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Z życia Koła Pań
Diecezjalna Konferencja Kobiet

Goleszów, 6 maja 2017r.

W sobotę, 6 maja 2017r. w Parafii E-A w Go-
leszowie odbyła się Diecezjalna Konferencja Ko-
biet Diecezji Cieszyńskiej.  Przybyły 44 delegatki 
Kół Pań z następujących parafii: Bielsko, Cieszyn, 
Cisownica, Goleszów z filiałami: Godziszów, Ko-
zakowice, Leszna, Istebna, Jaworze, Skoczów, Wi-
sła-Centrum oraz Wisła-Głębce. Po przywitaniu 

zebranych przez Biskupa Diecezji, ks. dr Adriana 
Korczago diecezjalne spotkanie rozpoczęła rozwa-
żaniem Słowa dk. Karina Chwastek-Kamieniorz. 
Niezapomnianych muzycznych wrażeń dostarczył 
występ goleszowskiego zespołu żeńskiego. Referat 
pt. „Co łączy te Katarzyny” wygłosiła dk. Aleksan-
dra Błahut-Kowalczyk. Autorka zastanawiała się, 
co  łączy te kobiety? Co dzieli? Kim są? Czy mają 
wpływ na życie współczesnych kobiet?

Nie trudno domyślić się, że jedną z nich –  
w Roku Reformacji – jest Katarzyna Luter, ale dru-
ga, Katharina Staritz? Kim jest? Kto o niej coś wie? 
A co z kolejną, bardzo już współczesną kobietą, 
pragnącą zachować anonimowość, zajmującą się 
m.in. pisaniem prozy i poezji? Co je wyróżnia? Cze-
go możemy się od nich nauczyć? Czy ich odwaga, 
zaufanie, wiara, świadectwo życia, pionierskie dzia-
łania mogą stać się wspólnym mianownikiem dla 
różnych kobiet różnych epok historycznych?

Na - wydawać by się mogło retoryczne pytanie 
- Co je łączy - odpowiedź można znaleźć w książ-
ce Alessandro Pronzato, zatytułowanej: „Kobiety, 
które spotkały Jezusa”. To jest klucz do rozwiązania 

zagadki. Kobiety, które spotkały Jezusa! Autor pi-
sze: „Prawdziwy świadek ogranicza się do zapropo-
nowania. Prowadzi do określonego punktu, który 
nie jest punktem dojścia, ale wyjścia. Jego drogi 
nie można powtórzyć. Jego, jej przykład powinien 
posłużyć tylko do tego, by każdy poszedł własną 
drogą, która jest zawsze jedyna, by osobiście stawił 
czoła ryzyku poszukiwania. Autentycznym świad-
kiem jest ten, kto jest w stanie zapalić iskierkę.”

Pani Anna Wantulok prowadziła całość spotka-
nia, które zostało wzbogacone dodatkowo przez 
serdeczne przyjęcie i gościnność miejscowego Koła 
Pań, smaczny poczęstunek i wzajemne dzielenie się 
doświadczeniami ze służby kobiet. Na pamiątkę 
każda z uczestniczek konferencji dostała od gole-
szowskiego Koła Pań werset przewodni konferen-
cji: Gdyż w wierze, a nie oglądaniu pielgrzymuje-
my (2Kor,5,7) oraz przywiezione prosto z Torgawy 
foldery zawierające najważniejsze informacje doty-
czące życia Katarzyny i Marcina Lutrów.

Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk
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EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA 
CENTRUM KOBIET

W dniach 15-18 czerwca 2017r. z okazji Jubile-
uszu 500 lat Reformacji przeżywaliśmy Ewan-
gelickie Dni Kościoła pod hasłem: Zawsze razem  
z Chrystusem. W tym czasie działało także Centrum 
Kobiet, które gościło uczestników XXVI OGÓL-
NOPOLSKIEGO FORUM KOBIET LUTERAŃ-
SKICH. Tegoroczne Forum było wyjątkowe, bo po 
raz pierwszy odbyło się poza Warszawą. Każdego 
dnia spotkanie odbywało się w innym mieście:  
w czwartek w Wiśle, w piątek w Cieszynie, w sobo-
tę w Bielsku-Białej. Zaskoczeniem była duża ilość 
mężczyzn odwiedzających Centrum Kobiet. 

