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SZKOŁY TE KONTYNUATORAMI TRADYCJI OŚWIATOWYCH PROTESTANTYZMU

Jan Puczek

Oświata ewangelicka na Śląsku Cieszyńskim –
tradycja i kontynuacja
W Kronice, której pierwsze karty zostały zapisane 1 września 1993 r.,
czytamy:
„Rozpoczynając pierwszą kartę Kroniki Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie sięgnąć
trzeba do bogatej przeszłości szkół ewangelickich na Śląsku
Cieszyńskim.”
Tradycje oświatowe protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim sięgają połowy XVI wieku. Wraz z reformacją religijną nastąpiły również zasadnicze zmiany w rozumieniu, podejściu i zakresie edukacji dzieci
i młodzieży. W tworzeniu nowego modelu edukacji zapoczątkowanego
przez reformację, największy wkład miał Filip Melanchton (1497-1560,
nazwisko rodowe Schwartzert). Ten geniusz renesansu i tytan pracy,
swoje wybitne zdolności wykazał już jako dziecko. Studia na uniwersytecie w Heidelbergu w zakresie filologii i filozofii rozpoczął w wieku 12
lat. W wieku 14 lat uzyskał stopień bakałarza, a w wieku 17 lat – stopień
magistra. Jako wybitny grecysta, w 1518 r. został powołany na stanowisko profesora na uniwersytecie w Wittenberdze. Temat wykładu inauguracyjnego w dniu 1 września 1518 r. brzmiał: „O konieczności nadania
studiom młodzieży zupełnie nowego kształtu”.
Melanchton zwrócił uwagę na sprawy kształcenia języka poprzez studiowanie w językach oryginalnych Pisma Świętego oraz najlepszych
dzieł pisarzy i historyków starożytnej Grecji i Rzymu. W 1523 r. wybrany na rektora uniwersytetu zreformował studia, doradzał też
w sprawach podobnych reform na innych uniwersytetach. Szczególne
znaczenie dla upowszechnienia i podniesienia poziomu edukacji miał
Melanchton poprzez opracowanie nowego systemu i programu nauczania w szkołach elementarnych i szkołach łacińskich. Te ostatnie można
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traktować jako szkoły średnie, późniejsze tradycyjne gimnazja,
w których językiem wykładowym była łacina, obowiązująca również
w rozmowach. Z wzorców wypracowanych przez Melanchtona, określanych jako porządek szkolny (Schulordnung), będących częścią szerszych
porządków kościelnych, korzystało około 50. miast. W historii Niemiec,
Filip Melanchton obdarzany jest honorowym tytułem praeceptor
Germaniae (nauczyciel Niemiec).
Popularność i szybkie postępy reformacji w krajach niemieckich objęły
również ziemie podległe cesarstwu austriackiemu. Na Śląsk, który wraz
z Czechami od 1526 r. należał do korony austriackiej, idee reformacyjne
dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w Wittenberdze. Wśród
miast pierwszym w tym względzie był Wrocław, a „Porządek szkolny”
reformujący nauczanie, wydany tam został już w 1528 r. Najwyższy poziom osiągnął system wypracowany przez Valentego Trozendorfa, syna
chłopa, dyrektora gimnazjum w Złotoryi, którego porządek szkolny
obejmował nie tylko programy nauczania i organizację szkoły, ale także
życie społeczności uczniowskiej na wzór „Republiki rzymskiej”.
W Cieszynie, podobnie jak i w innych miastach i księstwach Śląska, reformacja była procesem stopniowo obejmującym parafie, mieszczan
i dwór książęcy. Mimo, że cesarz Austrii Ferdynand I, panujący w latach
1526-1563, był wrogiem reformacji i tępił ją wszelkimi środkami, nie
obejmowały one w równym stopniu Śląska, leżącego w oddaleniu od
stolicy, piastowskich książąt i księstw posiadających znaczną autonomię. Rok 1545, w którym osiągnął pełnoletniość książę Wacław Adam
(1545- 1579) z rodu Piastów cieszyńskich, przyjmuje się jako datę objęcia reformacją całego Księstwa Cieszyńskiego. Książę wydawał rozporządzenia w sprawie kościołów, szkół, opuszczonych klasztorów i dóbr
klasztornych. Nie zachowały się z połowy XVI w. dokumenty dotyczące
szkół, ale co do ich istnienia wątpliwości nie ma. Porządek kościelny
Wacław Adam wydał w 1578 r. Uzupełniony i poszerzony o porządek
szkolny, wydany został drukiem w języku czeskim po śmierci księcia
przez sprawującą władzę w imieniu małoletniego syna Adama Wacława,
6
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małżonkę księcia Katarzynę Sydonię w 1584 r. Sprawy szkół przedstawione zostały w rozdziale XIV.

XIV. Wizytacja szkoły.
Ażeby także w przyszłości szkołami należycie się kierowało,
ponieważ dlatego zostały założone i urządzone, ażeby się słowa Bożego, języka, karności i cnoty nauczało, zachowywało
także i jako dar powierzony przez Boga przeszczepiało na potomnych, winni nasi kaznodzieje wszyscy razem i każdy
z osobna z wielką sumiennością i pilnością zająć się szkołami,
wspólnie z Radą obsadzać je dzielnymi osobami (…) i corocznie
dwa razy (…) odbywać egzamin w obecności wyżej wspomnianych proboszczów jak również burmistrza (…) tym, którzy na
egzaminie wyróżniają z pośród innych dać jako upominek –
grosz; (…) gdy zaś między nimi znajdzie się taki, który by nie
chciał być skory do nauki i karności, ani posłuszeństwa, ażeby
innych nie pobudzał do podobnej niecnoty, jeśli (…) nie chciał
poprawić swego życia (…) nie należy go w szkole cierpieć.(…)
Niniejszym kierujemy nasze łaskawe żądanie i stanowczy rozkaz do wszystkich i każdego (…) ażeby, (…) bez jakiegokolwiek
sprzeciwu stosował się do treści tego naszego kościelnego
i dołączonego szkolnego porządku (…)
Wykonanie przepisów porządku szkolnego spowodowało powołanie
przy parafiach (zborach) ewangelickich 50-ciu szkół (część z nich,
zwłaszcza w miastach, mogła istnieć już wcześniej). Działały one
w Księstwie Cieszyńskim do czasu rozpoczęcia wzmożonej akcji
rekatolizacyjnej.
W Cieszynie istniały prawdopodobnie dwie szkoły: parafialna i tzw. łacińska. Szkoły łacińskie powstały również w Skoczowie i Strumieniu.
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Uczniem szkół cieszyńskich był m.in. Jerzy Trzanowski. W szkołach parafialnych istniały oddzielne klasy dla dziewcząt.
Programy szkół parafialnych obejmowały naukę religii, czytania, pisania, rachunków oraz śpiewu – niezbędnego elementu protestanckich
nabożeństw. Naukę śpiewu prowadzili kantorzy, kierownicy kościelnych
chórów. Koszty utrzymywania szkół pokrywały gminy kościelne. Szkoły
w większości miały charakter utrakwistyczny (dwujęzyczny), przeważnie z językiem czeskim, w którym nauczano czytania i pisania na czeskich księgach i tekstach religijnych (polskich jeszcze nie było). Jak pisze
Adam Kubacz, od I połowy XVII w. w użyciu były również książki polskie
– Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Samuela Dambrowskiego, Grzegorza z Żarnowca i pisarzy śląskich. Książki, a nawet księgozbiory, były
w posiadaniu szlachty, cieszyńskich rzemieślników oraz, na wsiach, bogatszych wolnych chłopów – tzw. siedloków.
Mimo upływu wieków, zaciekłości kontrreformacji w poszukiwaniu
i niszczeniu książek protestanckich, klęsk żywiołowych, wyłudzeń
i wykupu najcenniejszych starodruków, niewiedzy co do wartości, dezinformacji prowadzonej z premedytacją – pewna ich ilość zachowała się,
jako najcenniejsze skarby i pamiątki rodzinne. Przytoczymy tu najcenniejsze przypadki, wszystkie pochodzące z domów chłopskich:
 w Istebnej, w okresie międzywojennym, odnaleziono BIBLIĘ
WENECKĄ z 1506 r. (czeska, pierwsza drukowana za granicą,
tłum. z Wulgaty);
 w Piasku koło Jabłonkowa znajduje się BIBLIA MELANTRICHA,
wydanie piąte z 1577 r. (czeska, tłum. z Wulgaty);
 w Ustroniu znajduje się BIBLIA KRALICKA (czeska, najprawdopodobniej I poł. XVII w., tłum. z języków oryginalnych);
 w Cisownicy, w okresie międzywojennym, znajdowała się BIBLIA
GDAŃSKA z 1632 r. (tłum. z języków oryginalnych, początkowo
8
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najbardziej dostępna z polskich Biblii, w użyciu kościoła ewangelicko-augsburskiego do połowy XX w.).
Znaczne rozpowszechnienie uzyskały postylle Mikołaja Reja oraz Samuela Dambrowskiego (tzw. dambrówki względnie dąbrówki), używane do
czytania kazań w nabożeństwach domowych. Prawie przez trzy wieki
śpiewano pieśni z Cithara sanctorum, czeskiego kancjonału Jerzego
Trzanowskiego.
Podsumowując: trudno przecenić wpływ jaki wywarło przyjęcie
i upowszechnienie w XVI w. protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim, na
kształt życia religijnego, edukację i oświatę, kulturę, ukształtowanie się
i zachowanie języka polskiego, a z czasem i wykształcenie świadomości
narodowej.
Kontrreformacja rozpoczęła się w 1610 r., z chwilą konwersji na katolicyzm, ze względu na oczekiwane korzyści materialne i polityczne, księcia Adama Wacława. Książę, który w 1598 r. zapewniał, że w swoim
księstwie nie ścierpi innego wyznania oprócz ewangelickoaugsburskiego, z brutalną niełaską zwrócił się przeciwko protestantom.
Szkoły upadły, a w okresie wojny 30-letniej (1618-1648) przestały istnieć. Panująca jako ostatnia z rodu Piastów cieszyńskich Elżbieta Lukrecja (1625-1653) w pewnym stopniu chroniła jeszcze ewangelików, ale
po jej śmierci w 1653 r. Księstwo Cieszyńskie przeszło na własność koronną Habsburgów.
Rozpoczęło się półwiecze gwałtownych prześladowań. Zamknięto
i odebrano ewangelikom wszystkie kościoły. Większość dotychczasowych ewangelików, zwłaszcza w miastach i miejscowościach położonych w dolnej części Śląska Cieszyńskiego, zmuszona była przyjąć katolicyzm, a kolejne pokolenia traciły kontakt z religią, kulturą i tradycją
przodków. Tam, gdzie niezależni panowie (szlachta) pozostali przy wyznaniu ewangelickim, mogły się odbywać tzw. nabożeństwa domowe.
Również w Bielsku, które jako państwo stanowe posiadało określoną
niezależność, mieszczanie ewangeliccy byli chronieni. W górskich
9
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wsiach, w pasie od okolic Bielska po Ligotkę Kameralną, ludność uczestniczyła w nielegalnych nabożeństwach ewangelickich w odległych
i trudniej dostępnych miejscach w górach. Ten, kto posiadał księgi religijne, starał się przekazać umiejętność czytania swoim dzieciom.
W lepszej sytuacji była szlachta, która mogła mieć nauczycieli domowych. Jakiekolwiek zorganizowane nauczanie przez ewangelików było
zabronione. Pewna ilość mieszczan i chłopów, nominalnie katolików,
posyłała swoje dzieci do nielicznych katolickich szkół parafialnych. Tym
można tłumaczyć prawie wybuchowy wzrost liczby ewangelików
z chwilą, kiedy ujawnienie stało się możliwe.
Ugoda altransztadzka z 1706 r. i będące jej konsekwencją dalsze przepisy wykonawcze (reces egzekucyjny) pozwoliły ewangelikom na wybudowanie sześciu nowych kościołów, tzw. kościołów łaski (cesarskiej) na
całym Śląsku Austriackim, od Żagania po Cieszyn. Jeden z nich, obejmujący swoim zasięgiem cały Górny Śląsk po granicę z Węgrami (Słowacja),
zbudowany został (w latach 1709-1723) w Cieszynie. Już w roku rozpoczęcia budowy powstała szkoła parafialna, która mieściła się w kilku
domkach, znajdujących się przy placu kościelnym. W 1711 r. wystawiono drewniany budynek szkoły posiadający 8 sal. Budynek ten niestety
spłonął w 1718 r., a naukę przeniesiono do dwóch kamienic z pruskiego
muru, przy obecnej ulicy Wyższa Brama.

Plac Kościelny (I poł. XVIII w.)
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W 1716 r. uruchomiono alumnat dla chłopców, w którym liczba wychowanków w ciągu kilku lat urosła do 90 i więcej. W 1725 r. poświęcono
nowy, murowany budynek szkolny, który służył ewangelickiemu gimnazjum prawie 150 lat. W austriackich księgach wieczystych wpisany jako
Alte Gymnasium (Stare Gimnazjum), potocznie nazywany jest Pajtą.

