
WYCIECZKA   PARAFIALNA  
SZLAKIEM   ZAOLZIAŃSKICH PARAFII   EWANGELICKICH 

31 MAJA 2018 R.    GODZ.7:00 – 21:00 
 

TRASA: Chorzów – Cieszyn - Czeski Cieszyn – Trzyniec – Bystrzyca – Trzanowice – 
Ligotka Kameralna. 
WYJAZD: 7:00 z parkingu przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Chorzowie  
przy ul. Dąbrowskiego 24.  
POWRÓT: około godz. 21:00 
 
Zwiedzanie zaczniemy od Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Kościół góruje nad 
miastem. Zbudowano go w latach 1710 -1730, a 72-metrową dzwonnicę ukończono w 
1750 r. Jest to tzw. Kościół Łaski. Kolejnym obiektem będzie Muzeum 
Protestantyzmu, o którym będzie oprowadzał nas kustosz muzeum. Biblioteka          
i Archiwum B.R. Tschammera, to najbogatsze ewangelickie zbiory w Polsce. 
Obejrzymy pomnik księdza Jerzego Trzanowskiego, „słowiańskiego Lutra”.   

  

 

 

Jeżeli nie będzie padało, przejdziemy spacerem do Diakonii w Czeskim 
Cieszynie przez Most Wolności na granicy polsko-czeskiej. Czas 
przejścia, to ok.15 minut. Diakonia Śląska jest pozarządową organizacją 
non-profit, która świadczy swoje usługi w dziedzinie społecznej. Grupą 
docelową są osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby bezdomne i wszystkie 
osoby, które doświadczyły wielu trudnych sytuacji życiowych. Diakonia 
Śląska działa w regionie Morawsko-Śląskim od 1990 roku.  
Kolejnym obiektem, który obejrzymy będzie kościół w Trzyńcu. W 1884 
trzynieccy ewangelicy zaczęli się spotykać na nabożeństwach 
w miejscowej szkole. W 1892 zawiązano tu zbór filialny parafii w 
Cieszynie. 21 czerwca 1896 rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego, 
poświęconego 9 lipca 1899. Samodzielnym zborem Trzyniec stał się po 
powołaniu pierwszego pastora doktora Józefa Pindóra w 1902. Do zboru 
przyłączono miejscowości poprzednio należące do zboru cieszyńskiego 
i bystrzyckiego... Więcej dowiemy się na miejscu. Po zwiedzeniu będzie 
możliwość skorzystania z miejscowej kawiarni i chwila na odpoczynek. 

Z Trzyńca pojedziemy do Bystrzycy, która oddalona jest o 8 km. Początki zboru (parafii) luterańskiej       
w Bystrzycy związane są z wydaniem przez cesarza Józefa II Habsburga Patentu Tolerancyjnego w 1781. 
Pozwolenie na budowę kościoła uzyskano 8 maja 1782. Kamień węgielny położono 25 lipca tego roku. 
Jako tymczasowy wybudowano kościółek drewniany, a budowę murowanej świątyni przeprowadzono 
w latach 1811-1817. Pierwszym pastorem został pastor Andrzej Paulini z Węgier (1782-1805), po nim jego 
syn, również Andrzej (1805-1829), późniejszy superintendent morawsko-śląski. Następnie Wilhelm 
Raschke (1829-1855). Po zwiedzeniu kościoła będzie czas na obiad, który mamy zarezerwowany             
w Bystrzycy. Około godz.14:00 pojedziemy do Trzanowic (około 15 minut). 

W Trzanowicach zwiedzimy kościół oraz Muzeum Jerzego 
Trzanowskiego. Trzanowice istniały prawdopodobnie już w XIV wieku i 
nosiły nazwę Trzenkowice lub Strzankowice. Pierwsze pisemne wzmianki 
o Trzanowicach pochodzą z 1440 roku. Wioska ta należała do bogatszych. 
W czasie reformacyjnym Trzanowice przyjęły naukę Lutra. Stał tutaj 
drewniany kościół ewangelicki, pierwsze wzmianki o nim pojawiają się 
w 1652 roku; posiadał wieżę oraz był obwarowany zasłoniętą fortecą. 
W 1654 roku został zabrany przez komisję do spraw religii, która na 
Śląsku Cieszyńskim przeprowadzała rekatolizację. W 1903 roku zupełnie 
zniszczony budynek kościoła rozsprzedany został na opał... 
Trzanowice są również znane dzięki nazwisku słynnego cieszyńskiego 
rodaka Jerzego Trzanowskiego, kompozytora pieśni religijnych.  
Ostatnim punktem programu wycieczki będzie zwiedzenie kościoła 
w Ligotce Kameralnej, a następnie wspólne grillowanie. 
 
Koszt wycieczki: 50 zł. W cenie: przejazd, zwiedzanie, obiad.  
Zapisy z wpłatą do 13 maja. Jeżeli ilość chętnych będzie mniejsza niż 
30, cena wyjazdu może wzrosnąć. 
Należy pamiętać o zabraniu na wycieczkę dowodu osobistego lub 
paszportu. 

 


