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8 weśnia 1891 r. poświecono zbudowaną 
na cmentau w Jasienicy kaplicę. Minęło 
nieco ponad 30 lat od chwili założenia ewan-
gelickiego cmentaa w Jasienicy, gdy zrodzi-
ła się inicjatywa wzniesienia tamże kaplicy, 
mimo że powszechnie wśród zborowników 
panowała bieda a kasa Ewangelickiej Gminy 
Cmentarnej świeciła pustkami. Jesze kilka lat 
weśniej, bo w 1881 r., dotychasowy cmen-
ta powiększono. Sprawą zajął się Jan Biesok 
(nr 22) oraz Jey Zender (nr 23) z Andejem 

Mendrochem (nr 93) i nauycielem Janem 
Mrowcem, do których dołąyli łonkowie 
komitetu: Jan Kukla (nr 125), Jey Tyrna (nr 
21), Jan Kukla (nr 43), Paweł Król (nr 78) i Jan 
Macura (nr 42).. Opodatkowano się w zależ-
ności od ilości morgów posiadanej własności. 
Projekt budowy wypożyono z ewangelic-
kiej gminy w Nieborach (Zaolzie) i dano go 
do pepracowania budowniemu Kornowi. 
On też nadzorował budowę, zaś jasienianie 
wykonali roboty budowlane. Lud był uboższy 
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niż w późniejszych latach, a jednak rostał 
w swej wielkiej ofiarności wielu zadaniom. 
Koszt budowy wynosił 7000 reńskich. Do 
łacenia pozostał pewien dług, który regu-
lowano sukcesywnie z darowizn w testamen-
tach, a także ze zbiórek py weselach i chci-
nach. Nowo wzniesioną kaplicę zaopatono 
w ty dzwony. Największy „zapłacono ze 
wólnej szkatuły zborowej”; średni ofiarował, 
zgodnie z obietnicą złożoną ped podjęciem 
budowy, Andej Mendroch (nr 93); najmniej-
szy ufundowały dwie goodynie – Ewa 
Zender nr (138) i Guznarowa (nr 85) (później 
Mendrochowa). Dzwony te uległy rekwizycji 
w 1916 r.  Dzwonnicę – jak najpierw trakto-
wano to małe pomieszenie – rozpoęto bu-

dować w sierpniu 1890 r. uroystym aktem 
położenia kamienia węgielnego. Poświęcenie 
nastąpiło 8 weśnia 1891 r. Od szkoły wraz 
z nauycielami Mrowcem i Gesiem ruszyła 
dziatwa szkolna i zborownicy wśród muzyki i 
śpiewu na uroyste miejsce. Aktu poświęce-
nia dzwonnicy i dzwonów dokonał ks. senior 
Andej Kywoń słowami „Dziś gdy głos mój 
usłyszycie…” i „Chrystus jest zmawych-
wstaniem…”, pedstawiając historię cmenta-
a i womnianej budowy, podkreślił wielką 
ofiarność zboru i sąsiednich zborów. Kazania 
wygłosili ks. Paweł Pustówka z Międzyea 
w języku niemieckim, ze względu na zborow-
ników z Międzyea i Starego Bielska oraz 
w języku polskim ks. Herman Kotschy z Jawo-
a.. W 1899 r. za wstawiennictwem ks. Paw-
ła Wałacha, ówesnego pastora zboru oraz 
ks. sen. Andeja Kywonia, jasienianie 
otymali w dae wyposażenie wnęta ka-
plicy w postaci oaa, ambony i organów, 
które ofiarowali zborownicy z Opawy, po 
wybudowaniu sobie nowego kościoła.. Poąt-
kowo kaplica służyła na nabożeństwa poge-
bowe. Dopiero po I wojnie światowej poął 
w niej ks. Jan Lasota odprawiać oradyne 
nabożeństwa. Ich powolna stabilizacja pro-
wadziła do rozbudzenia się życia religijno–ko-
ścielnego. Kaplicę rozbudowano w 1934 r. do 
obecnej wielkości, zaś w 1987 r. po kapitalnym 
remoncie, powiększeniu pawlay i nowym 
wyposażeniu wewnętnym (oa, ambona, 
ławki, organy, oświetlenie i ogewanie), pe-
mianowano na Kościół Zmawychwstania 
Pańskiego.

Wg: ks. Ryszard Janik, Z ka peszłości lu-
terańskiego zboru w Jawou …, s. 104-105; 140-
143; 195-201, Jawoe 2016. 