Stare Gimnazjum (tzw. Pajta)
W ogromnym wysiłku na rzecz budowy monumentalnego kościoła, jak
również budowy i utrzymania szkół, z wielkim entuzjazmem i poświęceniem uczestniczyła kilkudziesięciotysięczna społeczność ewangelicka
„każdy według ubóstwa swego”.
Uruchomiona szkoła rozpoczynała naukę klasą przygotowawczą, po
której przechodzono do klasy czwartej. Program nauki w klasie realizowany był rok lub dwa lata. Klasa czwarta i trzecia obejmowała nauczanie elementarne (obejmujące również język polski), na którym kończyła
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naukę większość uczniów. Klasy wyższe (druga i pierwsza) miały charakter łaciński, przygotowujący do podjęcia studiów uniwersyteckich.
Na niższym poziomie nauczania istniała także klasa dla dziewcząt. Program szkoły obejmował łącznie 15 przedmiotów, w tym 6 języków, ze
zwróceniem uwagi na języki martwe – łaciński, hebrajski i grecki. Można
w tym dostrzec wpływy starszych systemów kształcenia, w tym również
koncepcji Filipa Melanchtona. Nauczycielami w szkole byli teologowie,
którzy nie znaleźli jeszcze posady pastora, stąd znaczna fluktuacja kadry. Mimo mankamentów, które z czasem stawały się coraz bardziej odczuwalne, entuzjazm jaki towarzyszył otwarciu szkoły i nauczaniu, osobowość i wysiłki nauczycieli, jak również czynnik rywalizacji ze szkołą
katolicką powodowały, że szkoła osiągnęła wysoki poziom.
W najstarszym zachowanym spisie z 1728 r. znajduje się 124 uczniów.
Zwraca uwagę, że 14% uczniów jest pochodzenia chłopskiego, a ich liczba w kolejnych latach rosła, aż do uzyskania bezwzględnej przewagi.
O pracy tej szkoły mogą świadczyć: pierwsza polska książka napisana
w Cieszynie: ks. Jan Muthmann – „Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza morowego” (1716 r.), pierwsza, dokładna mapa Śląska Cieszyńskiego (1724 r.), opracowana przez nauczyciela Jonasa Nigriniego,
a przede wszystkim jej absolwenci, którzy kończyli uniwersytety,
a później krzewili oświatę i kulturę, nauczali w parafialnych szkołach
ewangelickich, umacniali wiarę, a poprzez nauczanie języka polskiego
czynili podstawy do późniejszego przebudzenia narodowego.
Poważne trudności w pracy i rozwoju szkoły nastąpiły po wojnach śląskich, kiedy to siedem ósmych obszaru dotychczasowego Śląska Austriackiego zostało od niego oderwane i podporządkowane Prusom (w
tym również Pszczyna i okolice Bogumina). Wówczas to zmniejszyła się
liczebność cieszyńskiej parafii oraz ilość uczniów w szkole. Zmalało,
znaczne dotychczas, wsparcie finansowe ze strony możnych.
Różnie można oceniać pracę Szkoły Jezusowej, zwłaszcza w trudnych dla
niej latach po patencie tolerancyjnym 1781 r. wydanym przez cesarza Józefa II, kiedy to przy nowopowstałych zborach (w 1782 r. zorganizowało
12
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się 6 nowych zborów, później 5 dalszych) utworzono tak bardzo potrzebne szkoły parafialne. W szkole cieszyńskiej brakowało uczniów
i nauczycieli, zmniejszyły się wpływy finansowe. Punktem odniesienia
w ocenie mogą być jednak tylko inne szkoły, w tym wypadku katolickie.
Jak pisze Adam Kubacz o wpływie reform terezjańskich (Maria Teresa,
cesarzowa w latach 1745-1780) i józefińskich (Józef II, syn Marii Teresy,
cesarz w latach 1780-1790):
„Na mocy postanowień kasacyjnych [zakonu jezuitów – red..]
i przekształceń organizacyjnych, utworzono na Śląsku Austriackim 4 gimnazja katolickie. (…) Wzory zaczerpnięto
m.in. z ewangelickiej Szkoły Jezusowej, która od początku
istnienia słynęła z wysokiego poziomu nauczania.” *
Nowy etap w historii cieszyńskiej szkoły zaczyna się po ustanowieniu na
jej bazie w Cieszynie jedynego w całej Austrii gimnazjum teologicznego,
co nastąpiło edyktem cesarskim w 1810 r. Gimnazjum miało przygotowywać kandydatów z całej Austrii na wyższe studia teologiczne. Potrzeba
taka wynikła głównie z konsekwencji ogłoszenia patentu tolerancyjnego,
który spowodował powstanie nowych zborów ewangelickich nie tylko na
Śląsku Cieszyńskim, ale także w krajach Austrii, w których pewna ilość
ewangelików mogła ujawnić się, zakładać zbory i budować domy modlitwy. Przy gimnazjum istniało alumneum (alumnat, internat). Liczba
uczniów – studentów tego gimnazjum stopniowo urosła do 258 w roku
1848. Gimnazjum to, jakkolwiek teologiczne, osiągnęło znakomity poziom. Jego uczniami byli Polacy, Czesi, Niemcy, Morawianie. To wśród jego uczniów znaleźli się późniejsi przywódcy wielkiego przebudzenia narodowego m.in. Jerzy Cieńciała – poseł do parlamentu austriackiego, Andrzej Cinciała – prawnik i społecznik, ks. Jerzy Heczko – twórca pierwszego kancjonału polskiego w Księstwie Cieszyńskim, Jan Kubisz – nauczyciel i poeta, Paweł Stalmach – wydawca tygodnika „Gwiazdka Cieszyńska”, ks. Franciszek Michejda – wydawca kilku czasopism, działacz naro*

w: „Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego”, Cieszyn 2001, str. 135
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dowy i in. Tu powstały polskie organizacje uczniowskie: Złączenie Polskie
oraz Towarzystwo uczących się języka polskiego w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie. Nauczycielami i dyrektorami tego teologicznego,
a później państwowego gimnazjum, byli znakomici pedagodzy m.in.: Jan
Kalinčiak (dyr. 1858-1869) – pisarz słowacki i działacz narodowy, Gotlieb
Biermann (naucz., dyr., 1856-1873) – historyk Śląska i kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Dwa cieszyńskie gimnazja, katolickie
i ewangelickie, w latach 40. XIX w. liczyły prawie 500 uczniów, co czyniło
Cieszyn znaczącym ośrodkiem szkolnym w środkowej Europie.
Poważne zmiany w całym szkolnictwie austriackim zaczęły następować
po Wiośnie Ludów i wstąpieniu na tron cesarza Franciszka Józefa I. Dotychczasowe ewangelickie gimnazjum teologiczne, utrzymywane głównie
z czesnego i przez Kościół, nie było w stanie podołać samodzielnie nowym, wysokim wymaganiom stawianym dla tego typu szkół przez nowe
ustawy. Po rokowaniach dotyczących przejęcia gimnazjum przez państwo, cesarz, decyzją z 9 VI 1850 r., uznał szkołę za publiczny zakład
oświatowy utrzymywany przez państwo. Szkoła uzyskała status ewangelickiego gimnazjum państwowego. W roku szkolnym 1856/57 szkoła
osiągnęła pełną organizację 8-klasowego gimnazjum. W 1865 r. został
oddany do użytku przy placu Kościelnym nowy gmach alumnatu dla
chłopców (obecnie siedziba parafii), a w 1869 r. nowy, neogotycki gmach
gimnazjum ewangelickiego.
Zmiany w ustawach państwowych zmierzały do wprowadzenia interkonfesyjnego, tj. dostępnego bez względu na wyznanie, charakteru wszystkich szkół utrzymywanych ze środków publicznych. W następstwie tego,
w 1869 r. zniesiono wyznaniowy charakter gimnazjum ewangelickiego.
W związku z tym w Cieszynie wytworzyła się dość szczególna sytuacja,
bowiem istniały dwa gimnazja o charakterze klasycznym przy tendencjach spadkowych liczby uczniów w tego typu szkołach. Spowodowało to
w 1873 r., decyzją cesarską, połączenie obydwu gimnazjów. Zachowując
dotychczasowy charakter, jako Albrechtsgymnasium, szkoła miała swą
siedzibę na Placu Kościelnym.
14
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Albrechtsgymnasium (dzisiejszy budynek Szkoły Podstawowej TE)
Zmniejszanie się liczby uczniów gimnazjów klasycznych spowodowane
było głównie rozwojem przemysłu i zapotrzebowaniem na kadrę ze
średnim wykształceniem realnym, później zawodowym, oraz kadrę po
wyższych studiach politechnicznych. W Cieszynie komunalna niższa
szkoła realna zaczęła funkcjonować w 1870 r., przejęta przez państwo
w 1873 r., a po osiągnięciu pełnego stanu 7 klas w 1875 r., stała się wyższą szkołą realną. Jej siedzibą był budynek gimnazjum katolickiego
(obecnie starostwo powiatowe). Ten stan szkół średnich, poza uruchomieniem w 1895 r. Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego, trwał do 1918 r.
Troska o oświatę i wychowanie spowodowała powstanie w 1881 r.,
w stulecie patentu tolerancyjnego, Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty
Ludowej. Jego inicjatorem i czołową postacią był ks. Franciszek Michejda
z Nawsia koło Jabłonkowa. Towarzystwo zajmowało się przede wszystkim wydawaniem książek religijnych w języku polskim, rozprowadzanych głównie wśród członków, w tym także poza Śląskiem Cieszyńskim.
Stopniowo Towarzystwo poszerzało swoją działalność, co spowodowało
zmianę statutu i nazwy – w 1905 r. powstało Towarzystwo Ewangelickie.
15
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Do roku 1909, jubileuszowego dla Kościoła Jezusowego w Cieszynie, Towarzystwo rozprowadziło 55 tysięcy egzemplarzy ewangelickich książek.

Szkoła Powszechna (mieszcząca się w okresie międzywojennym
w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej TE)
Po I wojnie światowej, w nowej sytuacji istnienia Państwa Polskiego, Towarzystwo Ewangelickie postanowiło uruchomić alumnat dla dziewcząt,
uczennic szkół zawodowych i średnich w Cieszynie. W tym celu zakupiło
budynek przy ul. Górnej 20, a po jego sprzedaży – budynek przy ul. Sienkiewicza 2. Kierownikiem alumnatu był ks. Jan Stonawski,
a wychowawczynią siostra Maria Lazarówna. Oprócz tego alumnatu istniały jeszcze dwa inne alumnaty ewangelickie: dla chłopców – (zob.
wyż.) od 1865 r. oraz założony w 1893 r. alumnat dla dziewcząt, który,
prowadzony przez niemiecką organizację Evangelischer Gustav-AdolfFrauenverein (Ewangelickie Stowarzyszenie Pań im. Gustawa Adolfa),
w 1905 r. przeniósł się do nowego, własnego budynku przy obecnym placu Wolności 3 (na podstawie statutu – obecna własność parafii).
16
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Alumnat Żeński im. im. ks. Franciszka Michejdy prowadzony przez
Towarzystwo Ewangelickie (dzisiejszy budynek LOTE i GTE)

Alumnat Żeński Ewangelickiego Stowarzyszenia Pań
(w czasach późniejszych siedziba Policji)
Po II wojnie światowej działalność wznowił tylko Alumnat Żeński im. ks.
Franciszka Michejdy, mieszczący się przy ul. Sienkiewicza 2, zamknięty
17
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przez władze państwowe w 1952 r. W budynku tym, w pełni wyposażonym, otwarty został internat państwowy dla chłopców, prowadzony przez
Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Sytuacja była dość kuriozalna –
budynek w księgach wieczystych był własnością Towarzystwa Ewangelickiego, które co prawda w prawno-administracyjnych warunkach PRL
nie mogło wznowić działalności, lecz równocześnie dyrekcja Technikum
zawierała umowy najmu, w których Towarzystwo reprezentował ks.
proboszcz Oskar Michejda oraz jeden z prezbiterów. Stan ten utrzymywał
do 1963 r., w którym Towarzystwo Ewangelickie zostało, z naruszeniem
prawa, zaocznie przez sąd zlikwidowane, a budynek przejął skarb państwa.
Minęło kilkadziesiąt lat. Nowa sytuacja polityczna po przemianach
w 1989 r. umożliwiła reaktywowanie wielu organizacji społecznych
i podjęcie przez nie różnych form działalności, w tym również prowadzenia prywatnych i społecznych szkół z prawami publicznymi. W BielskuBiałej powstało Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja, które uruchomiło liceum ogólnokształcące. W Cieszynie, wśród nauczycieli-ewangelików
oraz zainteresowanych rodziców, sprawa nawiązania do ewangelickich
tradycji szkolnych, związanych z Kościołem Jezusowym na Wyższej Bramie, była również brana pod uwagę. Na przeszkodzie stał brak odpowiedniego obiektu szkolnego. Budynek parafii, użytkowany przez Technikum Mechaniczno-Elektryczne, nie był brany pod uwagę. Wtedy też
starsi zborownicy przypomnieli o dawnej własności Towarzystwa Ewangelickiego. Spośród różnych możliwości uznano, że jedynie reaktywowanie Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie daje szansę na zrealizowanie celu – uruchomienie liceum ogólnokształcącego, prowadzonego przez
organizację ewangelicką. Grono entuzjastów uruchomienia liceum okazało się bardzo szerokie. Zebranie założycielskie Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie odbyło się 28.06.1991 r., a wpis do rejestru stowarzyszeń dokonał Sąd Rejestrowy w Bielsku-Białej (07.09.1991 r., sygn.
Dział A nr 125 l.p. 1). Pierwszym prezesem Towarzystwa Ewangelickiego
został Jan Puczek.
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Zarząd Towarzystwa wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
o zwrot majątku. Minister Spraw Wewnętrznych Decyzją MSW Nr
D.42/S/I/92 z dnia 15 kwietnia 1992 r. anulował decyzje sądowe
i administracyjne z 1963 r. – „ (…) ponieważ zostały wydane z rażącym
naruszeniem prawa”.
23 listopada 1992 r. ówczesny Urząd Rejonowy w Cieszynie, reprezentowany przez kierownika pana Marcina Turonia, dokonał aktu przekazania budynku przy ul. Sienkiewicza 2 Towarzystwu Ewangelickiemu
w Cieszynie. Akt przekazania i podpisania dokumentów odbył się
w historycznej auli Starego Gimnazjum. Stan techniczny odzyskanego budynku można krótko określić słowami: „To była ruina.” – jak powiedział
dr Horst Bahn, przewodniczący Evangelischer Schulbund w Niemczech,
na uroczystości przekazania odremontowanego budynku naszemu Liceum. W wielkiej akcji zbierania środków finansowych na remont budynku i wyposażenie szkoły uczestniczyły setki, tysiące osób oraz wiele
organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych, których nie sposób tu
wymienić. Pomoc nadeszła z wielu krajów europejskich, a także
z Ameryki Północnej i Australii.
Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie nastąpiła 1 września 1993 r. w sali historycznego Alumneum przy Placu Kościelnym
w Cieszynie, Obecni byli m.in.: Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego ks. Paweł Anweiler, Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach ks. Władysław Volny, burmistrz Cieszyna dr Jan Olbrycht, przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna mgr Ludwik Kuboszek, przedstawiciele władz oświatowych, profesorowie wyższych uczelni: Ewa Chojecka, Hilary Drozd,
Władysław Pilch, Paweł Puczek, Władysław Sabela, Karol Stryja, nauczyciele, uczniowie z rodzicami i wielu innych.
„Gaude Mater Polonia” (Raduj się Matko Polsko) – tą pieśnią Chór Męski
„Cantus” z Goleszowa pod dyrekcją Anny Stanieczek rozpoczął uroczystość.
19
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Z okolicznościowych wpisów do Kroniki cytujemy fragmenty:

(…) To Liceum niechaj stanie się kuźnią charakterów, które
zdadzą egzamin z życia w życiu w wierze, wzmocnioną
głęboką wiarą.
ks. Paweł Anweiler
Biskup diecezjalny

Z prawdziwą radością i głębokim wzruszeniem wpisuję
w tej Księdze Pamiątkowej moje najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności dla Twórców,
Organizatorów, Nauczycieli i uczniów nowopowstałej
Szkoły (…).
prof. dr Ewa Chojecka
Uniwersytet Śląski

