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Pókolonia 2017
Ewangelickie Dni Kościoła dla 

Dzieci w naszej parafii.
Mijający rok kalendarzowy wypełniony 

jest wieloma wydarzeniami i uroczystościa-
mi związanymi z jubileuszem 500 -lecia Re-
formacji. Organizatorzy tegorocznej półkolonii 
dla dzieci w naszej parafii podjęli wyzwanie 
zorganizowania dziecięcych EDK. Tematem 
przewodnim organizowanych zajęć było hasło 
„Jestem ewangelikiem”.

W pierwszym dniu półkolonii przede 
wszystkim staraliśmy się nawzajem poznać  
i zapamiętać swoje imiona. Nieustannie to-
warzyszyła nam pieśń przy akompaniamencie 
instrumentalnym (ks. A. Krzykowski, Martyna 
Kłoda- gitara, Zuzanna Wieja- organy). W tym 
dniu wychowawcy prowadzący zajęcia przed-
stawili postać oraz twórcę naszego kościoła- 
Marcina Lutra. Poznaliśmy jego dzieciństwo, 
dom rodzinny, lata szkolne oraz młodość, 
do momentu podjęcia decyzji o wstąpieniu 
do klasztoru. W tym dniu poznaliśmy jeden  
z trzech symboli naszego kościoła-flagę- fiole-
towy krzyż na białym tle. Oczywiście każdy 
miał za zadanie wykonać ten symbol z przy-
gotowanych wcześniej materiałów. Po zaję-
ciach wracaliśmy do swoich domów z powie-
wającymi flagami kościoła w dłoniach. 

Drugi dzień letniego wypoczynku poświę-
cony był zapoznaniu z działaniami dr Marci-
na Lutra dotyczącymi naprawy  Kościoła - tłu-
maczenie Biblii na język niemiecki,  praca na 
uczelni, przybicie 95 tez na drzwiach kościoła  
w Wittenberdze oraz sejm w Wormacji. Barw-

ne ilustracje oraz fragmenty filmu „Marcin 
Luter” ułatwiły zapamiętanie i zrozumienie 
wątków z życia reformatora. Ten dzień po-
święcony był również na poznanie kolejne-
go symbolu kościoła- herbu- róży Lutra. Do 
wykonania tego dzieła użyliśmy ziarna dyni, 
które wcześniej dzieci pomalowały farbami  
w odpowiednich kolorach: białym, żółtym, czer-
wonym, czarnym, niebieskim, złotym i zielonym.

Kolejny, trzeci dzień dni ewangelickich dla 
dzieci naszej parafii spędziliśmy w ciekawych 
miejscach miasta Bielsko-Biała. Wybraliśmy 
się najpierw do Studia Filmów Rysunkowych 
SFR. Uczestniczyliśmy w multimedialnych za-
jęciach, które odkryły tajemnice produkcji zna-
nych filmów rysunkowych, takich jak Bolek 
i Lolek, Reksio, Między nami bocianami, czy 
najnowszy powstający serial- Kuba i Śruba. 
Pani przewodniczka objaśniła znacznie wielu 
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nieznanych nam pojęć związanych z produkcją 
bajek rysunkowych, jak: animator, kopista, sce-
nopisy, celuloid. Mieliśmy również możliwość 
wykazania się umiejętnościami w naśladowa-
niu różnych odgłosów przyrody wydobywa-
nych za pomocą podręcznych przedmiotów. 
W sali usłyszeliśmy podmuch silnego wiatru, 
opady deszczu, skrzypienie starej podłogi pod 
nogami czy odgłosy zwierząt. To była rewe-
lacyjna zabawa. Na koniec zajęliśmy miejsca 
w sali kinowej Studia Filmów Rysunkowych 
i obejrzeliśmy kilka bajek, które powstały  
w tym wyjątkowym miejscu. 

Następnie starsze grupy kolonistów udały 
się na zamek Książąt Sułkowskich, aby obej-
rzeć przygotowaną w Muzeum Historycznym 
wystawę pod nazwą Pod znakiem róży nad 
Białą. Tam również uczestniczyliśmy w warsz-
tatach plastycznych. Każdy miał za zadanie 
namalować na szkle różę Lutra. 

Młodsza grupa w tym czasie udała się do 
Domu Tkacza na terenie Górnego Przedmie-
ścia w Bielsku-Białej. Do pierwszych lat XX 
wieku mieściło się tu mieszkanie i warsztat 
sukiennika. Obejrzeliśmy przedmioty codzien-
nego użytku dawnych właścicieli tego domu, 
meble oraz krosna tkackie. Następnie wzięli-

śmy udział w warsztatach rękodzielniczych. Na 
specjalnych suknach za pomocą farb i wałków 
umieszczaliśmy w różnym kształcie nadruki. 
Efektem naszej pracy były niepowtarzalne ser-
wetki, z którymi wracaliśmy do domu.

Czwarty dzień półkolonii tradycyjnie już 
przebiegał pod znakiem rywalizacji sportowych 
w hali przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej 
w Jasienicy. Każdy z  kolonistów mógł spraw-
dzić swoje umiejętności w różnych dyscypli-
nach, zdobywając określoną liczbę punktów. 
Dla najmłodszych przygotowany wcześniej 
plac zabaw pozwolił dać upust energii na mięk-
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kich i bezpiecznych materacach. W tym dniu na 
zajęciach poznaliśmy również słynnych ewan-
gelików. Ciekawa prezentacja umieszczona na 
stronie internetowej www.historiareformacji.
pl posłużyła do zobrazowania podjętego tema-
tu. Chyba największym zainteresowaniem cie-
szyła się postać Adama Małysza.

