma 
światopogląd materialistyczny, a praktyki religijne 
większości Japończyków nie wynikają z ich wiary  
i religijności, lecz z tożsamości narodowej i silnego 
przywiązania do tradycji.

Harmonia w życiu społecznym stanowi dla 
Japończyków najwyższą wartość. Takie cechy jak 
dyscyplina, powściągliwość, opanowanie, a także 
lojalność i szacunek wobec starszych i zwierzchni-
ków są powszechnie respektowane i widoczne na 
każdym kroku – w szkole, pracy i rodzinie.

Prelekcję uzupełnili osobistymi przeżyciami 
nasi goście, państwo Bogusława i Zbigniew Karpo-
lukowie z Górek, w związku z tym, iż  ich synowa 
jest rodowitą Japonką. Na podstawie pokazywa-
nych bardzo ciekawych zdjęć opowiadali  o ślubie 
syna, który odbył się w Japonii. Był to tradycyjny, 
japoński ślub, z obowiązującymi tam zwyczajami  
i strojami.

21 lipca 2017 roku odbyła się druga w tym roku 
wycieczka, tym razem na Słowację. Celem wyciecz-
ki było zwiedzanie zamku i ogrodu  zoologicznego 
w  Bojnicach  oraz uzdrowiska w Rajeckich Tepli-
cach. Nasza trasa prowadziła przez Cieszyn, Trzy-
niec ( przejeżdżaliśmy obok znanej huty żelaza, 
która uruchomiona została w 1839 roku i po dzień 
dzisiejszy jest jednym z najważniejszych ośrodków 
przemysłowych regionu) oraz przez Żylinę. Z Jawo-
rza wyruszyliśmy rano w dobrych humorach, lecz 
już na początku podróży rozpoczęła się ulewa. Na 
szczęście w okolicach Żyliny deszcz przestał padać, 
zaświeciło  słoneczko i do końca dnia mieliśmy już 
bardzo ładną, słoneczną pogodę.

Bojnice to miasto w środkowo-zachodniej Sło-
wacji liczące około 5 tys. mieszkańców. Na terenie 
Bojnic znajduje się  Zamek Bojnicki, ogród zoolo-
giczny oraz uzdrowisko. Zamek w Bojnicach jest 
jednym z najładniejszych i najczęściej zwiedzanych 
zamków nie tylko na Słowacji, ale także w Euro-
pie Środkowej. Historyczne wzmianki o zamku po-
chodzą z 1113 roku. Zamek zwiedzaliśmy z Panią 
przewodnik, która w języku polskim opowiadała 
nam jego historię oraz losy kolejnych właścicieli, 
którymi byli członkowie najsławniejszych rodów 
węgierskich. Obecnie w zamku znajdują się ekspo-
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zycje muzeum artystyczno – historycznego. Można 
tu zobaczyć pierwotne umeblowanie i przedmioty 
artystyczne  z przełomu XIX i XX wieku. Jednym 
z najbardziej unikalnych i cennych dzieł jest póź-
nogotycki  zestaw obrazów, tak zwany Ołtarz Boj-
nicki  florenckiego mistrza Ortagna z połowy XIV 
wieku. Elementem ekspozycji zamkowej jest na-
ciekowa jaskinia pod zamkiem, która jest połączo-
na z głęboką  studnią  grodową. Nieodłączną część 
areału zamkowego stanowi park, który uzupełnia 
jego szczególną scenerię.

Obecnie w zamku odbywa się mnóstwo im-
prez. Najbardziej znany jest Międzynarodowy 
Festiwal Duchów i Straszydeł, który odbywa się 
co roku pod koniec kwietnia i na początku maja.    
W tym okresie Zamek Bojnicki staje się miejscem 
spotkań straszydeł, czarownic i wampirów z całe-
go świata. Innymi imprezami, które przyciągają 
zwiedzających do okolic zamku są przedstawienia  
grupy szermierki historycznej Bojnik i stałe pokazy 
sokolników Aquila.