Powołanie do życia Waszego Liceum stanowi ważny
element w historii Cieszyna. Życzę powodzenia.
dr Jan Olbrycht
Burmistrz Cieszyna

Wyrazy głębokiego szacunku dla Inicjatorów i słowa największego uznania dla Realizatorów tego znakomitego
przedsięwzięcia (…).
mgr Ludwik Kuboszek
Rada Miejska Cieszyn
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Pełen serdecznych uczuć życzę nowej placówce, by stała się
kuźnią myśli twórczej, kontynuując wspaniałe tradycje
oświaty ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim.
Władysław Oszelda
Dziennikarz

Pamiętajcie, że jesteście kolejną „zmianą” w wielopokoleniowej sztafecie cieszyńskiego ewangelicyzmu.
dr Jan Wałach
Początki były trudne, ale pełne entuzjazmu i nadziei. Przez pierwszy rok
szkolny, jeden oddział klasy pierwszej odbywał naukę w życzliwie udostępnionej sali Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Trwał remont budynku Towarzystwa Ewangelickiego.
Największą pomoc finansową uzyskano z Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej – Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit oraz fundacji
szwajcarskich adwokatów – Evanaid Stiftung w Chur.
W piątek, 2 września 1994 r., odbyła się uroczysta inauguracja drugiego
roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego i przekazanie Szkole do użytku starannie i pięknie odnowionego
budynku. Uroczystość miała bardzo podniosły i okazały charakter. Na tarasie Kościoła Jezusowego grała orkiestra dęta. W uroczystym nabożeństwie wzięli udział m.in. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP ks. Jan Szarek, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. Zdzisław Tranda, Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej ks. Władysław Volny, Biskup Kościoła Luterańskiego Północnej Łaby w RFN ks. Ludwig Kohlwage z Lubeki, liczni księża, przewodniczący Związku Ewangelickich Szkół w RFN
dr Horst Bahn, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Rejonowego i władz miasta Cieszyna, kilkunastu profesorów wyższych uczelni,
tłumnie przybyli ewangelicy z bliska i daleka oraz około stu uczestników
21
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zainicjowanego i zorganizowanego przez Towarzystwo Ewangelickie
trzydniowego I Ogólnopolskiego Forum Inteligencji Ewangelickiej, które
odbywało się w Wiśle Jaworniku. Po szczególnie wzruszającej uroczystości przekazania kluczy do odnowionego budynku szkoły i uroczystej inauguracji kolejnego roku szkolnego, odbył się w kościele koncert z udziałem solistów, chóru i orkiestry kameralnej.
W budynku Towarzystwa Ewangelickiego przy ul. Sienkiewicza 2 mają
lub miały swoją siedzibę:


od roku 1992 – Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie;



od roku 1994 – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie;



w latach 1995-2007 – Ewangelicka Fundacja Edukacyjna
w Cieszynie;



od roku 1999 – Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie.

W budynkach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie mają swoją
siedzibę:


od roku 2005 – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie (mieszcząca się w budynku neogotyckim z 1869 r.);



od roku 2006 – Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie (mieszczące się w budynku Starego Gimnazjum –
"Pajcie").

Prof. dr Ewa Chojecka w swoim przemówieniu na uroczystej inauguracji
Liceum wymieniła trzy okresy, które w przyszłości historycy szkolnictwa
ewangelickiego w Cieszynie będą wyróżniać: szkolnictwo z okresu Reformacji, szkoły związane z budową Kościoła Jezusowego w Cieszynie
oraz okres po roku 1993, kiedy to powstało Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwa Ewangelickiego.
W roku 2009, roku jubileuszu 300-lecia Kościoła Jezusowego na Wyższej
Bramie w Cieszynie, można było z dumą powiedzieć, że przy historycz22
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nym placu Kościelnym, w ewangelickich budynkach wychowują się, uczą
i kształcą dzieci i młodzież od lat przedszkolnych aż do egzaminu dojrzałości. Działalność ta niech będzie nawiązaniem do chlubnych tradycji
oświatowych protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim. Jej ocenę pozostawiamy przyszłym pokoleniom.

Artykuł niniejszy ma charakter informacyjny i popularyzatorski, stąd zrezygnowano z podawania źródeł i przypisów. Autor korzystał z wielu opracowań oraz
materiałów własnych, związanych z działalnością reaktywowanego Towarzystwa
Ewangelickiego, którego był jednym z inicjatorów i jego pierwszym prezesem.
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Lidia Pałac

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
Ewangelickiego w latach 1993-2010
Liceum ogólnokształcące pierwszą placówką oświatową utworzoną
przez TE
Historię szkoły ewangelickiej w Cieszynie, nazwanej Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego, zapoczątkowała w dniu
1 września 1993 r. uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego.
Jako że budynek przy ul. Sienkiewicza, w którym miała mieścić się szkoła, był jeszcze w remoncie, nauka w pierwszym roku szkolnym 1993/94
odbywała się w sali wynajętej przez Zarząd TE w Zespole Szkół im. Antoniego Osuchowskiego. Rok później, 2 września 1994 r., nastąpiła inauguracja drugiego roku szkolnego – tym razem w już wyremontowanym,
pięknym budynku przy ul. Sienkiewicza 2. Uroczystość rozpoczęła się w
ewangelickim Kościele Jezusowym, a poświęcenia budynku szkoły dokonał Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jan Szarek.
Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego uzyskał kompetencję organu prowadzącego szkołę. Od tego momentu, do jego uprawnień należy nadanie
szkole statutu, powoływanie i odwoływanie dyrektora, wyznaczanie
wysokości czesnego i innych opłat, ustalanie zasad wynagradzania pracowników liceum, określanie zasad rekrutacji uczniów. Utworzenie Rady Szkoły – organu opiniodawczego – zostało przewidziane w drugim
roku działania liceum. W jej skład weszło po dwóch przedstawicieli Zarządu TE, Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Powołano dyrektora szkoły – zadania tego podjęła się Danuta MolinPuczek, która była równocześnie polonistką i wychowawczynią klasy
pierwszej. Jej wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i metodycznej pomogło wykreować dobrą markę szkoły w środowisku lokal24
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nym. Wspólnie z oddanym zespołem nauczycieli i wspierającym ich
działania Zarządem TE, udało się z powodzeniem nawiązać do chlubnych tradycji oświatowych protestantyzmu.
Pierwsze grono nauczycielskie tworzyli: Danuta Molin-Puczek – dyrektor LOTE, Irena Dorda (biologia), Danuta Duda (geografia), Bogusław
Francuz (historia), Mateusz Czupryna (historia), Jan Karkoszka (matematyka), Krystyna Król (fizyka), Stanisław Kubicius (chemia), Witold
Korbut (wychowanie fizyczne), Elżbieta Puczok (wychowanie fizyczne),
Jan Puczek (przysposobienie obronne), Renata Badura-Sikora (muzyka),
Teresa Śliwa (język niemiecki), Andrzej Trybuś (język angielski), Joanna
Szymańska (język angielski), ks. Janusz Sikora (religia ewangelicka), ks.
Piotr Kocur (religia katolicka).
Statut szkoły uchwalony został przez Zarząd TE 13 kwietnia 1993 r.
Przyjęcie statutu poprzedziła dyskusja w środowisku nauczycielskim
oraz konsultacje w różnych kręgach m. in. w działającym już Liceum
Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w BielskuBiałej, Kuratorium Oświaty, Oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach.
Naczelnym zadaniem LOTE, określonym w statucie szkoły, jest wszechstronne wykształcenie oraz wychowanie uczniów w oparciu o zasady
etyki chrześcijańskiej i protestancki etos pracy, poszanowanie godności
osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Koncepcja programowa ewangelickiego liceum
Koncepcja programowa szkoły, opracowana przez Stanisława Kubiciusa,
zakładała:
 Prowadzenie zajęć w mniej liczebnych niż w szkołach publicznych oddziałach (około 20 osobowych) z możliwością podziału
na grupy w przypadku języków obcych.
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 Położenie szczególnego nacisku na naukę języków obcych poprzez zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin do pięciu (język angielski) i do trzech (język niemiecki); kierowanie uczniów
do grup wg kryterium stopnia znajomości języka, zatrudnianie
zagranicznych lektorów prowadzących konwersacje, organizowanie zagranicznych obozów językowych w czasie wakacji.
 Realizowanie już w ciągu pierwszego i drugiego roku nauki, całego obowiązkowego programu z przedmiotów: biologia, chemia,
fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, przysposobienie obronne.
 Prowadzenie zajęć seminaryjnych (fakultatywnych) w klasie
trzeciej i czwartej, przy założeniu, że uczeń jest zobowiązany do
wyboru trzech rodzajów zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i kierunkiem przyszłych studiów.
 Wprowadzenie dodatkowych przedmiotów i zajęć takich jak: język francuski, język łaciński, ochrona środowiska, maszynopisanie, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie estetyczne, kurs
tańca towarzyskiego, kurs prawa jazdy.
 Nawiązanie kontaktów i organizowanie wyjazdów zagranicznych
przy ścisłej współpracy z rodzicami.
 Wychowanie w duchu protestanckim, ze szczególnym uwzględnieniem wartości, które wniosła reformacja do życia społecznego, to jest: protestanckiego etosu pracy, uczciwości, rzetelności i
spolegliwości.
 Udzielanie pomocy finansowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, co zapobiegałoby ograniczaniu ich dostępu do szkoły w związku z koniecznością opłacania czesnego.
 Zatrudnianie doświadczonych nauczycieli, posiadających znaczący dorobek zawodowy, gwarantujący wysoki poziom nauczania.
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 Stawianie uczniom wysokich wymagań; podejmowanie wysiłków
pozwalających absolwentom szkoły na samodzielne, odważne
myślenie i działanie.
 Umożliwienie przyjęcia do szkoły i pobierania nauki uczniom
różnych religii i przekonań, kierowanie się w czasie rekrutacji zasadą powszechnej dostępności do szkoły.
Zdecydowaną większość założeń udało się wprowadzić w życie. To one
właśnie zadecydowały o specyfice szkoły i jej odmienności w porównaniu ze szkołami publicznymi. Na ich podstawie opracowano szkolny
plan nauczania, który musiał być zgodny z ramowym planem nauczania,
określonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Dla kolejnych roczników, szkolny plan był w nieznacznym stopniu modyfikowany. Uwzględniano wnioski zgłaszane przez nauczycieli, a także uwagi rodziców
i uczniów.
Wyznaczone w chwili powoływania szkoły priorytety, zasadniczo nie
uległy zmianie nawet po wprowadzeniu w 2002 r. przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej drugiego etapu reformy edukacyjnej. W jej wyniku
4-letnie licea ogólnokształcące, jako szkoły ponadpodstawowe, przekształcone zostały w 3-letnie licea na bazie gimnazjum.
Ponieważ LOTE przez 9 lat funkcjonowania wypracowało sobie wysoką
renomę i uznane było jako szkoła, w której języki obce nauczane są na
wysokim poziomie, również i w nowym planie ramowym przewidziano
nauczanie języków obcych w zakresie rozszerzonym. W klasach tzw. europejskich (humanistycznych) nauczane są 3 języki obce: angielski (5
godz. tygodniowo), niemiecki (3 godz. tygodniowo) oraz francuski
(3 godz. tygodniowo). Z kolei w klasach matematyczno-przyrodniczych
(ścisłych) obowiązują 2 języki obce w wymiarze 5 godz. tygodniowo,
a ponadto matematyka prowadzona jest w zakresie rozszerzonym.
Ważnym elementem planu nauczania stały się zajęcia seminaryjne, które uczeń obowiązkowo wybiera z, co najmniej, dwóch przedmiotów,
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zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz kierunkiem przyszłych studiów. Zajęcia te rozpoczynają się już w pierwszej klasie i prowadzone są
w zakresie rozszerzonym: w pierwszej klasie – 1 godzina, w drugiej – 2
godziny, w trzeciej – 4 godziny. Przykładowo: jeśli uczeń wybiera np.
seminaria z biologii i chemii, wówczas realizuje w całym cyklu 3 godz.
tygodniowo z każdego z tych przedmiotów na poziomie podstawowym z
całą klasą (jako przedmiot z kanonu) oraz 7 godz. tygodniowo z każdego
z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w małej grupie seminaryjnej. Tak przygotowywany do egzaminów maturalnych uczeń, ma dużą szansę na uzyskanie wysokiego wyniku, a tym samym na zdobycie
wymarzonego indeksu uczelni wyższej. Już pierwsza „nowa” matura
w 2005 r. potwierdziła skuteczność takiego systemu nauczania.
Finansowanie
Ramowy plan zakładał, że – zarówno w przypadku uczniów jak i nauczycieli – przypisana im tygodniowa ilość godzin, będzie znacznie
większa niż przewidywał to plan ministerialny. Tak znaczne zwiększenie liczby godzin nauczycielskich w LOTE posiadało istotny wpływ na
koszty działania szkoły. Ponieważ w pierwszych latach istnienia LOTE
dotacja z budżetu państwa wynosiła tylko 50 % wydatków ponoszonych
w szkołach publicznych, przyjęto, że brakujące środki pochodzić będą z
opłaty wpisowego – wpłacanego jednorazowo, i czesnego – wpłacanego
co miesiąc.
Po utworzeniu powiatów (1 stycznia 1999 r.) oraz po zaistnieniu zmian
w ustawie o systemie oświaty, sytuacja finansowa LOTE poprawiła się.
Dotacja, która przysługiwała na jednego ucznia LOTE, nie mogła być
bowiem mniejsza niż kwota przewidziana na jednego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat.
Wysokość czesnego, w ciągu 17 lat funkcjonowania szkoły, kształtowała
się następująco:
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Wpisowe

Czesne

w PLN

w PLN

w USD
(wg kursu walut
w danym roku)

w cenach
stałych (w PLN),
odniesionych
do 1993 r.

