
Trochę historii 

Życie ewangelików na terenie Beskidzkiej Trójwsi na 
wiele lat złączone było z Parafią w Nawsiu. W 1791 roku 
poświecono kościół parafialny w Nawsiu obejmujący 
swym terytorialnym zasięgiem również Istebną, Konia-
ków i Jaworzynkę. Taka sytuacja trwała, aż do 1920 roku, 
kiedy to przeprowadzona została granica pomiędzy Pol-
ską a Czechosłowacją i odłączyła od parafii nawiejskiej 
Jaworzynkę, Istebną i Koniaków. Ksiądz Karol Krzywoo 
ówczesny Proboszcz w Nawsiu dobrze rozumiał trudną 
sytuację swoich parafian oddzielonych granicą paostwo-
wą od kościoła nawiejskiego. Stał się więc gorliwym 
inicjatorem i organizatorem budowy kościoła w Istebnej, 
co miało umożliwid w przyszłości powstanie samodziel-
nej Parafii. 
W 1924 roku założono cmentarz w Koniakowie i powoła-
no komitet budowy kościoła w Istebnej. Gospodarz Ja-
kub Śliwka z Istebnej ofiarował parcelę pod budowę 
kościoła. Wybrano projekt architekta Tadeusza Michejdy 
z Katowic, zaś przeprowadzenia budowy podjął się inż. 
Jerzy Grycz z Cieszyna.  

W maju 1927 r. rozpoczęto kopanie fundamentów, a w 
niedzielę 7 sierpnia tegoż roku odbyła się uroczystośd 
poświęcenia kamienia węgielnego. W niedziele 3 sierp-
nia 1930 roku odbyło się poświecenie Kościoła w Isteb-
nej, którego dokonał ks. biskup Juliusz Bursche z Warsza-
wy.  

 

  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Parafia Ewangelicko-Augsburska  

43-470 Istebna 1023 

Ks. Alfred Staniek 

tel./fax (033) 855 60 28;   

   kom.0 601 87 11 00 

e-mail: a.staniek@escobb.com.pl 

www.luteranie.pl/istebna 
 
 

 

Kościół ewangelicki w Istebnej 

Wiata  

z miejscem na 

grill i ognisko 

Pokój  

dwuosobowy 

 

Sala spotkań, 

sala  

konferencyjna 

 Pokoje 2, 3, 4-osobowe  

 Na każdym piętrze łazienka i wc 

 Sala telewizyjna 

 Sala konferencyjna 

 Stół do tenisa, piłkarzyki 

 Parking 

 Organizujemy imprezy przy ognisku 

 Kulig 

 Po uzgodnieniu istnieje możliwość zamówienia 

całodniowego domowego  wyżywienia. 



Istebna posiada bardzo bogate zaplecze 
sportowo-rekreacyjne. W pobliżu Domu 
znajduje się 7 wyciągów narciarskich. Na 
Kubalonce istnieje możliwość uprawiania 
biegów narciarskich. Jest kilka bardzo 
dobrze przygotowanych tras biegowych. 

W Jaworzynce można skorzystać z kry-
tych basenów, zaś w Istebnej z pięknej 

hali sportowej w gimnazjum. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Możliwości i zaplecze 
 

Dom Gościnny to wolno stojący budynek obok 
kościoła. Obok budynku jest teren rekreacyjny 

oraz parking. Pokoje 
są : dwu -, trzy-, 
cztero- i wieloosobo-
we. 
Zapraszamy zorga-
nizowane grupy 
dzieci, młodzieży i 

osób starszych 
(kolonie, obozy, 
wyjazdy para-
fialne, chórowe, 
wczasy rodzin-
ne). Istnieje 
możliwość zorganizowania konferencji, kur-
sów, szkoleń, itp. 
Przyjmujemy również zgłoszenia indywidual-
ne. Na miejscu można wynająć autobus w ce-
lach wycieczkowych.  

P o ł o ż e n i e   
D o m u  G o ś c i n n e g o  

H O R T   

Dom znajduje się w samym centrum beskidz-
kiej Trójwsi - Istebna, Jaworzynka, Koniaków; 
malowniczo położonej w wyższych partiach 
pasma górskiego Be-
skidu Śląskiego 
(Ochodzita 895 
m.n.p.m ). Miejsce to 
jest stykiem trzech 
granic : Polski - 
Czech - Słowacji po-
łączonych przejściami 
granicznymi na tere-
nie gminy. Beskidzka 
Trójwieś jest dobrą 
bazą wypadową dla 
górskiej turystyki pie-
szej po Beskidzie Ślą-
skim, gdzie można 
zdobyć takie szczyty 
jak Barabia Góra 
1220 m (źródło rzeki Wisła), przełęcz Kuba-
lonka , Stożek, Czantoria, dolina Czadeczki, 
Ochodzita, Tyniok, Złoty Groń.  

Widok kościoła  

i domu gościnnego 