Następnym etapem wycieczki były leżące 10 
km na południe od Żyliny Rajeckie Teplice. To jed-
no z najbardziej znanych i atrakcyjnych uzdrowisk 
słowackich ma bardzo bogatą historię sięgającą aż 
XIV wieku. Wyjątkowo czyste powietrze oraz źró-
dła wód termalnych  dzięki temperaturze 38 stop-
ni mają właściwości lecznicze, które wykorzysty-
wane są w ośrodku balneologicznym. Pomyślnie 
przebiega tu leczenie chorób aparatu ruchowego, 
stanów po wypadkach i operacjach stawów oraz 
kręgosłupa, a także chorób dróg oddechowych  
(z wyjątkiem gruźlicy). Dobre wyniki osiągają 
również specjaliści przy leczeniu chorób nerwo-
wych i zawodowych.

Głównym atrybutem i dumą uzdrowiska Ra-
jeckie Teplice jest zbudowany i wyposażony  
w stylu antycznym dom zdrojowy Aphrodite. Wy-
posażony on jest w najnowocześniejsze urządzenia 

diagnostyczne i terapeutyczne. Oferuje zespół za-
biegów leczniczych, relaksujących i upiększających: 
wodolecznictwo, masaże klasyczne, bicze wodne, 
tlenoterapia, kąpiel węglanowa, manikiur, pedi-
kiur, salon kosmetyczny i fryzjerski.

Spacerem po Rajeckich Teplicach zakończyliśmy 
naszą wycieczkę. Wracaliśmy do domu zadowole-
ni, pełni  wrażeń,   planując już we wrześniu kolej-
ną wycieczkę, również na Słowację, lecz tym razem 
dwudniową.

7 sierpnia 2017 roku na comiesięcznym zebraniu 
Oddziału temat „Wrażenia z podróży do zachod-
nich stanów USA i Kanady” przedstawił nasz czło-
nek, Janusz Pieszka wraz z małżonką Marylą.

Prelegent  podróż swą  zatytułował  „Wypra-
wa młodych inaczej” a powiedzeniem „a jednak 
się udało”  zwrócił uwagę na to, iż nigdy nie jest 
za późno, żeby realizować swoje marzenia. Dzielił 
się tym co piękne, fascynujące, począwszy od pod-

jęcia decyzji o podróży, poprzez przygotowania a 
następnie wyjazd. W grupie 6 przyjaciół przejechali 
Hondą Odyssey w ciągu 4 tygodni ponad 7 000 ki-
lometrów, zwiedzili 10 stanów Ameryki Północnej 
oraz część Kanady. Podróż rozpoczęła się w Neva-
dzie, gdzie ich koleżanka posiada duży dom. Jest 
tam suchy klimat, brak wody, więc znaczną część 
północnego obszaru stanowi pustynia. Jednak stan 
ten poprzecinany jest  przez łańcuchy górskie, które 
w przeciwieństwie do otaczających je pustyń po-
rastają bujne lasy. W Nevadzie jest wiele atrakcji 
turystycznych takich jak: ciekawe miasta (najwięk-
sze z nich to Las Vegas), liczne muzea, parki, ogro-
dy zoologiczne oraz dwa parki narodowe (National 
Park Serwice). Jednym z bardzo ciekawych miejsc 
jest położone na granicy Nevady i Kalifornii Je-
zioro Tahoe. Jezioro położone jest w górach Sierra 
Nevada na wysokości 1 899 m npm i ma 497 m² 
powierzchni.

Następnie poznajemy Salt Lake City. Jest to 
miasto w zachodniej części Stanów Zjednoczo-
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nych. Jest ono stolicą stanu Utah. Założone zostało  
w 1847 roku przez grupę mormonów (Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich). Główne 
obiekty zabytkowe związane są bezpośrednio z hi-
storią i kulturą mormonów i pochodzą z XIX wie-
ku. W mieście znajduje się świątynia budowana 
w latach 1853 – 1893, która jest siedzibą świato-
wych władz Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich.

Dalej zwiedzamy (dzięki prezentacji multi-
medialnej) Park Narodowy Yellowstone. Jest on 
najstarszym parkiem narodowym na świecie. Na 
terenie parku znajdują się słynne gejzery, gorące 
źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady.  
W 1978 roku Park Yellowstone został wpisany na 
listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody 
UNESCO. Ustanowiono tu też rezerwat biosfery.