290
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

90
100
150
180
200
220
240
260
260
260
260
260
260
280
280
290
310
310

45
43
61
66
58
60
60
59
61
63
65
71
81
91
100
127
108
99

90
75
85
82
75
71
69
66
62
60
60
58
56
60
59
58
78
76

Rok

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Uczniowie LOTE pochodzą głównie z terenów posiadających duże tradycje protestanckie, ponadto z miejscowości skąd istnieje łatwość dojazdu do szkoły. Największą popularnością szkoła cieszy się w następujących gminach powiatu cieszyńskiego: Cieszyn, Wisła, Ustroń, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Strumień, Skoczów.
Historia szkoły
Historię szkoły zapoczątkowała klasa, nazywana „klasą historyczną”,
licząca 22 uczniów. W drugim roku szkolnym przyjęto dwie pierwsze
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klasy, tak więc w nowej szkole uczyły się już łącznie trzy klasy, o łącznej
liczbie 64 uczniów.
Szkoła stopniowo zyskiwała dobrą opinię w środowisku lokalnym, czego dowodem był trzeci egzamin wstępny, do którego przystąpiło 93
kandydatów. Przyjęto 62 uczniów i utworzono aż trzy klasy pierwsze.
Od roku szkolnego 1996/97 przyjmowane były dwie klasy pierwsze z
łączną ilością około 40-44 uczniów.
W maju 1997 roku odbyła się pierwsza matura. Do egzaminu dojrzałości
przystąpiło 20 abiturientów. Wszyscy uczniowie zdali egzamin, zaś
trzech z nich uzyskało najwyższą średnią – 5,0. Rozdanie pierwszych
świadectw dojrzałości miało bardzo uroczysty charakter. Zaproszono
m.in. biskupa diecezjalnego ks. Pawła Anweilera, burmistrza Cieszyna
dra Jana Olbrychta, członków Zarządu TE, dyrektorów innych szkół, rodziców. Uroczystość rozdania świadectw weszła na stałe do kalendarza
imprez szkolnych i ma zawsze bardzo odświętny i uroczysty charakter.
Pod koniec lat 90. nastał czas zmian w polskim systemie szkolnym. I
etap reformy – zapoczątkowany 1 września 1999 r. – przewidywał skrócenie nauki w szkołach podstawowych do 6 lat i wprowadzenie 3letnich gimnazjów. W takiej sytuacji Zarząd Towarzystwa podjął decyzję
o utworzeniu drugiej placówki oświatowej – Gimnazjum Towarzystwa
Ewangelickiego.
1 września 1999 r. do 153 licealistów, uczących się w budynku szkoły
przy ul. Sienkiewicza 2, dołączyła pierwsza klasa gimnazjalistów. Dyrektorem gimnazjum Zarząd mianował mgr Zofię Fober.
W 2001r., po 8 latach pracy w charakterze dyrektora szkoły, na emeryturę przeszła Danuta Molin-Puczek. Nowym dyrektorem LOTE Zarząd
TE mianował mgr Lidię Pałac, która I etap reformy, na poziomie gimnazjalnym, wprowadzała jako dyrektor gimnazjum w Goleszowie. Te doświadczenia okazały się bardzo cenne przy realizacji kolejnych etapów
reformy.
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II etap reformy dotyczył szkolnictwa średniego. Reforma zakładała bowiem powstanie, od 2002 r., 3-letnich liceów, jako szkół ponadgimnazjalnych. Stąd, co ciekawe, w roku szkolnym 2001/2002 nie było w ogóle klas pierwszych! Młodzież z rocznika 1986 kontynuowała naukę w
trzeciej klasie gimnazjum. W tym czasie w liceach istniały jeszcze klasy
drugie, trzecie i czwarte, które jako ostatnie realizowały stary program
nauczania 4-letniego liceum. Konsekwencją takich zmian było zmniejszenie liczby uczniów liceum – w LOTE w roku szkolnym 2001/2002 w
6 klasach uczyło się 116 uczniów. Łącznie z 5-cioma klasami GTE, w obu
szkołach uczyło się 225 uczniów, docelowo zaś miało powstać 6 klas
gimnazjalnych. Przewidywano, że do GTE będzie uczęszczać 140
uczniów.
Reforma, obok zmian strukturalnych, wprowadziła zmiany programowe, a także nową formułę egzaminów sprawdzających wiedzę na danym
etapie kształcenia. Egzaminy maturalne, począwszy od 2005 roku, składają się z dwóch części. Część tzw. wewnętrzna obejmuje egzaminy ustne z języka polskiego (w formie prezentacji) oraz z języków obcych. W
drugiej części – zewnętrznej – uczeń obowiązkowo przystępuje do egzaminów pisemnych z: języka polskiego, języka obcego, matematyki (od
2010 r.) oraz przedmiotu wybranego. Ponadto uczeń może zdawać egzaminy maksymalnie z 3 przedmiotów dodatkowych, a od 2010 r. –
z 6 przedmiotów dodatkowych. Prace pisemne poprawiane są przez egzaminatorów przygotowanych przez Centralne Komisje Egzaminacyjne.
Tak przeprowadzone egzaminy maturalne zastąpiły egzaminy wstępne
na wyższe uczelnie.
Już pierwsze egzaminy maturalne według nowej formuły pokazały, że
średnie wyniki uczniów LOTE są, w przypadku niemal wszystkich
przedmiotów, wyższe od średniej zarówno krajowej, jak i wojewódzkiej,
a także powiatowej (dla powiatu cieszyńskiego). Dzięki dobrym wynikom maturalnym, większość absolwentów LOTE otrzymała indeksy na
wymarzone przez siebie, renomowane uczelnie.
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Istnienie w jednym budynku dwóch szkół – liceum i gimnazjum, w których łącznie uczyło się około 260 uczniów w 12 oddziałach, powodowało liczne kłopoty, i znaczne pogorszenie warunków lokalowych. Rysowała się więc wyraźnie konieczność rozbudowy szkoły. Możliwość była
tylko jedna – adaptacja strychu. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej, TE jako organ prowadzący szkołę podjął, wraz z Dyrekcją, decyzję o
rozpoczęciu prac związanych z przebudową poddasza na pomieszczenia
klasowe. Opracowany projekt, którego autorami byli mgr inż. Leonard
Gross i mgr inż. Robert Raszka, przewidywał adaptację całego strychu
i uzyskanie w ten sposób 5 klas lekcyjnych oraz dwóch mniejszych pomieszczeń socjalnych dla uczniów i nauczycieli. W pierwszym etapie
przebudowano część strychu od ulicy Sienkiewicza, uzyskując 3 pomieszczenia klasowe oraz toalety. Zakrojone na szeroką skalę prace
prowadzono przez cały czas trwania wakacji, dzięki czemu 1 września
2002 r. uczniowie mogli rozpocząć naukę w pięknych, słonecznych klasach. Przystosowanie pozostałej części strychu (od ulicy Stalmacha)
rozpoczęto już podczas ferii zimowych w 2003 roku, a prace sfinalizowano końcem sierpnia 2003 r. Rok szkolny 2003/2004 rozpoczęto w
budynku o znacznie poszerzonej bazie lokalowej.
Nowe pomieszczenia musiały zostać odpowiednio wyposażone. Dzięki
osobistym staraniom dyr. Lidii Pałac, udało się pozyskać spore ilości
sprzętu, ufundowanego przez holenderskie organizacje religijne. Dotację
na remont poddasza przekazał także Komitet Rodzicielski.
Wykonanie adaptacji poddasza stanowiło duży wysiłek finansowy oraz
organizacyjny, jednak uzyskany efekt oraz ogromna przydatność nowej
przestrzeni szkolnej, przyniosła wszystkim ogromną satysfakcję. Ponieważ na „strychu” uczą się głównie licealiści, odzyskali oni poczucie
niezależności i utraconą, w chwili utworzenia wielu nowych klas gimnazjum, kameralność.
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Statystyki
Podstawowe dane statystyczne, opisujące LOTE na przestrzeni 17 lat,
przedstawiają się następująco:
Rok
szkolny

Ilość uczniów
w szkole

W tym wyznania
ewangelickiego

%

1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

22
64
127
171
192
180
153
157
116
112
123
113
123
126
120
115
114

15
43
85
113
110
111
93
96
64
65
73
71
61
60
54
56
56

68
67
66
66
57
61
60
61
55
58
59
62
49
47
45
49
49

Na dzień 31.08.2010 r. LOTE ukończyło łącznie

Ilość
absolwentów

20
40
62
40
37
42
34
41
35
44
34
45
46
27

547 uczniów

Wielu spośród absolwentów ukończyło już uczelnie wyższe, w tym również i zagraniczne. Część absolwentów kontynuuje studia. W placówkach oświatowych TE (SPTE, GTE, LOTE) pracuje 6-ciu nauczycieli będących absolwentami LOTE.
Obecnie (czyli na dzień 31 VIII 2010 r.) na pełnym i niepełnym etacie
w LOTE pracuje 30 nauczycieli. Jest to kadra doświadczona, o wysokich
kompetencjach, kreatywna i zawsze gotowa do pracy na rzecz szkoły.
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Rada Pedagogiczna LOTE
DYREKTOR mgr Lidia Pałac
WICEDYREKTOR mgr Aleksandra Trybuś
mgr Jerzy Ablewicz
JĘZYK POLSKI mgr Joanna Gibiec
mgr Agata Ogórek
mgr Beata Bobola
JĘZYK ANGIELSKI mgr Gabriela Czarnik
mgr Ewa Orszulik
JĘZYK FRANCUSKI mgr Małgorzata Hauptmann
mgr Grzegorz Przybyła
mgr Piotr Sikora
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Justyna Sobota
mgr Anna Sztwiertnia
mgr Bogusław Francus
HISTORIA mgr Janusz Gabryś
mgr Grzegorz Przybyła
mgr Tomasz Glajcar
MATEMATYKA
mgr Jolanta Woźniak
WIEDZA
mgr Janusz Gabryś
O SPOŁECZEŃSTWIE
FIZYKA mgr Izabela Pękowska
CHEMIA mgr Wioletta Wędrowczyk-Zamarska
BIOLOGIA mgr Izabela Kubicius
GEOGRAFIA mgr Anna Hussar
HISTORIA SZTUKI mgr Urszula Górnicka-Herma
INFORMATYKA mgr inż. Adam Jaronicki
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ mgr Katarzyna Piwocha
WYCHOWANIE mgr Krzysztof Andraka
FIZYCZNE mgr Joachim Puczok
RELIGIA
ks. Janusz Sikora
EWANGELICKA
RELIGIA KATOLICKA mgr Urszula Maślanka
JĘZYK ŁACIŃSKI mgr Urszula Żurawska
PEDAGOG SZKOLNY mgr Agnieszka Idźkiewicz
BIBLIOTEKA mgr Anna Gluza
CHÓR SZKOLNY mgr Jean Claude Hauptmann
LEKTORZY Sara Griebler
JĘZYKA ANGIELSKIEGO Colleen Hetrick
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Obsługa administracyjno-biurowa: Wanda Roik, Dorota Raczek; pracownicy: Andrzej Szczypka, Zygmunt Bicz, Bożena Andrzejewska, Anna
Lubaszewska, Wanda Wojnar. Prowadzenie kawiarenki: Zuzanna Bronowska.
Obecny skład zarządu TE: PREZES – ks. Janusz Sikora, Z-CA PREZESA –
Henryk Kubeczka, Z-CA PREZESA – Jan Matuszek, CZŁONKOWIE ZARZĄDU – Zofia Fober, Lidia Konik, Jacek Sobota, Jerzy Klus, Robert Kryska, Bogusław Gibiec.
Rada Rodziców składa się z osób należących równocześnie do trójek
klasowych obu szkół LOTE i GTE. W roku 2010 obowiązki przewodniczącego Rady Rodziców pełni Jacek Sobota. Zaangażowanie Rady Rodziców pozwala na organizowanie wielu imprez – igrzysk sportowych,
koncertów kolęd, festynów szkolnych. Finansowa pomoc Rady Rodziców udzielana systematycznie szkole, pozwoliła unowocześnić i wzbogacić wyposażenie sal lekcyjnych (m. in. w nowoczesny sprzęt multimedialny).
Znaczące osiągnięcia uczniów
Od początku istnienia szkoły uczniowie LOTE zachęcani są do uczestniczenia w licznych konkursach i olimpiadach. Najwyższe miejsca na
olimpiadach przedmiotowych, gwarantujące indeksy uczelni wyższych,
uzyskali:


Tomasz Pochaba – laureat Olimpiady Ochrony Środowiska
(1998 r.)



Joanna Szlaur – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
(1998 r.)



Bartosz Zarzycki – laureat Olimpiady Biologicznej (2000 r.,
2001 r.)



Piotr Jaskier – finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
(2002 r.)
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Piotr Guńka – laureat Olimpiady Chemicznej oraz Złoty Medalista
Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Korei Południowej
(2005 r., 2006 r.)



Paweł Ferfecki – finalista Olimpiady Geograficznej (2008 r.)



Szymon Kubicius – laureat Olimpiady Matematycznej, Złoty Medalista Międzynarodowej Olimpiady Państw Środkowoeuropejskich (2009 r., 2010 r.)

Nasi uczniowie odnoszą duże sukcesy w konkursach biblijnych Jonasz
i Sola Scriptura , a także w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego (Fox), z matematyki (Kangur, Śląski Konkurs Matematyczny),
z fizyki (Lwiątko) oraz w wielu innych.
Cykliczne akcje, wykraczające poza ramowy program nauczania
SPOTKANIA ABSOLWENTÓW
Jak dotychczas zjazdy absolwentów odbywały się co pięć lat:




24.10.1998 r. (5-cio lecie LOTE)
18.10.2003 r. (10-cio lecie LOTE)
18.10.2008 r. (15-to lecie LOTE).

