
Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 9432

Z życia Koła Pań
Diecezjalne spotkanie 

delegatek Kół Pań
W sobotę, 11 maja br. miało miejsce dorocz-

ne spotkanie delegatek Kół Pań Diecezji Cie-
szyńskiej. Gospodarzem miejsca była parafia 
ewangelicka w Skoczowie. Obecnych było ok. 
60 osób, które reprezentowały Koła Pań, dzia-
łające w parafiach diecezji cieszyńskiej. Orga-
nizatorem spotkania była Diecezjalna Komisja 
Kobiet. Tym razem z nowym kierownictwem, 
ponieważ jej długoletnia przewodnicząca, dia-
kon Aleksandra Błahut – Kowalczyk osiągnęła 
wiek emerytalny i zakończyła swoją działal-
ność. Na ostatnim posiedzeniu DKK 11 stycznia 
br. wybrano jednogłośnie nową przewodni-
czącą, którą została Anna Czudek (parafia Go-
leszów), członkami zaś Anna Wantulok (parafia 
Jaworze) – wiceprzewodnicząca, Władysława 
Magiera (parafia Cieszyn) - skarbnik, Sabina 

Rabin (parafia Istebna), dia-
kon Karina Chwastek-Ka-
mieniorz (parafia Goleszów).

Spotkanie rozpoczął pro-
boszcz Alfred Borski, który 
wyraził podziękowanie nie 
tylko za tak liczną obecność, 
ale i zaangażowanie na wie-
lu polach aktywności pa-
rafialnej. To właśnie panie  
z Kół Pań wykonują wiele 
prac na rzecz swoich para-
fii, a tym samym tworzą jej 
kształt i atmosferę. 

Refleksją nad Bożym Sło-
wem podzieliła się pani pa-
storowa Halina Sztwiertnia, 
zaś gościem spotkania była 
pani Ilona Chajewska. Zapre-
zentowała temat: Nie troszcz-
cie się…, w nawiązaniu do 
fragmentu z Listu Apostoła 
Pawła do Filipian 4,6 -  Nie 
troszczcie się o nic, ale we 
wszystkim w modlitwie  
i błaganiach z dziękczynie-
niem powierzcie prośby wa-
sze Bogu. Śpiewem całe spotkanie ubogaciły 
dzieci z parafialnego chórku „Nadzieja”, pod 
dyrekcją pani Doroty Podżorskiej. 

Tego typu spotkania odbywają się raz w roku 
i mają charakter sprawozdawczy. Za każdym ra-
zem jest okazja do wymiany wzajemnych do-
świadczeń, poznania nowych członkiń Kół Pań, 
jak i  spędzenia tego czasu w gronie kobiet za-
angażowanych w działalności parafialnej.

Diakon Karina Chwastek-Kamieniorz
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Śladami Reformacji 
po Krakowie

Na sobotę, 15 czerwca 2019 r. zaplanowa-
na została wycieczka Koła Pań do Krakowa. 
Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w drogę do 
stolicy Małopolski. Droga minęła bardzo szyb-
ko i Kraków przywitał nas słoneczną, może 
nawet zbyt upalną pogodą (37°C). Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od Wzgórza Zamkowego. Naszy-
mi przewodnikami byli Państwo Aleksandra  
i Krzysztof Rzońca z Akademii Żakowskiej, nasi 
współwyznawcy. Zaproponowali nam wspól-
ny „Spacer śladami Reformacji po Krakowie”. 