Kolejnym etapem podróży była Kanada. Jest 
to drugie pod względem powierzchni państwo na 
świecie (po Rosji), w którym do dzisiaj mieszka-
ją jeszcze Indianie nie w rezerwatach. Pierwszym 
miastem było najbardziej romantyczne miasto  
w Kanadzie tj.  Victoria. Mówi się, że jest to miasto 
ogrodów. Ogrody Butchart to bez wątpienia jeden 
z najpiękniejszych obszarów tego typu na świe-
cie. Założone zostały w 1904 roku i szybko stały 
się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych  
w okolicy. Z czasem powstał tutaj park o iście baj-
kowej scenerii. Dzisiaj obszar podzielony jest na 
kilka stref tematycznych. Znajdziemy tutaj mię-
dzy innymi Ogród Włoski, Japoński, Różany oraz 
Śródziemnomorski. Ogrody Butchart dostępne są 
dla zwiedzających przez cały rok i potrafią zachwy-
cić swoim urokiem nawet w zimie.

Na koniec zatrzymujemy się w Vancouver. Jest 
to miasto w zachodniej Kanadzie. Ma przepiękną 
lokalizację nad wodą, z ośnieżonymi szczytami gór  
w tle. Słynie z wielu mostów, także wiszących. Warto 
zwiedzić słynne muzea, takie jak Muzeum Morskie, 
Planetarium oraz obiekty sportowe, lodowiska i wy-
ciągi narciarskie. W Vancouver znajduje się również 
ośrodek sportów zimowych, w którym odbyły się  
w 2010 roku XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Temat wzbudził duże zainteresowanie i wywołał 
ożywioną rozmowę, gdyż taka podróż dla niejedne-
go z nas jest wielkim marzeniem.  

W dniu 17 sierpnia 2017 roku odbyła się pół-
dniowa wycieczka do Muzeum Historycznego  
w Bielsku-Białej. Celem wycieczki było zwiedzanie  
okolicznościowej wystawy „Pod znakiem róży nad 
Białą”, przygotowanej przez Muzeum w jubileuszo-
wym roku 500 lat Reformacji. Wystawa poświęco-
na jest dziejom ewangelicyzmu na terenie dawnego 
Państwa Bielskiego oraz małopolskiej Białej z oko-
licą. Znalazły się w niej eksponaty ze zbiorów wła-

snych muzeum, a także zabytki udostępnione przez 
archiwa, muzea, parafie ewangelicko-augsburskie 
oraz osoby prywatne.

Wystawę zwiedzaliśmy z przewodnikiem  Jac-
kiem Proszykiem z Muzeum Historycznego w Biel-
sku-Białej.  W oparciu o przedstawione eksponaty 
opowiadał historię reformacji  i kontrreformacji  
w Bielsku oraz okolicy, wspominał różne ciekawost-
ki związane z pozyskiwaniem niektórych ekspona-
tów. Szczególnie zainteresowały nas eksponaty do-
tyczące Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu 
tj. dzwon ufundowany przez hrabiego Arnolda Saint-
Genois i jego żonę Julię dla domu modlitwy w Ja-
worzu w 1794 roku, modlitewnik ks. Jana Kłapsi, for-
ma do opłatków bożonarodzeniowych ks. Franciszka 
Cziżeka (1820 rok), portret barona Jerzego Ludwika 
Laszowskiego oraz portrety księży. Wystawa ta uka-
zująca żywotność i aktywność ewangelicyzmu na-
szego regionu jest godna zauważenia  i podkreślenia.

19 sierpnia 2017 roku z okazji 500 lat Reformacji 
i w przeddzień obchodów 235 rocznicy poświęce-
nia Kościoła Ewangelickiego w Jaworzu zorganizo-

wana została uroczysta Sesja Rady Gminy Jaworze, 
w której czynny udział wzięli członkowie PTEw 
Oddział w Jaworzu. Wygłosili oni przygotowany  
i prezentowany w kwietniu na zebraniu Oddziału 
kilkuczęściowy referat na temat dziejów jaworzań-
skiej parafii (patrz:  www.ptew.org.pl) wspomagany 
prezentacją multimedialną. Sesję uświetnił swym 
śpiewem zespół „Cantate.

Na spotkaniu w dniu 4 września 2017 roku pre-
lekcję „Prześladowanie chrześcijan we współcze-
snym świecie” przedstawił p. Piotr Żądło z organi-
zacji OPEN  DOORS.