Czwartek – 15.06.2017 - Wisła
Otwarcia Forum Kobiet dokonała dk. Halina 

Radacz – przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. 
Kobiet. W kwietniu Synod Kościoła wybrał nowe 
komisje synodalne, w skład komisji ds. kobiet we-
szły: dk. Halina Radacz, Katarzyna Luc, Aldona Kar-
ska, Aleksandra Trybuś-Cieślar, Anna Wantulok. 
Tego dnia w Centrum Kobiet pojawił się wyjątko-
wy gość prof. Jerzy Buzek – były Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego.

Temat dnia: „wczoraj” - starałyśmy się realizo-
wać poprzez podróż w czasie do początków Re-
formacji. Wysłuchaliśmy bardzo interesującego 
wykładu dr Małgorzaty Grzywacz z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat: 
„Kobiety Reformacji”. Wykładowi towarzyszyła 
wystawa pt. „Kobiety i Reformacja w kontekście 
europejskim”,  również autorstwa dr Małgorza-
ty Grzywacz, którą można było oglądać zarówno  
w czwartek w Wiśle, jak i w piątek w Cieszynie. 
Po zapoznaniu się z wykładem i wystawą chętni 
wzięli udział w Quizie o Kobietach Reformacji. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także emisja 
dwóch filmów dokumentalnych: „Anna Wazów-
na” oraz „Niezwykła Katarzyna”, przygotowanych 
przez Redakcję Programów Ekumenicznych TVP.

Piątek – 16.06.2017 - Cieszyn
Drugi dzień w Centrum Kobiet rozpoczął się 

nabożeństwem z Komunią Świętą, prowadzonym 
przez kobiety: dk. Barbarę Adamus, dk. Aleksandrę 
Błahut-Kowalczyk, dk. Karinę Chwastek-Kamie-
niorz, dk. Małgorzatę Gaś, dk. Annę Kajzar, dk. Ha-
linę Radacz, dk. Katarzynę Rudkowską, dk. Izabelę 
Sikorę, dk. Joannę Sikorę. Słowem Bożym służyła 
dk. Halina Radacz, zaś oprawę muzyczną zapewnił 
Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga z Radomia 
pod dyrekcją dk. Katarzyny Rudkowskiej. Podczas 
nabożeństwa obecny był Biskup Kościoła Jerzy 
Samiec. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 170 
osób. Na koniec nabożeństwa Katarzyna Luc – wi-
ceprzewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet 
złożyła życzenia z okazji Jubileuszów ordynacji: dk. 
Annie Kajzar, dk. Halinie Radacz i dk. Małgorzacie 
Gaś. 

Po nabożeństwie odbyła się promocja książki 
„Codziennik kobiet” – III cz. tryptyku kobiet (wcze-
śniej ukazały się: „Postylla kobiet” i „Modlitewnik 
kobiet”).  Spotkanie promocyjne prowadziła Boże-
na Giemza – dyrektor Wydawnictwa Warto CME. 
Książka zawiera krótkie rozmyślania na 366 dni 
roku oparte o teksty z Księgi Psalmów. Autorkami 
rozmyślań są 44 kobiety z wyższym wykształce-
niem teologicznym. Książka powstała pod redakcją 
dk. Aleksandry Błahut-Kowalczyk i dk. Katarzyny 
Rudkowskiej, które w słowie wstępnym piszą m. 
in.: „W biegu piętrzących się obowiązków, myśli, 
problemów – dobrze jest podnieść wzrok w stronę 
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Nieba i bez względu na okoliczności życia, dostrzec 
Boże miłosierdzie, które nie ustaje, każdego poran-
ka objawia się na nowo. Wędrówka przez psalmy 
jest tego rodzaju propozycją Autorek książki, jest 
cudowną okazją do rozpoczęcia lub zakończenia 
dnia dotykiem Bożego Słowa”. 