Uroczystości pięciolecia i dziesięciolecia rozpoczynały się w Kościele
Jezusowym, a kontynuowane były w cieszyńskim Teatrze im. A. Mickiewicza. Z okazji dziesięciolecia szkoły wydana została publikacja okolicznościowa. Uroczystość piętnastolecia odbyła się w Kościele Jezusowym,
a następnie zaproszeni goście, wraz z absolwentami i uczniami, przeszli
do szkoły.
Oprócz zjazdów absolwentów, każdego roku w pierwszy piątek września odbywają się spotkania absolwentów. Wtedy to na swoich wychowanków czekają w budynku szkoły wychowawcy, nauczyciele i przedstawiciele dyrekcji. Na spotkaniach tych można obejrzeć okolicznościowe wystawy i pokazy, przejrzeć kronikę szkoły, porozmawiać ze znajomymi ze szkolnej ławy i powspominać niezapomniane czasy.
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WYJAZDY INTEGRACYJNE
Pierwszoklasiści już we wrześniu wyjeżdżają na wspólny weekend, najczęściej do Jawornika, Salmopola bądź na Stecówkę. Wszystko po to, by
poznać się lepiej, a w szczególności by zintegrować uczniów, którzy nie
byli uczniami GTE. Wspólna wyprawa w góry, ognisko i zabawy pod
okiem wychowawcy i pedagoga, są dobrym początkiem budowania pozytywnych relacji w klasie i przyjaznej atmosfery.
Koncert „Dzieci Śpiewają Kolędy”
Dyrekcje wszystkich szkół prowadzonych przez TE oraz sam Zarząd TE,
organizują w okresie poświątecznym, w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Cieszynie, coroczne tradycyjne występy uczniów. Zwyczaj ten zapoczątkowany został już w pierwszym roku działalności liceum. W koncercie występują chóry dziecięce i młodzieżowe Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a gospodarzem koncertu są
uczniowie szkół TE. Koncert, mający charakter przeglądu chórów i zespołów dziecięcych, spełnia także funkcję informacyjną oraz służy propagowaniu idei szkolnictwa ewangelickiego. Dochód ze sprzedaży biletów oraz loterii fantowej przeznaczany jest na potrzeby szkół TE. Bufet
organizują rodzice uczniów.
Akcje charytatywne
Najpopularniejszą akcją prowadzoną od 2001 r. jest organizowanie paczek świątecznych dla dzieci z Ukrainy. Akcja ta, funkcjonująca pod hasłem „Prezent pod choinkę”, koordynowana jest przez dzięgielowskie
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła E-A. Uczniowie obu szkół – LOTE
i GTE – kompletują co roku około 50-60 paczek.
Kolejnym przedsięwzięciem, w którym uczestniczą co roku obie szkoły,
jest akcja „Góra grosza”. Uczniowie zbierają przez kilka tygodni groszowe monety, które następnie przesyłane są do organizatorów, by ci wesprzeć mogli domy dziecka.
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Studniówka
Tradycyjny bal studniówkowy organizowany jest przez uczniów klas
maturalnych i ich rodziców na sto dni przed egzaminami maturalnymi.
Miejsce, menu i stroje wybierane są niezwykle pieczołowicie, a cała impreza pozostaje jej uczestnikom w pamięci, jako wydarzenie podniosłe,
uroczyste i pełne elegancji.
Bal rozpoczyna się uroczystym polonezem, przemową prowadzących
uroczystość uczniów oraz dyrektora. Zabawa trwa do białego rana, a
nad bezpieczeństwem bawiących się czuwają rodzice i wychowawcy.
Igrzyska Sportowe Lote
Tradycją LOTE oraz GTE jest organizowanie corocznej imprezy sportowej, która odbywa się w obiektach sportowych Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Oprócz zmagań sportowych, uczniowie wszystkich klas
współzawodniczą ze sobą, prześcigając się w ciekawych formach dopingu swoich kolegów, takich jak niecodzienne stroje, plakaty, żywiołowy
aplauz, itp.
Pomocni w przeprowadzeniu igrzysk są rodzice, którzy organizują poczęstunek oraz pomagają w sędziowaniu.
Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego
Obchody Dnia Języka Polskiego w LOTE zapoczątkowano w 2005 r. Inicjatorem akcji był polonista, dr Jerzy Ablewicz. Jego uczniowie przygotowują corocznie wykłady dla pozostałych licealistów oraz przeprowadzają konkurs językowy i dyktando dla gimnazjalistów. Obchody te korespondują ze Światowym Dniem Języka Ojczystego, który ustanowiony
został w 1999 r. przez UNESCO.
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Przywitanie wiosny to tradycyjna impreza szkolna, która wzięła początek w akcjach popularyzujących idee europejskie, a organizowanych
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przed 2004 r., czyli przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Początkowo były to akcje organizowane na cieszyńskim rynku przez Urząd Miasta, a nakierowane na współdziałanie ze szkolnymi kołami europejskimi. Każda szkoła przygotowywała „stragan narodowy” kraju, który
przypadł jej w udziale, a który był już członkiem UE lub też miał zostać
do niej przyjęty. Pomysł przeniesiony został na grunt szkolny – od kilku
lat „Pierwszy Dzień Wiosny” obchodzi się w LOTE, prezentując kulturę,
geografię i język wybranego kraju. Były już dni: francuski, włoski, korsykański, niemiecki, a ponadto organizowane były dni poświęcone całym grupom państw.
Działania powyższe są jednym z elementów kształtowania wśród młodzieży postaw otwartości i akceptacji różnic i wielości kultur, respektowania prawa do „bycia innym”, pokonywania stereotypów, ale też
kształtowania własnej tożsamości i odrębności.
PIKNIK RODZINNY
Tradycyjny festyn, organizowany przez rodziców i uczniów w maju lub
czerwcu każdego roku, odbywa się najczęściej na Campingu „Olza”
w Cieszynie. Rodzice przygotowują wspaniałe potrawy regionalne i ciasta, a prócz tego organizują zabawy i gry. Dochód z festynu przeznaczany jest na działalność szkół. Ważnym aspektem wychowawczym tej imprezy jest wzmacnianie relacji rodzinnych i wewnątrzszkolnych.
CHÓR SZKOLNY
W LOTE, od początku istnienia szkoły, działa chór, który uświetnia uroczystości szkolne, występuje na dorocznym koncercie kolęd, uświetnia
uroczystości lokalne. W pierwszych latach dyrygentką chóru była Renata Badura-Sikora, nauczycielka muzyki w LOTE.
Od 2002 r. chór prowadzi Jean-Claude Hauptmann. Pod jego przewodnictwem chór, pragnąc uświetnić uroczystość 10-lecia szkoły obchodzoną w 2003 r., przygotował i wykonał z ogromnym powodzeniem fragment Mszy D-dur Antoniego Dworzaka „Kyrie”.
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w 2005 r. chór szkolny, biorąc udział w koncercie w ramach Cieszyńskich Dni Frankofonii, wykonał fragmenty Requiem Francois-Josepha
Gosseka. Występ ten tak spodobał się kierownictwu Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, że włączył go do swojego repertuaru. Chór LOTE i GTE
wraz z dyrygentem Jean-Claude Hauptmannem został zaproszony do
wspólnego, premierowego koncertu, który odbył się 22.04.2006 r.
w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Z zespołem „Śląsk” młodzież
LOTE i GTE zaśpiewała także w dniu 22.10.2006 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie, a później w kościele katolickim w Jaworznie.
Wcześniej, bo jeszcze w 2005 r., chór LOTE i GTE występował także
w ewangelickim katedralnym Kościele Zmartwychwstania Pańskiego
w Katowicach. Ponadto gościł na koncercie w kościele ewangelickim
w Pszczynie podczas Forum Inteligencji Ewangelickiej w 2004 r. oraz
w Wiśle w 2008 r.
Wymiar ekumeniczny chóru LOTE i GTE potwierdza zaproszenie Klubu
Inteligencji Katolickiej na koncert, który, w ramach Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej, odbył się Bielska-Białej w dniu 15.10.2008 r.
W kwietniu 2008 r. w katowickim „Spodku” miała miejsce niecodzienna
impreza – Ewangelizacja Satelitarna ProChrist, która organizowana była
przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie przy współpracy
kilku Kościołów polskich i zagranicznych. 8.04.2008 r. ewangelizacyjne
spotkanie wzbogacił MEGACHÓR składający się z 1200 śpiewaków –
członków wielu chórów parafialnych. W MEGACHÓRZE, prowadzonym
przez Jean-Claude Hauptmanna, znalazł się także, wśród wielu wykonawców, chór LOTE i GTE.
Wydział Edukacji starostwa cieszyńskiego każdego roku zaprasza chór
LOTE i GTE do uświetnienia obchodów Święta Edukacji Narodowej.
W niedzielę 11.04.2010 r., w dzień po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w której zginęła para prezydencka oraz liczni,
wysocy urzędnicy państwowi i kościelni, chór zorganizował koncert ża-
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łobny. W koncercie wystąpili również przebywający w szkole goście
z Francji – chór szkoły muzycznej z Macon.
Chór szkolny wyjeżdża na zagraniczne koncerty: w pierwszych latach
występował w Poczdamie w Niemczech, w Sopronie na Węgrzech, później w Lit-et-Mixe i Obermodern-Zutzendorf we Francji (2004 r.),
w Neuchâtel w Szwajcarii (2006 r.), w L'Île-Rousse na Korsyce (2007 r.),
w Wilnie na Litwie i Teuvie w Finlandii (VIII 2008 r.), w Parthenay i Angers we Francji (IX 2008 r.). W 2008 r. chór nagrał pierwszą płytę, zatytułowaną „Za rękę weź mnie, Panie”.
KONTAKTY ZAGRANICZNE
Szkoła współpracuje z partnerami zagranicznymi.
Kościół Luterański Synodu Missouri w USA od pierwszych lat istnienia
LOTE przysyła do pracy lektorów – wolontariuszy, którzy prowadzą
z uczniami zajęcia – konwersacje z języka angielskiego. Ponieważ w roku szkolnym 2009/2010 Kościół Luterański Synodu Missouri nie miał
możliwości zapewnienia lektorów , dyrektor Lidia Pałac nawiązała
współpracę z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem w Ameryce
(Evangelical Lutheran Church of America – ELCA). We wrześniu 2009 r.
pracę w szkołach TE rozpoczęły Sarah Griebler i Colleen Hetrick – delegowane do prowadzenia zajęć konwersacyjnych przez ELCA. Praca lektorów z USA jest cennym uzupełnieniem zajęć, prowadzonych przez polskich nauczycieli języka angielskiego, co skutkuje wysokimi kompetencjami językowymi uczniów. Ponadto wolontariusze-lektorzy są swego
rodzaju misjonarzami, odważnie dzielącymi się doświadczeniami swej
wiary. W bezpośrednim kontakcie z młodymi ludźmi, pozwalają im poznać odmienną kulturę i uczą szacunku do inności.
Od 15 lat nasze liceum współpracuje ze szkołami w Berlinie (Evangelische Schule Charlottenburg) oraz w Poczdamie (Evangelisches Gymnasium Hermannswerder). Projekt współpracy, który nie byłby możliwy
bez wielkiego zaangażowania nauczycieli germanistów, wspiera finan41
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sowo Polsko-Niemiecka Fundacja Współpracy Młodzieży z siedzibami
w Warszawie i Poczdamie. Ponadto szkoła współpracuje ze szkołą polską na Litwie (Gimnazjum im. Ferdynada Ruszczyca w Rudaminie koło
Wilna). Program szkolny przewiduje wymianę partnerską z Litwą klas
pierwszych, zaś w klasie drugiej wymianę z Niemcami. Przez pewien
czas uczniowie wyjeżdżali także do szkół w Danii oraz w Anglii (Portsmouth). W 2009 r. nawiązana została współpraca z liceum w L'ÎleRousse na Korsyce, gdzie wyjeżdżać będzie młodzież licealna ucząca się
języka francuskiego.
SZKOLNE PUBLIKATORY
Od wielu lat istnieje szkolna redakcja gazetki LOTOS, którą w całości redagują uczniowie. Stanowi ona forum, na którym publikowane są szkolne aktualności, wyrażane ciekawe opinie, refleksje, a ponadto prezentowana jest szkolna twórczość.
Na szkolnej stronie internetowej lote.tecieszyn.pl znaleźć można
najważniejsze informacje o szkole. Stronę prowadzi, przy współpracy
z uczniami oraz dyrekcją, nauczyciel informatyki mgr inż. Adam
Jaronicki.
Z okazji 10-lecia liceum wydana została Księga Pamiątkowa 1993-2003
licząca 128 stron. W skład kolegium redakcyjnego weszli: Danuta MolinPuczek, Jan Puczek, Lidia Pałac, Stanisław Kubicius. Projekt okładki
opracowała Urszula Górnicka-Herma. Publikacja opisuje genezę i działalność szkoły, zawiera wypowiedzi uczniów, spisy nauczycieli i pracowników szkoły oraz listę jej uczniów i absolwentów.
W 2010 r. po raz pierwszy wydany został Almanach LOTE (Zeszyt I
2010), który zawiera utwory literackie napisane przez uczniów. We
wstępie, dr Jerzy Ablewicz – nauczyciel języka polskiego – tak pisze:
„Decyzja o drukowaniu utworów napisanych przez uczniów wynikła
głównie z tego, że teksty owe mają wartość literacką (…), znalazły się w
nim utwory odmienne rodzajowo i gatunkowo, ale podyktowane to było
42

SZKOŁY TE KONTYNUATORAMI TRADYCJI OŚWIATOWYCH PROTESTANTYZMU

potrzebą szerokiego zaprezentowania twórczości naszych uczniów, którzy
uprawiają z powodzeniem różne formy aktywności literackiej…”. Lirykę
prezentują wiersze Ewy Cieślar, utwory epickie wyszły spod pióra Dagmary Boruty, Sandry Kamińskiej, Magdaleny Trybuś, Kacpra Fąfrowicza,
Artura Morszczyńskiego, zaś publicystyką zajęli się Dagmara Boruta i
Artur Morszczyński. Okładkę zaprojektował Jakub Kobiela. Almanach
pomyślany został jako periodyk, co pozwala mieć nadzieję, że ukazywać
się będą kolejne zeszyty z najciekawszymi pracami literackimi naszych
uczniów.
Praca wychowawcza
W szkole dużą wagę przywiązuje się do pracy wychowawczej oraz wychowania w duchu ewangelickiego etosu pracy. Działania te prowadzone są w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki. Wrażliwość uczniów kształtowana jest poprzez uczestnictwo w
akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Ewangelickie oblicze szkoły podkreślane jest podczas wszystkich szkolnych uroczystości, mających miejsce w Kościele Jezusowym. Tam rozpoczyna się i kończy nabożeństwem rok szkolny. Okolicznościowe nabożeństwa towarzyszą uroczystościom jubileuszowym, takim jak 5, 10
i 15-lecie szkoły. Dla społeczności szkolnej odprawiane są również coroczne nabożeństwa z okazji Święta Reformacji, przed egzaminami maturalnymi oraz w Wielkim Tygodniu (połączone z Komunią Świętą).
Podczas uroczystości 15-lecia szkoły – 18 X 2008 r. – przed ołtarzem
stanęli młodzi księża – absolwenci LOTE: ks. Marcin Kotas – ówczesny
asystent biskupa Kościoła Ewang.-Augsb. oraz ks. Grzegorz Brudny –
wikariusz parafii w Cieszynie. W szkole, na pierwszych zajęciach każdego dnia, czytany jest wybrany werset biblijny, zaczerpnięty z książeczki
„Z Biblią na co dzień”.
Od wielu lat grupa uczniów spotyka się raz w tygodniu na dużej przerwie na przygotowywanych przez siebie spotkaniach biblijnych. Dobrą
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znajomość Pisma Świętego potwierdzają najwyższe lokaty zajmowane
przez naszych uczniów w konkursach biblijnych.
Wysoki poziom nauczania i normy etyczne
Konkordat legitymował wszystkie szkoły, także publiczne, do krzewienia idei chrześcijańskich, do udziału w obrzędach kościelnych, używania
symboli chrześcijańskich, itp. Lekcje religii w szkołach publicznych,
obecność księży i dostojników kościelnych w uroczystościach, ustanawianie kościelnych patronów placówek oświatowych – to dzisiejsza rzeczywistość szkolna, która ma sprzyjać wychowaniu chrześcijańskiemu.
Wobec takiej gorliwości w dążeniu do łączenia życia publicznego z kościelnym, można pytać o celowość tworzenia szkół prowadzonych przez
organizacje kościelne, w tym ewangelickie. Popularność szkół prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie świadczy o tym, że są one potrzebne. Do liceum, gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola
uczęszcza w chwili obecnej już ponad 530 uczniów i przedszkolaków.
Młodzi ludzie oraz ich rodzice doceniają fakt, że szkoły TE utrzymują
wysoki poziom nauczania, a prowadzone przez nie chrześcijańskie wychowanie ma prowadzić do doświadczenia Boga w ich własnym wnętrzu, do przyjęcia za własne wysokich norm etycznych.
Szkoły ewangelickie spełniają ponadto dodatkową rolę – w uczniach
wyznania ewangelickiego wzmacniają ewangelicką tożsamość, uczniów
innych wyznań uczą szacunku do protestantyzmu, a u wszystkich razem
starają się kształtować postawy tolerancji i zgodnego życia w ekumenicznej wspólnocie.
Motto, które towarzyszy szkole przez wszystkie lata, zaczerpnięte zostało z dzieł Stanisława Wyspiańskiego:
„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny.”
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Największym sukcesem szkoły są jej absolwenci i czyny, jakich dokonują
w swoim codziennym życiu. Wierzymy, że absolwenci LOTE dokonują
i dokonywać będą dobrych czynów, kształtując tak otaczający ich świat,
by stawał się coraz lepszy i piękniejszy.
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Aleksandra Trybuś

Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w latach
1999-2010
„Za rękę weź mnie Panie i prowadź sam…” – tym mottem 1 IX 1999 r.
w Kościele Jezusowym w Cieszynie rozpoczęło się nabożeństwo inaugurujące pierwszy rok szkolny Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego.
Zarząd TE organizację gimnazjum powierzył: dyr. LOTE mgr Danucie
Molin-Puczek oraz mgr Zofii Fober – powołanej na stanowisko dyrektora gimnazjum. Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego rozpoczęło
działalność w tym samym budynku co liceum – przy ulicy Sienkiewicza
2 w Cieszynie.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych do klasy pierwszej przyjęto 24 uczniów (w tym 18 wyznania ewangelickiego). Należy jednak
podkreślić ekumeniczny charakter szkoły – obecnie uczniowie wyznania
ewangelickiego stanowią ok. 60% uczniów gimnazjum.
Na pierwszej stronie kroniki szkolnej, pani Zofia Fober, jako dyrektor
szkoły i równocześnie wychowawczyni jedynej wówczas klasy, zapisała:
Nauczyciel w naszym gimnazjum będzie dydaktykiem, instruktorem, opiekunem, wychowawcą, doradcą, przewodnikiem – mistrzem. Rada Pedagogiczna ma świadomość, „ŻE
TYLE TYLKO JESTEŚMY WARCI – NA ILE NAS SPRAWDZONO”,
a przecież naszą wizytówką jest UCZEŃ.
Zgodnie z zapowiedzią oferujemy bezpieczną szkołę o wysokim poziomie nauczania. Kompetentna kadra pedagogiczna, prowadząca zajęcia
zarówno w gimnazjum jak i liceum, gwarantuje proces kształcenia, dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia i uwzględniający wysokie
aspiracje edukacyjne młodzieży. Dajemy uczniom możliwość rozwijania
swoich zainteresowań poprzez ciekawie prowadzone lekcje oraz bogatą
ofertę kółek przedmiotowych, podczas których uczniowie poszerzają
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swoją wiedzę czy też przygotowują się do udziału w konkursach. Dużym
zainteresowaniem cieszą się między innymi z zajęcia z języka rosyjskiego oraz łaciny. W ramach zajęć artystycznych uczniowie przygotowują
przedstawienia teatralne, koncerty chóru, prace plastyczne i fotograficzne oraz układy taneczne.
Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom nauczania języków obcych. Od samego początku istnienia szkoły uczniowie obowiązkowo
uczą się dwóch języków obcych: j. angielskiego i j. niemieckiego lub
j. francuskiego. Ponadto ćwiczą poprawność wymowy i poznają kulturę
Stanów Zjednoczonych na konwersacjach z języka angielskiego, prowadzonych przez native speakerów, którzy jako wolontariusze z USA
współpracują z Towarzystwem Ewangelickim. W efekcie wynik na końcowym egzaminie z języka angielskiego, który jako obowiązkowy został
wprowadzony w roku szkolnym 2008/09, był bardzo wysoki i wyniósł
średnio 46,3 pkt. na 50 możliwych. Ponadto wielu uczniów przystępuje
do egzaminu z języka niemieckiego Fit in Deutsch, przeprowadzanego
przez Instytut Goethego.
Wszystkie te działania sprawiają, że możemy poszczycić się:
 wysokimi wynikami klasyfikacji
Rok
szkolny

Liczba
uczniów

Średnia
Szkoły

Świadectwa
z
wyróżnieniem

Najwyższe
średnie

Frekwencja

1999/2000

23

3,89

6

5,00

96,8

2000/2001

64

4,03

15

5,46

97,4

2001/2002

108

4,04

27

5,62

94,3

2002/2003

133

4,09

40

5,79

95,6

2003/2004

135

4,36

43

5,43

92,0

2004/2005

137

4,33

39

5,39

92,0

2005/2006

138

4,33

34

5,62

95,0

2006/2007

156

4,27

43

5,29

94,4

2007/2008

167

4,4

50

5,31

94,7
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2008/2009

159

4,39

51

5,31

95,2

2009/2010

164

4,34

49

5,31

94,9

 najwyższymi w powiecie cieszyńskim wynikami egzaminu gimnazjalnego
Rok szkolny

Średnia ilość punktów
(na 100 możliwych)

2001/2002

74

2002/2003

77

2003/2004

72

2004/2005

79

2005/2006

77

2006/2007

79

2007/2008

81

2008/2009

82

2009/2010

77

 licznymi tytułami LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, uzyskiwanymi systematycznie przez naszych uczniów
Rok szkolny
2004/2005
2006/2007

2007/2008
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Laureaci konkursów przedmiotowych
Katarzyna Cichoń (biologia)
Kacper Kacperski (matematyka)
Jakub Lipowczan (biologia)
Anastazja Szlauer (biologia)
Szymon Kubicius (matematyka)
Katarzyna Młynek (biologia)
Artur Morszczyński (język angielski)
Artur Mysiński (historia)
Michalina Wojacka (geografia)
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2008/2009

2009/2010

Joanna Bisch (język francuski)
Paweł Cygoń (biologia)
Michał Habryka (geografia)
Artur Mysiński (biologia)
Aleksander Spyra (geografia)
Michalina Wojacka (historia)
Joanna Bisch (język francuski)
Anna Mendrek (biologia)
Michalina Niedoba (język niemiecki)
Marta Penno (chemia)
Agnieszka Wadowska (język polski)
Alina Wania (biologia)

 osiągnięciami i tytułami, zdobytymi w innych konkursach (Laureat Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów, Laureat Śląskiego Konkursu Matematycznego, wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Młodych Autorów Twórczości Intelektualnej
w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, nagroda za pracę na VIII
Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką, wysokie lokaty
w ogólnopolskich konkursach plastycznych oraz Transgranicznym Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym, nagrody i wysokie wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKOPLANETA, bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”, Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym
„Lwiątko”.
Do chwili obecnej, tj. do 31.08.2010 r., mury szkoły opuściło 424
uczniów. Około 60% z nich kontynuuje lub kontynuowało naukę
w LOTE. Pierwsze roczniki są już po maturze – 85 absolwentów GTE
ukończyło LOTE, aktualnie 105 byłych gimnazjalistów GTE kontynuuje
naukę w LOTE, pozostali w innych cieszyńskich liceach ogólnokształcących.
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Gimnazjum, podobnie jak inne placówki TE, jest szkołą płatną. Wysokość czesnego ustala Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego. W roku
szkolnym 2010/11 wynosi ono 285 zł płatne przez 12 miesięcy. Zarząd
uwzględniając trudną sytuację niektórych uczniów, na specjalną ich
prośbę obniża wysokość obowiązujących płatności.
Ważnym elementem szkoły jest praca wychowawcza. Oprócz tematyki
realizowanej na lekcjach wychowawczych, organizowane są warsztaty
profilaktyczne, wycieczki klasowe, wyjścia do teatru, cotygodniowe apele. Na wychowanie uczniów wpływają również relacje uczeń – nauczyciel, które mają charakter partnerski, oparty na wzajemnym zaufaniu
oraz atmosfera panująca w szkole. Atmosferę tę tworzą wszyscy:
uczniowie, nauczyciele oraz rodzice i liczne grono sympatyków szkół
Towarzystwa Ewangelickiego. Grono pedagogiczne tworzy zgrany zespół o wysokich kompetencjach. Wielu z nich pracuje w szkole od samego początku i łączy pracę w gimnazjum i liceum.

Rada Pedagogiczna GTE
DYREKTOR mgr Lidia Pałac
WICEDYREKTOR mgr Aleksandra Trybuś
mgr Dorota Kisiała
JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Słupczyńska
mgr Gabriela Czarnik
mgr Karolina Krysta
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Lidia Pałac
mgr Aleksandra Szal
JĘZYK FRANCUSKI mgr Małgorzata Hauptmann
mgr Patrycja Kryda
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Anna Sztwiertnia
mgr Janusz Gabryś
HISTORIA
mgr Grzegorz Przybyła
mgr Tomasz Glajcar
MATEMATYKA
mgr Jolanta Woźniak
FIZYKA mgr Izabela Pękowska
CHEMIA mgr Wioletta Wędrowczyk-Zamarska
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BIOLOGIA
GEOGRAFIA
PLASTYKA
MUZYKA
TECHNIKA
INFORMATYKA

mgr Izabela Kubicius
mgr Aleksandra Trybuś
mgr Urszula Górnicka – Herma
mgr Renata Badura Sikora
mgr Dobiesław Kaczmarek
mgr inż. Adam Jaronicki
mgr Krzysztof Andraka
WYCHOWANIE
mgr Dawid Śmieja
FIZYCZNE
mgr Joachim Puczok
RELIGIA
mgr Joanna Sikora
EWANGELICKA
RELIGIA KATOLICKA mgr Urszula Maślanka
WYCHOWANIE
mgr Urszula Żurawska
DO ŻYCIA W RODZINIE
PEDAGOG SZKOLNY mgr Agnieszka Idźkiewicz
BIBLIOTEKA mgr Anna Gluza
CHÓR SZKOLNY mgr Jean Claude Hauptmann
LEKTORZY Sara Griebler
JĘZYKA ANGIELSKIEGO Colleen Hetrick

Bardzo często gimnazjaliści wspólnie z uczniami LOTE pracują nad
wspólnymi projektami, takimi jak np.: Dzień Języka Polskiego, redagowanie gazetki szkolnej „LOTOS”, koncerty Chóru LOTE/GTE we Francji,
Szwajcarii, Finlandii, na Korsyce, na Litwie oraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, uświetniają również inne uroczystości szkolne.
Szkoła zawsze może liczyć na pomoc, twórcze pomysły i wsparcie ze
strony Rady Rodziców. Przykładem tak dobrze układającej się współpracy są przedsięwzięcia, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez
szkolnych: Koncert Kolęd w Teatrze im. A. Mickiewicza, Szkolne Igrzyska Sportowe w hali Uniwersytetu Śląskiego, Piknik Rodzinny. W harmonogramie stałych imprez znajdują się również nabożeństwa ekumeniczne odbywające się w Kościele Jezusowym na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rajdy górskie, uroczyste wigilijki szkolne, wycieczki klasowe np. do zaprzyjaźnionego Liptowskiego Mikulasza czy do
Warszawy.
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Szkoła szczyci się dobrą opinią w środowisku, czego dowodem jest duża
ilość kandydatów do klas pierwszych, a efektem wysokie wyniki uzyskiwane na egzaminie kompetencji. Dużą zasługą tak wysokiego poziomu szkoły jest praca p. dyrektor Zofii Fober, która przez 9 lat z dużym
oddaniem prowadziła gimnazjum. W 2008 r. p. dyr. Zofia Fober odeszła
na emeryturę, a prowadzenie szkoły przejęła p. dyr. Lidia Pałac – będąca
równocześnie dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa
Ewangelickiego. Wicedyrektorem została p. Aleksandra Trybuś. Łącząc
personalnie GTE i LOTE gwarantujemy spójny programowo proces
kształcenia.
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Joanna Gibiec

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
w latach 2005-2010
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego powstała z inicjatywy
Zarządu TE. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września 2005r. w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie. Nabożeństwo rozpoczął chór LOTE/GTE, a następnie ks. proboszcz Janusz Sikora
– prezes Towarzystwa Ewangelickiego – wygłosił kazanie.
Przywitanie zaproszonych gości, rodziców, uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników, odbyło się w murach budynku przy Placu Kościelnym 5 (w dawnej siedzibie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego).
Dyrektorką szkoły została Joanna Gibiec, polonistka w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (od 1996r.).
SPTE była kolejną, trzecią już placówką, otwartą przez Towarzystwo
Ewangelickie. Statut szkoły nawiązuje do głównych zadań statutowych
organu prowadzącego i jest spójny ze statutem zarówno LOTE jak i GTE.
Naczelnym zadaniem jest wychowanie uczniów w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i protestancki etos pracy, kształtowanie takich wartości jak: praca, dobro, prawda, mądrość, szacunek, tolerancja. Prócz
kształcenia umiejętności oraz zdobywania wiedzy, uczniowie mają możliwość rozwijania osobowości oraz pasji. Sprzyja temu poczucie bezpieczeństwa i serdeczna atmosfera.
Pierwsze grono pedagogiczne utworzyli nauczyciele: mgr Joanna Berek
(nauczanie wczesnoszkolne), mgr Bożena Ondrzejek (nauczanie zintegrowane), mgr Magdalena Spandlik (nauczanie zintegrowane), mgr
Małgorzata Itner (nauczanie zintegrowane), mgr Katarzyna Krzempek
(j. polski), mgr Dorota Kasprowicz (wf), mgr Magdalena Glac (matema53
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tyka), Anna Sikora (j. angielski), mgr Piotr Sikora (j. niemiecki), mgr Izabela Kubicius (przyroda), mgr Ewa Drozd (historia, nauczanie zintegrowane), mgr Grażyna Mrowiec (muzyka, wychowanie świetlicowe), mgr
Urszula Górnicka-Herma (plastyka), mgr Aneta Macura (j. angielski,
technika), mgr Wojciech Bartnik (informatyka), mgr Dorota CzaudernaPracka (religia ewangelicka), mgr Katarzyna Legierska (religia katolicka), mgr Grzegorz Kłosowski (pedagog szkolny), mgr Ewa Mrowiec (bibliotekarka); obsługa techniczna: Renata Krzemień, Anna Szpin, Stanisław Wojtacha, Urszula Cywka (sekretarka), zastąpiona przez mgr Annę
Maciejiczek. W kolejnych latach dołączyli następujący nauczyciele: mgr
Joanna Karwot (j. angielski), mgr Renata Mróz (przyroda), mgr Bogusława Cholewa-Gałuszka (nauczanie zintegrowane), Karolina Ciengiel
(j. angielski), mgr Tomasz Herma (informatyka), mgr Teresa Urbaniec
(religia katolicka), mgr Magdalena Lanc (wychowanie świetlicowe), mgr
Anna Walica (wychowanie świetlicowe), Paul Brookes (konwersacje w
j. angielskim), mgr Agnieszka Idźkiewicz (pedagog szkolny), Włodzimierz Nikonowicz (zajęcia turystyczne).
Nauka w Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego jest zgodna
z ramowym planem nauczania, zatwierdzonym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, i przedstawia się następująco:
I ETAP EDUKACYJNY
Zajęcia edukacyjne