Piątek, przedostatni dzień półkolonii chyba 

był najbardziej głośny i energetyczny. Zajęcia 
rozpoczęliśmy od nauki hymnu naszego ko-
ścioła do słów i melodii M. Lutra: Warownym 
grodem jest nasz Bóg. Nagranie nowoczesnej 
aranżacji instrumentalnej w  wykonaniu Or-
kiestry Kameralnej Silesia Art Collective z Ka-
towic pomogła w opanowaniu tej pieśni. Piąty 
dzień półkolonii poświęcony był muzyce okre-
su reformacji w kościele. Poznaliśmy pieśni, 
których autorem był M. Luter, wysłuchaliśmy 
fragmentów muzyki organowej J. S. Bacha.

Na specjalne zaproszenie do naszej para-
fii przyjechał muzyk, p. Mateusz Rojewicz  
z Zabrzega, który na co dzień gra w zespole 
Big - Band Zespołu Szkół „Silesia” w Czecho-
wicach-Dziedzicach pod kierunkiem Jarosława 
Grzybowskiego. Przyjechał do nas ze swoim 
zestawem instrumentów perkusyjnych. Mu-
zyk zaprezentował nam cały zestaw perkusji, 
brzmienie poszczególnych bębnów i talerzy. Zo-
staliśmy zaproszeni do wspólnej muzycznej za-
bawy. Chętni otrzymali różne instrumenty per-
kusyjne, na których każdy wygrywał określony 
rytm wraz z perkusistą. Na zakończenie spotka-
nia pan Jarek wraz z Martyną i Zuzią akom-
paniowali nam do piosenek, które poznaliśmy 
podczas półkolonii. To był prawdziwy CZAD!

Sobota - ostatni dzień wspólnego letnie-
go wypoczynku. Wycieczka do Cieszyna, do 
Kościoła Jezusowego. Tam już czekał na nas 
przewodnik, który opowiedział nam historię 
kościoła oraz zaprezentował wystawę poświę-
coną reformacji, która umieszczona była na 
najwyższym piętrze kościoła. Wysłuchaliśmy 
także pięknego koncertu organowego w wy-
konaniu p. Wojtka Wantuloka z Wisły. Pan 
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Wojtek zaprezentował brzmienie różnych pisz-
czałek organowych oraz mechanizm działania 
tego instrumentu. W tym czasie najmłodsza 
grupa kolonistów tzw. żłobko-przedszkolna 
miała okazję pobawić się w specjalnej kaplicy 
dla dzieci, która znajduje się obok ołtarza głów-
nego w Kościele Jezusowym. Spędziliśmy tam 
kilka uroczych chwil z maluchami wśród róż-
nych zabawek. 

Przed nami następne wyzwanie…. wy-
cieczka w góry - a konkretnie leśny kościół na 
Równicy. Trochę martwiliśmy się, jak pora-
dzą sobie maluchy, ale, jak to bywa, dzieciaki 
potrafią zaskoczyć każdego. W różnych odstę-
pach czasowych wszyscy dotarliśmy do ołtarza  
w leśnym kościele przy kamieniu na Równicy. 
Tam pośpiewaliśmy, zjedliśmy pyszne kanap-
ki, które przygotowały panie kucharki z Beta-
nii w Wapienicy. Po krótkim odpoczynku wró-
ciliśmy do autokaru i do domu z pieśnią na 
ustach. Pogoda i wspaniałe nastroje sprzyjały 
nam cały tydzień. Żal było się żegnać….choć 
nie na długo. 

Niedziela- nabożeństwo
Podczas niedzielnego nabożeństwa w Jawo-

rzu i Jasienicy dzieci zaprezentowały przygoto-
wany podczas półkolonii program artystyczny 
oraz dziękowały Panu Bogu za błogosławiony 

czas wspólnego wypoczynku. Uczestnicy nabo-
żeństwa w Kościele Zmartwychwstania Pań-
skiego w Jasienicy obejrzeli kolejny odcinek 
przygód Rodziny Dobrowolskich. Tym razem 
starsza grupa kolonistów przygotowała opo-
wiadanie pt „Ciągle tylko ta księga”. Zarówno 
w kościele w Jaworzu jak i w Jasienicy niosła 
się pieśń „Warownym grodem jest nasz Bóg” 
w wykonaniu dzieci z półkolonii.

Dziękuję serdecznie wychowawcom, opie-
kunom i młodzieży za pracę i pomoc w zaję-
ciach podczas półkolonii w Jasienicy: Anna 
Maciejewska, Marta Maciejewska, Wojtek 
Krzykowski, Lidia Zbieg, Grzegorz Zipser, Olga 
Zipser, Zuzanna Wieja, Martyna Kłoda, Krzysz-
tof Kukla, Aldona Żur, Małgorzata Łuczyna.  
W Jaworzu: Małgorzata Cholewik, Olga Kaul-
bert, Ewa Kozieł, Krystyna Nowotarska, Anna 
Wiśniewska, Joanna Lazar, Agnieszka Antonik, 
Martyna Pytlik, Dominika Wil-
czyńska. 

Organizatorem półkolonii 
był ks. Andrzej Krzykowski, ko-
ordynatorem- Dorota Krzykow-
ska.

Dorota Krzykowska


