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Z życia Koła Pań
Wiosenna konferencja dla 

kobiet w Jaworniku

W sobotę 21 marca 2015 w Wiśle Jaworni-
ku odbyła się Wiosenna Konferencja Kobiet, 
zorganizowana pez Centrum Misji i Ewan-
gelizacji. Temat pewodni bmiał: Jak żyyć 
sobie dobrego życia? Wykłady pygotowała 
diakon Aleksandra Błahut-Kowalyk, która 
wyjaśnia: Chcę zaoferować proste odpowiedzi 
na trudne pytanie. Jak podpowiada Laurence 
Freeman: „Życie nie jest zasadnio zagadnie-
niem świeckim, le świętą tajemnicą. Tajem-
nic się nie rozwiązuje...” Z pomocą pychodzi 
Boże Słowo, które wkomponowane w zwięzłą, 
sensowną myśl Augustyna z Hippony poąd-
kuje życie, yniąc je dobrym... poteba pew-
nej mobilizacji i dyscypliny życia duchowego. 
Jak żyyć sobie dobrego życia? Wystary: 
upoądkować swoje duchowe życie, ograni-
yć swoje poteby, żyć miłosierdziem, wejść 
we wólnotę cheścijan, zachowywać prawa 
i ufać Bogu.

Muzynie konferencję poprowadził chór 
“Laudate” z Bładnic pod dyrekcją Małgoaty 
Rymo. 

Podas konferencji pedstawiono również 
akcję „Sekretna misja kobiet”, w ramach której 
prowadzona była zbiórka kompletów bielizny 
dla kobiet z Afryki. 

W perwie tradycyjnie skoystać można 

było z poęstunku: kawy i pysznego ciasta
oraz zaopatyć się w literaturę na stoisku 
księgarni „Wao”.

 Anna Wantulok

Diecezjalna 
Konferencja Kobiet

W sobotę, 25 kwietnia 2015r. w sali parafial-
nej py Parafii E-A w Wiśle-Centrum odbyła 
się Diecezjalna Konferencja Kobiet Diecezji 
Cieszyńkiej.  Pybyło blisko 40 delegatek Kół 
Pań z następujących parafii: Bładnic, Cieszy-
na, Goleszowa, Istebnej, Jawoa, Ustronia, 
Wisły -Centrum oraz Wisły – Głębiec. Temat 

pewodni, który skupił pybyłe na otkanie 
kobiety, podpoądkowany został tegoro-
nemu hasłu obejmującemu line otkania 
i wykłady w naszym Kościele, a  jest to: Rok 
kultury ewangelickiej. Wykład Władysławy 
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Magiery, zatytułowany: „Kobiety minionych 
asów dla kultury”, popedzony został emi-
sją filmu wyprodukowanego na poteby TVP 
2: „Ulika cieszyńskich kobiet”. Film dotyył  
zaprezentowania postaci Emilii Kołder, Niny 
Górniak, Janiny Morcinkowej, Heleny Molak. 
Wykładowyni zaś pybliżyła życie i dzie-
ło: Marii Geyszto-Biernatowiówny, Ma-
rii Skalickiej, Ewy Milerskiej, Anny Więzik, 
Agnieszki Pilchowej. Władysława Magiera, 
z wykształcenia historyk,  od kilku lat zajmuje 
się promocją kobiet Śląska Cieszyńskiego mi-
nionych epok, które zajmowały się różnymi 
dziedzinami życia – od polityki do działalności 
charytatywnej włąnie.  Wydała kilka ksią-
żek pod wólnym tytułem: Cieszyński szlak 
kobiet. Wykład wywołał ciekawą dyskusję. 
Spotkanie upiększył występ zeołu muzy-
nego działającego py Parafii we Wiśle-Cen-
trum. Młodzi ludzie nie tylko śpiewem, ale 
i słowem składali świadectwo. Rozważaniem 
tekstów biblijnych peznaonych na ten 
dzień dzieliła się Anna Wantulok, błogosła-
wieństwa na drogę powrotną udzieliła A.Bła-
hut-Kowalyk. Dobrą atmosferę otkania 
dopełniła gościnność miejscowego Koła Pań, 
smany poęstunek i serdene rozmowy.