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

18

18

18

54

J. ANGIELSKI

2

2

2

6

RELIGIA

2

2

2

6

EDUKACJA REGIONALNA
(W RAMACH GODZIN DO
DYSPOZYCJI
DYREKTORA)

1

1

1

3
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II ETAP EDUKACYJNY
Zajęcia edukacyjne
J. POLSKI
HISTORIA
I SPOŁECZEŃSTWO
J. ANGIELSKI *
MATEMATYKA
PRZYRODA
MUZYKA
PLASTYKA
TECHNIKA
INFORMATYKA
WF
RELIGIA
GODZ. Z WYCHOWAWCĄ
GODZ. DO DYSPOZYCJI
DYREKTORA

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Razem

6

5

5

16

1

1

2

4

2
4
3
1
–
1
–
4
2
1

3
4
3
1
1
1
1
4
2
1

3
4
3
–
1
–
1
4
2
1

8
12
9
2
2
2
2
12
6
3

3

3

3

9

*) zajęcia prowadzone w grupach do 11 osób.
Dodatkowo w II etapie edukacyjnym prowadzone są zajęcia z języka
niemieckiego i konwersacje w języku angielskim. W klasach IV zwiększona jest ilość godzin z j. angielskiego (do 3 tygodniowo). Odbywają się
także zajęcia wyrównawcze w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.
W SPTE wiele się dzieje. Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne:
 PRZEDMIOTOWE (kółko informatyczne, kółko polonistyczne,
kółko matematyczne, kółko historyczne);
 ARTYSTYCZNE (kółko teatralne, kółko taneczne, kółko muzyczne,
kółko plastyczne);
 SPORTOWE (SKS, basen, koło turystyczne „Trampy”).
55

TOWARZYSTWO EWANGELICKIE W CIESZYNIE

W ramach projektu „Nowoczesna edukacja i równe szanse” (projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny „Kapitał Ludzki”) odbywają się: „Trening pamięci”, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółko teatralne w j. angielskim, „Kawiarenka origami”, zajęcia informatyczne, kółko przyrodnicze, „Grupa rozwoju szóstoklasisty”.
Prawie 100% uczniów korzysta z wyjazdów na „Zieloną szkołę”, „Białą
szkołę”, wycieczek naukowych i klasowych.
W dniu inauguracji Szkoły tj. 1 września 2005 r., naukę w niej rozpoczęło 101 uczniów w 7 oddziałach (razem z oddziałem przedszkolnym).
Obecnie do SPTE uczęszcza 204 uczniów (10 oddziałów). Do 2010 r. SPTE ukończyło 148 uczniów, z których większość kontynuuje naukę w
GTE.
Celem Szkoły jest:


rozwijanie wrażliwości estetycznej;



kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej;



wdrażanie do samodzielnego kształcenia;



stwarzanie życzliwej atmosfery, dzięki której uczeń rozwinie
swoją osobowość i pasje;



utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz nauczycielami, a rodzicami.

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego jest szkołą:


z własnym obliczem i tradycją;



zapewniającą bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniom;



badającą potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców, wychodząc
im naprzeciw;



znaną w środowisku jako placówka oferująca wysoki poziom nauczania.
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SPTE stawia na jakość nauczania , co potwierdzają wysokie średnie ocen
szkoły oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.
Rok szkolny

Średnia SPTE

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

4,65
4,56
4,66
4,63

Rok szkolny

Średni wynik sprawdzianu
szóstoklasisty
(w punktach)

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

37,7
32,0
29,8
31,0
29,9

Aktualności z życia SPTE można znaleźć na stronie internetowej szkoły:
http://republika.pl/sptecieszyn
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Grażyna Podżorska

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
w latach 2006-2010
W 2006 roku Towarzystwo Ewangelickie podjęło uchwałę o powołaniu
nowej placówki – przedszkola. Funkcję dyrektora placówki powierzono
mgr Grażynie Podżorskiej.
Pierwszym poważnym wyzwaniem okazało się wyszukanie miejsca na
placówkę dla najmłodszych dzieci. Oczy Zarządu skierowały się
w kierunku Starego Gimnazjum Ewangelickiego, tzw. Pajty. W budynku,
w którym po zamknięciu szkoły przed wieloma laty, powstały mieszkania, znowu – po stu latach ciszy – miały zagościć dziecięce głosy. Pajtę
czekały ogromne zmiany, polegające na przekształceniu jej na powrót
w placówkę oświatową.
Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego postanowił, że kapitalny remont
musi zostać przeprowadzony w trakcie wakacji. Podejmując się prac
związanych z adaptacją budynku, wszyscy byli świadomi ogromu pracy
jaki ich czeka. Prace remontowe trwały od świtu do późnych godzin wieczornych. Dzięki temu przedszkole mogło rozpocząć swoją działalność
1 września 2006 r.
W sierpniu zostali wybrani pierwsi pracownicy przedszkola – nauczycielki: Krystyna Michnik, Agnieszka Stępień i Karina Sitek-Gabzdyl, kucharki: Lidia Gluza i Joanna Łośko; posadę intendentki objęła Barbara
Wigłasz, a pomocą do dzieci został Danuta Gawłowska. Wszystkie panie
ostro chwyciły się pracy, angażując też do remontu swoich mężów! Panie
myły i czyściły co tylko się dało, zaś panowie wieszali karnisze i lampy.
W połowie sierpnia, gdy pracy do wykonania pozostawało jeszcze bardzo
dużo, zorganizowano zebranie z przyszłymi rodzicami. Głównym tematem zebrania był remont przedszkola i postępujące prace. Wniosek ze
spotkania nasuwał się jeden: sami pracownicy i ekipy remontowe nie
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wystarczą, do pracy potrzebne są dodatkowe ręce – ręce ochotnych rodziców.
Już na drugi dzień rodzice pojawili się w Pajcie. Chętnych do pracy było
wielu, a właściwa organizacja pracy zapewniła pełne wykorzystanie ich
sił i możliwości. Naczynia myli nawet panowie prezesi, a wszystko po to,
by zdążyć na rozpoczęcie roku szkolnego.
3 września 2006 r. do Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego przyszły
pierwsze przedszkolaki. Zgłosiły się wszystkie zapisane dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat. Sześciolatków było najmniej, bo tylko dziewięcioro, pięciolatków aż dwanaście, czterolatków szesnaście. W najmłodszej grupie znalazło się natomiast szesnaście dzieci.
Od samego początku starano się zaoferować dzieciom bogatą ofertę zajęć
dodatkowych, co przełożyło się na zapisy w następnym roku szkolnym.
W 2007 roku wszystkie grupy miały pełną obsadę, uzupełnioną o dość
długą listę dzieci oczekujących. Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej
wielu rodziców zapisuje swoje dzieci na listę oczekujących od razu po ich
urodzeniu, co dobitnie świadczy o dobrej opinii, jaką w tak krótkim okresie wyrobiło sobie Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego.
Szybko okazało się że, zatrudniona kadra jest za mała i trzeba przyjąć następnych pracowników. Od 01.10.2006 r. w przedszkolu pracę znalazły:
nauczycielka Alicja Procner, pomoce: Anna Grzybek, Sylwia Kleczek,
Marta Kopka oraz kucharka Teresa Wilk. Kuchnia przedszkolna zaczęła
gotować obiady dla uczniów wszystkich szkół Towarzystwa Ewangelickiego, gdzie wydawane są w formie cateringu. Ogółem, w przedszkolu TE
gotowanych jest do 250 obiadów dziennie.
Placówka oferuje rodzicom opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do 17.00, a za dodatkową opłatą w godzinach późniejszych oraz w soboty i niedziele. Dzieci otrzymują cztery posiłki
dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Dwa razy
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w tygodniu w jadłospisie pojawiają się smakowite ciasta, które pieczone
są tradycyjnym sposobem przez nasze kucharki.
Opłaty w PTE kształtowały się następująco:


w latach 2006, 2007 – czesne 80 zł + posiłki 80zł;



w roku 2008 – czesne 120zł + posiłki 80zł;



w roku 2009 – czesne 170zł + posiłki 80zł;



w roku 2010 – czesne 190zł + posiłki 120 zł.

Oferta PTE obejmuje dodatkowe zajęcia takie jak:


język angielski (dwa razy w tygodniu) oraz rytmika dla wszystkich
dzieci;



zajęcia plastyczne dla 5,6-latków;



język czeski dla 6-latków;



religia ewangelicka i katolicka (raz w tygodniu);



logopedia.

Duży nacisk kładziemy na wychowanie religijne dzieci, dlatego też przed
każdym posiłkiem dzieci modlą się oraz słuchają historii biblijnych.
Wzbogacając ofertę placówki, przedszkolaki często wyjeżdżają na wycieczki. Podczas wycieczki do Pszczyny dzieci zwiedziły pałac, rezerwat
żubrów i skansen, stadninę koni z nauką jazdy konnej w Górkach, podpatrywały jak piecze się chleb w piekarni na ul Frysztackiej i w Chlebowej
Chacie w Górkach, jadły placki w chacie u Brzezinów w Cisownicy, zwiedzały ZOO w Ostrawie i Park Niespodzianek w Ustroniu, i wiele innych
ciekawych miejsc. Oprócz tego, przedszkolaki były wiele razy w kinie, teatrze i Szkole Muzycznej, chętnie uczestniczą w lekcjach muzealnych, odwiedziły Bibliotekę Miejską. Na zajęcia zapraszani są przedstawiciele
różnych zawodów: policjanci, strażacy, fryzjerki.
Przedszkolaki prezentują swoje umiejętności, przygotowując imprezy,
takie jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Wigilijka, Koncert Kolęd, Dzień Babci i Dziadka, Bal dla Dzieci, Śniadanie Wielkanocne, Dzień
Matki i Ojca, Pożegnanie Starszaków. Dbając o budżet przedszkola, Rada
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Rodziców, wspólnie z wszystkimi pracownikami przedszkola, organizuje
zabawy, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby przedszkola (np.
na kupno zabawek). Nasze nauczycielki organizują kiermasze, z których
dochód przeznaczony został m. in. na zakup strojów okolicznościowych
dla przedszkolaków.

61

TOWARZYSTWO EWANGELICKIE W CIESZYNIE

Opracowała: Lidia Pałac

Towarzystwo Ewangelickie w Republice Czeskiej
(Evangelická společnost v ČR)
Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w latach 1881-1921 –
wspólna geneza
Przygotowania do obchodów stulecia wydania patentu tolerancyjnego
w 1881 roku stały się dla ks. Franciszka Michejdy, proboszcza z Nawsia,
okazją do wystąpienia z inicjatywą założenia ewangelickiego towarzystwa oświatowego (patrz. Rozdział I niniejszej broszury). Organizacja ta
miała nie tylko przyczynić się do godnego upamiętnienia jubileuszu, ale
przede wszystkim wzmacniać wysiłki Kościoła Ewangelickiego
w utwierdzaniu ludzi w wierze, a także budzić i utwierdzać polską świadomość narodową. W swojej odezwie z 25 marca 1881 r. ks. Franciszek
Michejda zaapelował do wszystkich ewangelików Śląska Cieszyńskiego
do założenia Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej. Wsparcia
dla swej inicjatywy szukał głównie wśród miejscowych księży i nauczycieli ewangelickich. Zebranie założycielskie odbyło się 19 kwietnia 1881
roku w obecności 53 osób. Przyjęto wspomnianą nazwę: Towarzystwo
Ewangelickie Oświaty Ludowej. Na czele 12 osobowego Zarządu, jako
prezes, stanął ks. Jerzy Heczko – pastor z Ligotki Kameralnej, zaś wiceprezesem został nauczyciel, poeta i pamiętnikarz – Jan Kubisz z Gnojnika. Stanowisko sekretarza objął ks. F. Michejda, pastor z Nawsia, a jego
zastępcą został ks. dr Jan Pindór z Cieszyna. Towarzystwo czuło się ściśle związane z Kościołem Ewangelickim, który poparł powołaną do życia
organizację i polecał ją zborom. Liczba członków w ciągu kilku lat wzrosła tak bardzo, że w szczytowym okresie TEOL liczyło 1171 osób i szybko stało się czołową placówką narodową, z której promieniowała inicjatywa do szerokiej działalności oświatowej i społecznej. Głównym sposobem oddziaływania na społeczeństwo było wydawanie i rozpowszechnianie książek i broszur w języku polskim, oraz edukacja prowadzona poprzez liczne odczyty.
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Pierwszą książką jaką Towarzystwo wydało, był Kalendarz Ewangelicki
na rok 1882, a następną – Postylla dra Marcina Lutra w polskim tłumaczeniu.
Ponieważ zakres działalności rozszerzał się o nowe formy takie jak np.
wspieranie działalności misyjnej czy służenie odczytami dla innych organizacji, ks. Franciszek Michejda wraz z ks. Karolem Kuliszem (do 1918
proboszcz parafii w Ligotce Kameralnej, od 1919 r. do 1939 r. proboszcz
parafii cieszyńskiej, aresztowany przez gestapo zginął w 1940 r. w Buchenwaldzie) opracowali zmiany do statutu. Walne Zgromadzenie przyjęło je 12 sierpnia 1905 r., wprowadzając jednocześnie zmianę nazwy
na: Towarzystwo Ewangelickie.
Cele TE określono następująco:
„(…) praca ewangelizacyjna, pielęgnowanie chrześcijańskiej
społeczności, wychowanie i oświata w duchu ewangelickim
wśród polskiego ludu ewangelickiego dla jego zachowania
i rozwoju”.
Prezesami TE do wybuchu I wojny byli: ks. Jerzy Heczko (1881-1893),
ks. Jan Pindór (1893-1904), ks. Franciszek Michejda (1904-1918).
Powstanie dwóch bliźniaczych organizacji jako wynik podziału Śląska
Cieszyńskiego
Podział Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. na część polską i Zaolzie
wstrzymało na kilka lat działalność Towarzystwa Ewangelickiego po
stronie czeskiej. Rzecznikiem wznowienia działalności na lewym brzegu
Olzy był emerytowany już wówczas nauczyciel Jan Kubisz z Gnojnika,
jeden ze współzałożycieli tej organizacji. 7 czerwca 1928 r. odbyło się w
Czeskim Cieszynie zebranie założycielskie, które powróciło do pierwotnej nazwy Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej dodając do
nazwy miejsce działalności: w Czechosłowacji. Nawiązano jednoznacznie do celów poprzednika, a mianowicie: szerzenie oświaty w duchu
ewangelickim oraz podtrzymanie polskiej tożsamości narodowej. Na
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czele Towarzystwa stanął – jako jego prezes – ks. Oskar Michejda, pastor
z Trzyńca (po II wojnie światowej osiadł w Cieszynie).
O jego zaangażowaniu i pasji świadczą pełne treści, głębokie słowa wypowiedziane w 1938 r.:
„Właśnie my, polscy ewangelicy na Śląsku, mamy w naszym
narodzie imię dobre. Wyrobili nam je ojcowie nasi, którzy
w mowie swych ojców widzieli święty, Boży dar, w swym życiu
wielkie Boże zadanie i poważny obowiązek. Nie dopuśćmy do
tego, byśmy dzieci ich, to dobre imię stracili. Oby, dzięki naszej
polnej pracy, czystości serca i poważnej myśli, imię Ewangelik
stało się chlubą i chwałą. Umieli ojcowie nasi z wiarą cierpieć,
umiejmy my z wiarą żywą żyć".
W całym okresie międzywojennym TEOL wydało szereg cennych pozycji
książkowych. Przetrwało do wybuchu II wojny światowej i podobnie jak
Towarzystwo Ewangelickie w Polsce, wywarło ogromny wpływ na
kształtowanie się postaw religijnych znacznej części społeczeństwa
ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim.
Po II wojnie światowej w Czechosłowacji lokalne organizacje wyznaniowe przestały działać. Dopiero po upadku komunizmu zaistniała możliwość reaktywacji Towarzystwa. W polskim Cieszynie założycielskie
zebranie Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się 28 czerwca 1991 r.,
a celem statutowym było założenie i prowadzenie liceum ewangelickiego (patrz Rozdział I niniejszej broszury). Także po drugiej stronie Olzy
powrócono do dawnych tradycji ewangelickich i 14 października 1991 r.
wznowiono działalność Towarzystwa Ewangelickiego w Republice Czeskiej. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków odbyło się w Czeskim
Cieszynie w dniu 14 marca 1992 r. Paragraf nr 3 Statutu TE w RC określa
cel działalności: „pielęgnacja chrześcijańskich zasad współżycia ewangelików (…), rozwijanie działalności wydawniczej, edukacyjnej, charytatywnej.