Promocji książki towarzyszyła wystawa obra-
zów dk. Barbary Adamus, które ilustrują „Codzien-
nik kobiet”. W materiałach promocyjnych autorka 
obrazów napisała: „Tworzę, bo chciałabym zatrzy-
mać piękno i fascynację tym, co mnie otacza. Prze-
żywam to na swój sposób – kontemplacją, uczucia-
mi, jeśli to możliwe dotykiem – po to, by następnie 
przetworzyć je w obraz. Obrazy, które powstały dla 
„Codziennika kobiet” nawiązują do domu, miejsca 
wzbudzającego niepowtarzalne wspomnienia… 
Dom to najbliżsi, to ostoja i bezpieczeństwo, to 
mama i tata pochyleni nad Biblią, wspólne prze-
żywanie kolejnych świąt roku kościelnego, zapa-
lone do późna światło, bo ktoś na mnie czeka, to 
zapachy, kwiaty, spacery, ale i smutek za tym, co 
minęło…”

Część popołudniową programu rozpoczął krót-
ki koncert Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kol-
berga z Radomia pod dyrekcją dk. Katarzyny Rud-
kowskiej. Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, dk. 
Izabela Sikora i Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska 
przedstawiły portrety wybranych kobiet nowote-
stamentowych: Loidy i Eunice, kobiety z Betanii, 
Marii Magdaleny. Podczas dyskusji poruszony zo-
stał temat szczególnych więzi rodzinnych, między-
pokoleniowych, wpływu mamy, babci na dziecko, 
to najbliżsi są pierwszymi nauczycielami dziecka, 
również wiary. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: 
Kim jest dla mnie Jezus? Co mogę Mu dać? Czy 
byłabym gotowa spotkać się z Jezusem i odnaleźć 
w Nim Zbawiciela? Zwróciliśmy uwagę na to, że 
w sytuacji jakiejś straty w życiu, chcąc kogoś po-
cieszyć, często popełniamy błąd. Jezus pozwalał, 

by przed Nim się otworzyć, słuchał, jakby mówił: 
siadaj i opowiadaj, a to początek drogi ku wyzwo-
leniu z tego, co nas dręczy.

Sobota – 17.06.2017 – Bielsko-Biała
Sobotni poranek w Centrum Kobiet rozpoczął się 

spotkaniem ze Słowem Bożym. Studium biblijne 
poprowadziła mgr teologii Małgorzata Cholewik 
w oparciu o tekst z Listu do Filipian 2,7-8: „Takie-
go bądźcie względem siebie usposobienia, jakie 
było w Chrystusie Jezusie, (który) okazawszy się  
z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie  
i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzy-
żowej”. 

Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Cantate  
z Jaworza pod dyr. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.

Na zakończenie Forum Kobiet Luterańskich zo-
stały przeprowadzone warsztaty pod hasłem: Ko-
bieta najlepszą przyjaciółką. Spotkania w grupach 
prowadziły: Agnieszka Godfrejów-
-Tarnogórska, Jolanta Janik i Beata 
Michałek. 

Anna Wantulok –
 organizatorka Centrum Kobiet 

EDK
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Spotkanie z przyrodą 
i zabytkami Wrocławia
W sobotę, 13 maja br. członkinie Koła Pań z Ja-

worza i Jasienicy wraz z sympatykami Koła wyje-
chały na swoją wiosenną wycieczkę. Tym razem 
celem był Wrocław – Miasto Reformacji. Wcze-
śniej dwukrotnie odwiedziłyśmy Cieszyn – drugie 
z Miast Reformacji w Polsce.

Przedpołudnie postanowiliśmy spędzić na tere-
nie najstarszego w Polsce ogrodu zoologicznego, za-
łożonego w 1865 roku. Przy wspaniałej, słonecznej 
pogodzie spacerowaliśmy, poznając liczne gatunki 
zwierząt. Szczególnym przeżyciem było zwiedza-
nie największej atrakcji zoo, czyli afrykarium. Jest 
to wyjątkowe na skalę światową oceanarium, pre-
zentujące wyłącznie gatunki zwierząt zamieszku-
jących Czarny Ląd. Afrykarium podzielone jest na 
ekosystemy: Morze Czerwone, plaża nad Morzem 
Czerwonym, Kanał Mozambicki, Wschodnia Afry-
ka, wybrzeże Namibii, dżungla nad rzeką Kongo.