Tym razem nie zwiedzaliśmy wnętrza Zamku 
Królewskiego na Wawelu, a jedynie wzgórze 
zamkowe i dziedziniec. W XVI wieku odbywa-
ły się tutaj spotkania kółek humanistów, uczo-
nych, pisarzy, duchownych – wybitnych przed-
stawicieli myśli reformatorskiej. Sekretarz króla, 
Decjusz tak pisał w liście do księcia Albrechta 
Pruskiego: „Iż się teraz i u nas Słowo Boże i 
Ewangelia po polsku głosi na wielu miejscach 
coraz częściej z wielce dobrą nadzieją”. Siostra 
króla Zygmunta III Wazy, Anna Wazówna ok. 
roku 1580 przeszła na luteranizm. Król Zyg-
munt I Stary przyczynił się do pielęgnowania 
wielogłosowej muzyki kościelnej. Na Wawelu 
znajduje się obraz Lucasa Cranacha Starszego 

„Chrystus błogosławiący dzieci”.
Ulicą Grodzką udaliśmy się do barokowego 

Kościoła św. Marcina, który w 1816 r. ewan-
gelicy otrzymali od Senatu miasta Krakowa. 
Wcześniej był kościołem klasztornym karme-
litanek bosych, z tamtych czasów pozostał  
w kościele krucyfiks z XIV w., znajdujący się 



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 9434

nad ołtarzem. W kościele spotkaliśmy się z pro-
boszczem parafii ks. Romanem Prackim, który 
opowiedział nam o kościele i życiu ewange-
lików w Krakowie dawniej i dziś. W ołtarzu 
znajduje się obraz Henryka Siemiradzkiego 
„Chrystus uciszający burzę”, namalowany  
w 1882 r. w Rzymie. Kopię tego obrazu ks. 
Pracki wręczył ks. Władysławowi Wantuloko-
wi, proboszczowi Parafii w Jaworzu na pamiąt-
kę tego spotkania.

Dalsza trasa spaceru poprowadziła nas na 
Rynek Główny, gdzie znajduje się wiele ka-
mienic należących do znanych ewangelickich 
rodów, m.in. Bonerów, Firlejowska, Kencow-
ska, Hetmańska. 

Przeszliśmy też na ul. Jana, gdzie znajdował 
się pierwszy Ewangelicki Zbór, otwarty w dniu 
2 maja 1572 r. za zezwoleniem króla Zygmun-
ta Augusta. Zwany był „Brogiem”. Zbór wie-
lokrotnie był celem ataków żaków i rzemieśl-
ników. Został zniszczony podczas rozruchów  
w 1591 r. i nigdy go nie odbudowano.

Ostatnim punktem zwiedzania były kra-
kowskie Podziemia Rynku Głównego. Pod-
ziemna ekspozycja w bardzo ciekawy sposób,  
z wykorzystaniem multimediów, hologramów, 

filmów przedstawia historię Krakowa, związ-
ki miasta z ośrodkami kulturalnymi i handlo-
wymi średniowiecznej Europy. Można też po-
znać życie codzienne mieszkańców Krakowa  
w tamtym okresie. Przewędrowaliśmy pod zie-
mią wokół Sukiennic po specjalnie przygoto-
wanych szklanych pochylniach, tuż nad zacho-
wanymi średniowiecznymi traktami, nawet  
z XI w. Zobaczyliśmy: dawne wodociągi, skrzy-
żowanie szlaków drożnych, osadę przedloka-
cyjną, główne towary eksportowe Krakowa, 
średniowieczne bruki Sukiennic, mapę handlu 
dalekiego, rekonstrukcję dwunastowiecznych 
warsztatów złotnika i kowala, relikty spalo-
nej osady, makietę piętnastowiecznego mia-
sta, cmentarzysko z XI w., historiografię mia-
sta Krakowa, hologramy – zabudowa Rynku, 
rekonstrukcję kramu kupca średniowiecznego, 
kramy Bolesławowe z XIII w., kramy bogate.

Pełni wrażeń, informacji i zmęczeni, ale za-
dowoleni wróciliśmy do Jaworza, 
świadomi, że odbyliśmy tylko 
część spaceru „Śladami Reformacji 
po Krakowie” i warto jeszcze kie-
dyś wybrać się do Krakowa.

Anna Wantulok