64

SZKOŁY TE KONTYNUATORAMI TRADYCJI OŚWIATOWYCH PROTESTANTYZMU

Działalność wydawnicza
Uchwałą podjętą na II Zgromadzeniu członków powołano do życia kolegium redakcyjne, które zajęło się działalnością wydawniczą. Pierwszą
publikacją wydaną przez reaktywowane TE była książka Ks. Jerzy Trzanowski – życie, twórczość. Publikacja ta wydana została z okazji 400
rocznicy urodzin „słowiańskiego Lutra”. Drugą pozycją wydawniczą była
książka poświęcona życiu i działalności pierwszego powojennego
zwierzchnika Kościoła, ks. dr Józefa Bergera z okazji 30 rocznicy jego
śmierci. Następne publikacje także dotyczyły życia i działalności zasłużonych działaczy ewangelickich (praca poświęcona rodowi Michejdów,
zbiory kazań).
Działalność edukacyjna
Towarzystwo organizuje seminaria, odczyty i prelekcje. Pierwsze seminarium historyczne zorganizowano w Trzanowicach, przy współudziale
PZKO oraz Rady Kościelnej Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, już w pierwszym miesiącu działalności reaktywowanego TE, a mianowicie 28 marca 1992r.
Od 1992 r. funkcję prezesa TE w RC pełni ks. senior Bogusław Kokotek,
reprezentujący wspomniany już Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania.
Znamienitymi gośćmi TE w RC byli: prof. Andrzej Stelmachowski, prof.
Jerzy Buzek, prof. Roman Berger – kompozytor i światowej sławy muzyk, oraz jego brat Jan Berger – wybitny malarz. Częstymi gośćmi bywają
konsulowie generalni RP.
Działalność kulturalno-oświatowa
Oprócz działalności wydawniczej, TE w RC prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Do kalendarza imprez lokalnych weszły na trwałe Adwentowe Koncerty Muzyki i Słowa, które odbywają się w kościele „Na
Niwach” w Czeskim Cieszynie. W koncertach tych występują znane chó65
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ry i zespoły, świetni soliści i aktorzy. Jest to w dużej mierze zasługa prezesa TE w RC, który pełni także funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Artystycznego – Ars Musica.
Funkcję propagatorską i informacyjną pełnią krótkie audycje radiowe
„Głos Chrześcijan” nadawane raz w miesiącu w ramach polskiego kwadransa w Czeskim Radiu w Ostrawie. Audycje przygotowuje i prowadzi
ks. sen. B. Kokotek.
TE w RC podejmuje współpracę z bratnimi organizacjami ewangelickimi
w Polsce, w Czechach, na Słowacji. W roku 2009 zarówno kościoły
ewangelickie na Zaolziu, jak i Towarzystwo Ewangelickie w RC mocno
zaangażowały się w obchody jubileuszowe z okazji 300-lecia założenia
Kościoła Jezusowego w Cieszynie. TE w RC było głównym organizatorem Forum Inteligencji Ewangelickiej, które odbyło się we wrześniu
2010 r. w Ligotce Kameralnej na Zaolziu. TE w RC jest także partnerem
cieszyńskiego TE w realizowanym z okazji 1200-lecia Cieszyna projekcie, zatytułowanym „Tydzień Ewangelicki” (w dniach od 6 do 13 X
2010 r.).
Zadania, które realizuje Towarzystwo Ewangelickie w RC są nieco inne
niż zadania, których podjęło się TE w Polsce. Cieszyńskie, skupia swoją
działalność głównie na szkolnictwie i jest organem prowadzącym cztery
placówki oświatowe (patrz poprzednie rozdziały). W Republice Czeskiej
w ostatnich latach powstały szkoły chrześcijańskie, mające charakter
szkół kościelnych. Jedną z nich jest Kościelna Szkoła Podstawowa
w Trzyńcu. Szkoła ta utrzymuje partnerskie kontakty ze Szkołą Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Ponadto jest partnerem
projektu „Tydzień Ewangelicki”. Poniżej, w kolejnym rozdziale niniejszej
publikacji, znajduje się jej krótka charakterystyka.

Artykuł został opracowany głównie na podstawie materiałów dostarczonych
przez prezesa TE w RC ks. sen. Bogusława Kokotka, a w szczególności kolejnych
roczników Kalendarza Ewangelickiego wydawanego przez Śląski Kościół Ewangelicki A.W. w RC.
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Kościelna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Trzyńcu

Jezus powiedział: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie i nie
zabraniajcie im, albowiem do takich
należy Królestwo Boże.“
Łukasz 18, 16

Kim jesteśmy i gdzie się znajdujemy
Kościelna szkoła podstawowa powstała w roku 2005 jako kontynuacja
klas chrześcijańskich, które istniały dziesięć lat w ramach eksperymentu
ministerstwa edukacji w jednej ze szkół państwowych w Trzyńcu. Założycielem szkoły jest Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie. Do szkoły uczęszczają dzieci z różnych chrześcijańskich denominacji i dzieci bez wyznania, nie tylko z miasta, ale
także z okolicznych miejscowości. W tym roku szkolnym uczy się tutaj
169 uczniów w dziewięciu klasach. Z uczniami pracuje 14 nauczycieli.
Wszyscy nauczyciele mają wymagane kwalifikacje, są to także osoby
wierzące.
Nasza szkoła mieści się w budynku szkoły państwowej w Trzyńcu,
w Dolnej Lesznej. Jest otoczona lasem, z jej okien jak na dłoni widać Beskidy i prawie całe miasto Trzyniec.
Chrześcijańska koncepcja nauczania
Nasi uczniowie są kształceni według Szkolnego Programu Nauczania
Chrześcijańska Szkoła.
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W programie nauczania kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój
dziecka. Wierzymy, że chrześcijańskie wychowanie i edukacja są ważne
nie tylko w rodzinnym środowisku, ale także w szkole, gdzie dziecko
spędza większą część dnia, nawiązuje kontakty z rówieśnikami, szuka
autorytetów do naśladowania. W szkole formują się poglądy dziecka,
jego wartości, spojrzenie na świat. Dlatego prowadzimy dzieci do poznania prawd zawartych w Bożym Słowie i stosowania ich w życiu codziennym. Od klasy pierwszej do dziewiątej uczniowie mają przedmiot
obowiązkowy Wychowanie chrześcijańskie. Także w niektórych innych
przedmiotach są realizowane treści chrześcijańskie, na przykład w wychowaniu muzycznym, wychowaniu plastycznym, w historii, geografii,
nauce o środowisku, nauce o przyrodzie, wychowaniu literackim, wychowaniu obywatelskim itp.
Każdego dnia uczniowie razem z nauczycielami rozpoczynają pierwszą
lekcję modlitwą i wspólnym rozważaniem Słowa Bożego. Nasi uczniowie
biorą każdego roku udział w międzynarodowym konkursie biblijnym
Jonasz. Zgodnie z zapisami szkolnego regulaminu, zarówno uczniów, jak
i nauczycieli, obowiązuje biblijna zasada znajdująca się w Ewangelii
św. Mateusza (7.12):
„A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to
i wy im czyńcie”.
Kreatywność i inwencja twórcza dzieci
Chrześcijańska szkoła jest twórcza i kreatywna. Jej uczniowie mają okazję brać udział w wielu ciekawych projektach. Przykładowo: co roku
wystawiają oni dla uczniów innych okolicznych szkół oraz ich rodziców,
przedstawienie o charakterze musicalu. W tym artystycznym przedsięwzięciu biorą udział prawie wszystkie dzieci szkolne, a nawet przedszkolaki. Musicale zawsze przekazują treści chrześcijańskie, są pełne
tańca i muzyki. Dzieci często samodzielnie przygotowują kulisy i kostiumy. Wielką pomocą w przygotowaniach służą też rodzice.
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W lutym ma miejsce w szkole Święto poezji i muzyki połączone ze Świętem Babci i Dziadka. Wówczas to dzieci nie tylko recytują wiersze, ale
również grają na instrumentach muzycznych i śpiewają, by w końcu
uściskać babcie i dziadków.
Prócz opisanych powyżej, w szkole realizowanych jest jeszcze wiele innych projektów z zakresu wychowania plastycznego, muzycznego, sportu, ochrony środowiska . Uczniowie biorą udział w olimpiadach matematycznych, językowych i przyrodniczych, osiągając przy tym – co warto podkreślić – doskonałe wyniki.
Języki obce
Nasza szkoła kładzie nacisk na znajomość języków obcych – uczniowie
mają możliwość uczenia się języka angielskiego od klasy pierwszej, języka niemieckiego od klasy siódmej oraz języka polskiego (dla chętnych) również od klasy pierwszej.
Współpraca z rodzicami
Chrześcijańska szkoła od samego początku istnienia intensywnie
współpracuje z rodzicami uczniów. Rodzice naszych uczniów przygotowują ciekawe imprezy i akcje:





organizują coroczną wycieczkę w góry dla uczniów, rodziców
i nauczycieli;
organizują Dzień Dziecka połączony z festynem szkolnym;
pomagają w organizacji szkolnej olimpiady sportowej;
pomagają w organizacji musicalu i świątecznego jarmarku.

W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO, RAZ W MIESIĄCU MAJĄ MIEJSCE
SZKOLNE MODLITWY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI.
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Członkowstwo i partnerstwo
Szkoła jest członkiem:
ACSI – międzynarodowej organizacji wspierającej chrześcijańskie
szkolnictwo;
Anežka – organizacji zrzeszającej szkoły kościelne w Republice
Czeskiej.




Współpracujemy również ze Szkołą Podstawową Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.
„Jesteśmy szkołą otwartą dla wszystkich, którzy wierzą, że
Bóg przemienia życia ludzkie poprzez działanie Pana Jezusa.”
Przedszkole
W roku 2007 otwarto przedszkole chrześcijańskie w Trzyńcu –
Łyżbicach. Jego małe, ale przytulne wnętrze przyciąga maluchy z bliskiej i dalszej okolicy. Aktualnie do przedszkola uczęszcza dwadzieścioro dzieci.
Kontakt
PREZES:
mgr Stanisław Piętak, dr filozofii, biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej
DYREKTOR SZKOŁY:
mgr Monika Guńka, zastępca: inż. Urszula Szymeczek
TELEFONY: dyrekcja: 558 989 733, sekretariat: 558 989 730
E-MAIL: zcstrinec@seznam.cz
WWW: www.czstrinec.cz
ADRES SZKOŁY PODSTAWOWEJ: ul. Kaštanová 412, Třinec, 739 61
ADRES PRZEDSZKOLA: ul. Chopinova 463, Třinec, 739 61

70

SZKOŁY TE KONTYNUATORAMI TRADYCJI OŚWIATOWYCH PROTESTANTYZMU

Zakończenie
Publikacja niniejsza mogła zaistnieć dzięki projektowi Towarzystwa
Ewangelickiego w Cieszynie, który zaprosił do współpracy bliźniaczą
organizację – Towarzystwo Ewangelickie w RC oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Partnerem projektu jest Kościelna Szkoła Podstawowa w Trzyńcu.
Wspólny projekt organizacji i szkół noszący tytuł „Obchody 1200-lecia
Cieszyna zachętą do zacieśniania współpracy ewangelików na Śląsku Cieszyńskim” przewiduje prezentacje dotyczące działalności protestantów
na Śląsku Cieszyńskim w przeszłości i dziś, ich wpływu na jego tożsamość i kształt. Prezentacje ujęte zostały w ramy Tygodnia Ewangelickiego, który odbędzie się w dniach od 6 do 13 października 2010 r.
w Cieszynie.
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI.
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