Prelegent wykład swój rozpoczął od wersetu  
z Listu Św. Pawła do Filipian 1,29 „Gdyż Wam dla 
Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko 
w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć”. Następnie 
przedstawił historię OPEN DOORS, międzynarodo-
wej organizacji aktywnej od ponad 60 lat w służbie 
prześladowanym chrześcijanom. Wszystko zaczęło się 
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w 1955 roku, gdy młody Holender, znany później jako 
brat Andrzej, udał się po raz pierwszy za żelazną kurty-
nę, by wziąć udział w socjalistycznym festiwalu mło-
dzieży w Warszawie   i rozmawiać z młodymi ludźmi 
na temat wiary chrześcijańskiej. Jeszcze w Warszawie 
Brat Andrzej odkrył swoje życiowe powołanie: po-
magać i umacniać chrześcijan, którzy żyją w środo-
wisku anty-chrześcijańskim, tak by ich wiara mogła 
pozostać silna. Od tego czasu regularnie przekraczał 
granicę bloku wschodniego swoim VW Garbusem, 
przemycając ukryte w samochodzie Biblie będące da-
rem dla chrześcijan, którzy ze względu na niedostęp-
ność Biblii w swoim kraju prosili o Słowo Boże w ich 
języku. Na przestrzeni sześćdziesięciu lat ta jednooso-
bowa służba przerodziła się w międzynarodową or-
ganizacje pomocy. Dzisiaj organizacja udziela pomocy 
chrześcijanom, którzy są prześladowani za wiarę w Je-

zusa Chrystusa w ponad 
50 krajach. Do jej dzia-
łań należy: zaopatrywa-
nie wierzących w Biblię  
i literaturę chrześcijańską,  
kształcenie chrześcijań-
skich liderów, pomaga-
nie więzionym z powo-
du wiary, zapewnienie 
miejsca schronienia, nie-
sienie pomocy humani-
tarnej w przypadku dzia-
łań wojennych czy klęsk 
żywiołowych. Organi-
zacja wydaje również bezpłatny miesięcznik, w któ-
rym  opisuje swoją działalność, przedstawia potrze-
by finansowe na realizację niezbędnych projektów  
w poszczególnych krajach oraz prosi o pomoc finanso-
wą oraz modlitwę (załączony jest kalendarz modlitw 
na każdy dzień dla potrzebujących krajów). W Polsce 
Open Doors miało swój oficjalny początek 15 lipca 
2010 roku. Polski Oddział posiada swoją siedzibę  
w Warszawie. Prelegent przedstawił mapę Świato-
wego Indeksu Prześladowań, którą Open Doors spo-
rządza każdego roku. Jest to lista 50 krajów, w których 
chrześcijanie ze względu na wiarę są prześladowani. 
Są to takie państwa jak: Korea Północna, Somalia, 
Afganistan, Pakistan, Irak, Syria, Indie, Egipt itd. Pre-
legent szczegółowo omówił sytuację w Indiach, gdyż 
jest to kraj, który osobiście odwiedził i obserwował 
panującą tam sytuację tj. coraz bardziej rosnącą presję 
wywieraną na chrześcijan niemal w każdym obszarze 
życia, dodatkowo potęgowaną rosnącą przemocą fi-
zyczną. Do prześladowań dochodzi głównie ze strony 
hinduistycznych radykałów, do których dodatkowo 
dołączają maoiści i muzułmanie.

Prelekcja ta wywołała u słuchaczy refleksję  
i zadumę, gdyż ponad sześćdziesiąt lat temu to 
my byliśmy krajem, który potrzebował pomocy,  
a obecnie gotowi jesteśmy na to, by podobną po-
moc nieść tam, gdzie wiary nie można wyrażać  
w tak swobodny sposób jak w Polsce.

22 i 23 września br. planowana jest dwudnio-
wa wycieczka do Nowego Sącza i Keżmaroku na 
Słowacji. Trasa zwiedzania: Nowy Sącz – Miastecz-
ko Galicyjskie i skansen, Rynek – historia miasta i 
żydowski cmentarz, kościół ewangelicki, nocleg – 
Ryterski Raj w Rytrze. Keżmarok – plac kościelny, 
zamek, ew. Lewocza lub przejazd pod Wysokimi 
Tatrami. Powrót do domu przez Kor-
bielów.

Sekretarz  Oddziału  
Danuta Kubala