Aleksandra Błahut-Kowalyk

Na szlaku 
zabytków techniki…

W sobotę 13 erwca 2015 łonkinie Koła 
Pań z Jawoa i Jasienicy wraz z osobami to-
wayszącymi wyruszyły na szlak zabytków 
techniki. Był to szególny dzień, gdyż odby-
wała się w nim INDUSTRIADA, yli Święto 
Szlaku Zabytków Techniki. Szlak ten stanowi 
kwintesencję pemysłowych tradycji całe-
go województwa śląskiego. Szlak twoy 36 
obiektów w 24 miejscowościach, związanych 
z górnictwem, hutnictwem, energetyką, ko-
lejnictwem, łąnością, włókiennictwem, pro-
dukcją wody oraz pemysłem ożywym. 
Podas weśniejszych wycieek zwiedzi-
łyśmy kilka z tych obiektów: Starą Fabrykę 
Włókiennią w Bielsku-Białej, Radiostację 
w Gliwicach, Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tar-
nowskich Górach, Tyskie Browarium oraz Mu-
zeum Browaru Żywiec. Do tej „kolekcji” tym 
razem dołożyłyśmy kolejne ty obiekty.

Pierwszym pystankiem na naszym szlaku 
było Osiedle-ogród Giszowiec w Katowicach. 
Jest to „unikatowa w skali europejskiej kolo-
nia górnia wybudowana w latach 1906-1910 
dla pracowników kopalni Giesche (Wieorek) 
według projektu kuzynów Georga i Emila Zil-
lmannów. Kolonia Giszowiec jest na ziemiach 
polskich prekursorską realizacją idei angiel-
skiego miasta ogrodu. Częściowo wybuona 
w latach 70-tych XX w., zachowała się ęść 
osiedla ze zróżnicowanymi architektoninie 
domami mieszkalnymi, a także dawna kar-
ma, miasteko amerykańskie, nadleśnictwo, 
szkoły i sklepy”.
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Drugim punktem wycieki było zwiedza-
nie Osiedla Nikiszowiec w Katowicach. Jest to 
„niezwykle malownia kolonia robotnia ko-
palni Giesche z lat 1908-1915 projektu Georga 
i Emila Zillmannów. Twoy ją 9 zwaych 
kwaałów budynków, których ęść połą-
ona jest charakterystynymi pewiązkami 
oraz kościół parafialny św. Anny z 1927 r. Niki-
szowiec stał się perełką wśród kolonii robot-
niych. W oddziale Muzeum Historii Katowic 
można zobayć m. in. wystawę malarstwa 
Grupy Janowskiej oraz uądzenia pralni 
i magla, które kiedyś działały w Nikiszowcu”. 
Aby bardziej pouć atmosferę tego miejsca, 
zatymaliśmy się w kawiarence, gdzie ra-
yliśmy się kawą i waniałymi, ciepłymi 
jesze wypiekami oraz odgłosami płynącymi 
z głównego placu.

Podas wycieki szególnie zaciekawiło 
nas Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek 
w Radzionkowie. Muzeum otwoył w 2000 
r. Piotr Mankiewi, który tak wyjaśnia jego 
intencje: „Muzeum powstało z szacunku do 
historii i z poteby serca. Zgromadzone zo-
stały w nim ekonaty zbierane pez wiele 

lat, wszystko, co służyło wytwaaniu chleba 
i wszystko, co o szacunku do chleba zaświada. 
(…) Bo od szacunku do kromki naszej strawy 

powszedniej już tylko krok do szacunku do naj-
bliższych, do kraju rodzinnego, do otaającego 
nas świata”. Muzeum pokazuje historię chleba, 
naędzia i maszyny do jego wytwaania oraz 
ęty pydatne w goodarstwie. Mieliśmy 
niepowtaalną okazję własnoręnego py-
gotowania plecionej bułeki, która po upie-
eniu smakowała wyśmienicie. W muzeum 
została również odtwoona izba szkolna wraz 
z pyądami i pomocami szkolnymi. Można 
również zobayć dawną cukiernię, sklep, biu-
ro wraz z maszynami i innymi ętami biu-
rowymi, kuchnię i izbę mieszkalną. 

Z Radzionkowa bardzo blisko do Tarnow-
skich Gór. Kierujemy się do Karmy „Sedla-
ek” na rynku, to tutaj król Jan III Sobieski 
żegnał się z Marysieńką, wyruszając na Wie-
deń. W tym szególnym miejscu eka na nas 
obiad. Spotykamy się tu z ks. Sebastianem 
Mendrokiem i jego rodziną, który informuje, 
że być może również w tym budynku w latach 
1642-1645 odbywały się ewangelickie nabo-
żeństwa. Po obiedzie pechodzimy do ko-
ścioła po drugiej stronie rynku. Ks. Mendrok 
zapoznaje nas z historią Parafii w Tarnowskich 
Górach i opowiada o jej wółesnym życiu. 

Czas wracać do domu. Bogatsi o nowe do-
świadenia, peżycia wracamy 
ze szlaku zabytków techniku. 
Jesze kiedyś wybieemy się, 
by poznać pozostałe obiekty.

Anna Wantulok 


