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Partnerstwo

Z wizytą w Bockhorn
Czas szybko płynie i w tym roku cieszyć się 

mogliśmy dziesiątą rocznicą współpracy Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu z Pa-
rafią w Bockhorn w Niemczech. 

Z tej okazji odbył się w dn. 7-10.09.2017 wy-
jazd grupy parafian- na czele z ks. proboszczem 
Władysławem Wantulokiem i wójtem Rado-
sławem Ostałkiewiczem – do zaprzyjaźnionej 
parafii.

Po długiej podróży zostaliśmy niezwykle 
gorąco powitani przez pastorin Heike-Regine 
Albrecht, burmistrza  Andreasa  Meinena  oraz 
liczne grono tamtejszych parafian. 

Pierwszy dzień naszego pobytu spędzili-
śmy, zwiedzając  miasteczko Jever, które za-
chwyciło nas uporządkowaną architekturą  
i niezwykle ascetycznym wystrojem tamtej-
szego kościoła. Mieliśmy też okazję zobaczyć 
unikatową w skali Europy i świata manufak-
turę, produkującą tkaniny metodą blau druku. 
Dla miłośników piwa wielką atrakcją mogło 
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być natomiast zwiedzanie miejscowego bro-
waru i degustacja wybranego rodzaju złociste-
go trunku o nazwie Jever. Wieczorem odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami miejscowych 
władz oraz parafii.

W sobotę w Bockhorn świętowano z okazji  
dożynek i zostaliśmy zaproszeni do uczestnic-
twa. Wraz z naszymi gospodarzami zajęliśmy 
miejsca w pięknie udekorowanej przyczepie  
i wraz z innymi przejechaliśmy ulicami  mia-
steczka. Nasza jaworzańska grupa świetnie 
prezentowała się w koszulkach z logo gminy 
Jaworze, a  cztery osoby  wystąpiły w stro-
jach cieszyńskich, propagując kulturę naszego 
regionu.

Dopiero ostatniego dnia naszego pobytu na 
niebie pojawiło się słońce, które towarzyszyło 
nam w drodze do kościoła w Bockhorn, gdzie 

odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dożyn-
kowe, prowadzone przez pastorin Heike-Regi-
ne Albrecht, ks. Władysława Wantuloka oraz 
pani pastoral referent. Głos zabrał także wójt 
Radosław Ostałkiewicz, który serdecznie po-
dziękował za gościnność i gorące przyjęcie.

I tak trzeba było się żegnać z przemiłymi 
gospodarzami, którzy opiekowali się nami  
i towarzyszyli każdego dnia. 
Naszą wizytę zakończyliśmy 
zaproszeniem – do zobaczenia 
za rok w Jaworzu!

Jolanta Szczugiel