W południe przenieśliśmy się na wrocławski 
rynek. W związku z obchodami Jubileuszu 500 
lat Reformacji tego dnia na rynku można było od-
wiedzić bus reformacyjny.  Są w nim gromadzone  
w formie zdjęć, filmów, nagrań, tekstów reforma-
cyjne historie ze wszystkich miast, które odwiedza 
bus. Ten specjalny bus (a właściwie ciężarówka) 
wyruszył w listopadzie 2016 r. z Genewy, na swo-
jej trasie ma 68 miast reformacji w całej Europie. 8 
lutego zawitał do Cieszyna, a 13 maja do Wrocła-
wia. 

Przeszliśmy także na ul. Kazimierza Wielkiego, 
przy której znajduje się Ewangelicki Kościół Opatrz-
ności Bożej oraz Centrum Luterańskie. W księgarni 

parafialnej mogliśmy zakupić pamiątki związane  
z Wrocławiem, jak i z Jubileuszem Reformacji. 
Drugi z kościołów ewangelickich we Wrocławiu, 
Kościół św. Krzysztofa widzieliśmy, przejeżdżając 
obok niego autokarem.

Po przerwie obiadowej 25-osobowa grupa naj-
wytrwalszych udała się na zwiedzanie najstarszej 
części miasta. Wyruszyliśmy sprzed Starego Ratu-
sza, który jest unikatowym zabytkiem świeckiej 
architektury gotyckiej. Powstawał w kilku etapach 
od końca XIII w. do XVI w.  Przeszliśmy obok po-
mnika Aleksandra hrabiego Fredry, znajdującego 
się tu od 1956 r., wcześniej stał we Lwowie. Na-
stępnie mijając Fontannę zwaną „Zdrojem” po-
deszliśmy do Jasia i Małgosi – dwóch ocalałych 
domków opiekunów ołtarza w pobliskim koście-
le św. Elżbiety. Nasza dalsza droga wiodła obok 
głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego  
z Aulą Leopoldina na Ostrów Tumski. Jest to otoczo-
ny wodami Odry dawny gród, który dał początek 
miastu. Na wyspę weszliśmy Mostem Tumskim, 
który od kilkunastu lat jest popularnym miejscem 
spotkań zakochanych, o czym świadczą niezliczo-
ne kłódki, przyczepione do mostu. Znajdują się tu 
liczne zabytki, do najważniejszych należą: kościół 
św. Krzyża i archikatedra św. Jana Chrzciciela, która 
jest wspaniałym zabytkiem gotyckiej architektu-
ry sakralnej. Niestety, nie udało nam się obejrzeć 
archikatedry wewnątrz, gdyż odbywał się w niej 
ślub, ale wjechaliśmy windą na jej wieżę, gdzie 
usytuowany jest punkt widokowy. Dzięki pięknej 
pogodzie mogliśmy, jakby z lotu ptaka, obejrzeć 
panoramę Wrocławia. Zobaczyliśmy m. in. pięk-
ne ogrody biskupie, ogród botaniczny, starówkę  
i katedrę św. Marii Magdaleny. Katedra ta została 
wybudowana w XIII w. To w tym kościele 25 paź-

dziernika 1523 r. ks. Jan Hess odprawił 
pierwsze we Wrocławiu nabożeństwo 
luterańskie. Od tego czasu aż do 1945 r. 
była to świątynia luterańska. W czasie 
II wojny światowej została zniszczona 
w 70 procentach. Obecnie należy do Ko-
ścioła polskokatolickiego. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do 
wrocławskiej pączkarni, w której każdy 
znalazł dla siebie ulubiony smak nadzie-
nia, a wybór był ogromny. Nasz spacer 
zakończyliśmy, podziwiając rynek oto-
czony pięknymi kamienicami.

Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale 
pełni wrażeń i zadowoleni z udanej wy-
cieczki, podczas której każdy mógł wy-
brać coś dla siebie. 

Anna Wantulok


