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Obraz i salka
Znane powiedzenie „co ma piernik do wia-

traka” czasami potwierdza się i ów przysłowio-
wy piernik ma wiele wspólnego z wiatrakiem. 
Tak było w przypadku małej salki w starej szko-
le w Jasienicy i obrazu, który był umieszczony 
w ołtarzu przed kapitalnym remontem kaplicy 
cmentarnej w Jasienicy. 

Zaczęło się tak. Grupa nauczających szkółki 
niedzielne i młodzieży porządkowała mate-
riały i sprzęt sportowy po półkoloniach, które 
zakończyły się 16 lipca. W luźnych rozmowach 
pojawił się pomysł, aby stworzyć miejsce dla 
najmłodszych dzieci, które razem z rodzicami 
przychodzą na szkółki niedzielne. Dwie salki są 
już pełne, bo dzieci uczęszczających na szkółki 
jest ponad 40. Pozostało ostatnie pomieszcze-
nie, które od długiego czasu było magazynem 
wszystkiego, pomieszczeniem małym i total-
nie zagraconym różnymi rzeczami, od starych 
zdezelowanych krzeseł, kartonów z pomocami 
szkółkowymi i sportowymi do pozostałości po 
dziesiątkach lat użytkowania.

W czasie wynoszenia zbędnych i niepotrzeb-
nych rzeczy odkryto obraz, który był kiedyś  
w kaplicy, a teraz leżał zapomniany i przywalo-
ny różnymi rupieciami.

I tak ów „piernik i wiatrak” doczekały się 
uwagi. Po opróżnieniu pomieszczenia położo-
na została wykładzina i  zamontowano rega-
ły, na których zmieściły się wszystkie pomo-
ce i materiały do szkółek niedzielnych, sprzęt 
sportowy na półkolonie i inne rzeczy potrzeb-
ne do spotkań parafialnych. Państwo Wiejo-
wie doposażyli pomieszczenie w bardzo piękną  

i funkcjonalną szafę. W ten sposób przygotowa-
ne zostało pomieszczenie dla najmłodszej gru-
py 2-4 latków, którzy po pierwszej części szkółki 
mogą dalej uczestniczyć jednocześnie nie prze-
szkadzając starszym w ich zajęciach.

Obraz wymagał renowacji. Tym zająłem 
się w ramach swoich zainteresowań i pasji. Po 
dokładnym oczyszczeniu ramy, obwódki, na-
łożeniu farby, podklejeniu pęknięć i dziur, za-
bezpieczeniu przed kornikiem i zabrudzeniami, 
można było pomyśleć o tym, aby obraz wrócił  
z powrotem do kościoła. Najlepszym momen-
tem na zawieszenie obrazu w kościele była pa-
miątka poświęcenia kościoła, która miała miej-
sce 17 września. W tym dniu wszyscy parafianie 
mogli zobaczyć, a wielu przypomnieć sobie ob-
raz, który tak długo mogli niegdyś oglądać na 
ołtarzu. 

Z redakcyjnego obowiązku pragnę przypo-
mnieć historię omawianego obrazu.

Jest to najstarszy obraz ołtarzowy w na-
szej parafii. Ołtarz, razem z amboną i organa-
mi, które dziś służą w kościele Pojednania  
w Wieszczętach, pochodził z Opawy, z tamtej-
szej parafii ewangelicko-augsburskiej. W roku 
1872 w Opawie wybudowano – według projek-
tu Juliusa Lundwalda – plebanię z salą parafial-
ną. Budynek został poświęcony 19 stycznia 1873 
roku. W sali urządzono kaplicę, gdzie mieścił się 
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ołtarz, ambona i organy. Wówczas było to jedy-
ne miejsce w tym mieście służące odprawianiu 
nabożeństw, do czasu, kiedy zbudowano ko-
ściół ewangelicki w Opawie wg planów tego 
samego architekta. 

Kościół w Opawie zbudowano w latach 
1896-1898, poświęcenie kościoła odbyło się 11 
lipca 1899 roku. Z chwilą zakupieniu nowych 
organów i rozpoczęcia odprawiania nabożeństw 
w nowym kościele, ołtarz, ambona i organy  
z sali parafialnej nie były już potrzebne tam-
tejszej parafii. Trafiły do nowo zbudowanej  
(w roku 1891) kaplicy cmentarnej w Jasienicy. 

Dzięki zabiegom ówczesnego proboszcza  
w Jaworzu ks. Pawła Wałacha i pośrednictwu 
ks. seniora Andrzeja Krzywonia ze Skoczowa 

oraz przychylności proboszcza opawskiego ks. 
Martina Haasego wraz z tamtejszym prezbi-
terstwem, całe to wyposażenie w roku 1899 
zostało przekazane do kaplicy w Jasienicy. Po 
przebudowie kaplicy i jej powiększeniu w roku 
1934 cały sprzęt powrócił na swoje miejsce i tak 
nienaruszony dotrwał do roku 1945. 

W 1945 roku wyzwoleńcze wojsko Armii Czer-
wonej, przybyłe do Jasienicy, urządziło sobie  
z obrazu ołtarzowego tarczę strzelniczą i podziu-
rawiło go kilkoma strzałami. Kiedy ucichły strza-
ły i zapanował upragniony pokój, uzdolniony 
malarz obrazów z Jasienicy pan Jerzy Mendroch, 
umiejętnie zakleił powstałe po kulach z karabi-
nu dziury oraz je pięknie zamalował, tak iż nikt 

nie dostrzegał w ołtarzu poprzednio podziu-
rawionego obrazu oraz późniejszych napraw. 
Odtąd odnowiony obraz wraz z ołtarzem słu-
żyły jasienickim ewangelikom aż do roku 1984, 
kiedy to rozpoczęto remont generalny kaplicy. 
Po jego zakończeniu na miejsce starego ołtarza 
ustawiono prosty, nowoczesny, drewniany stół 
ołtarzowy, poświęcony wraz pozostałym wy-
posażeniem 6 września 1987 roku. Na pamiątkę 
po obrazie przedstawiającym Zmartwychwsta-
nie Jezusa przemianowano dotychczasową ka-
plicę na kościół Zmartwychwstania Pańskiego. 

Obraz trafił na zaplecze starej szkoły ewan-
gelickiej. Po ponad 30 latach wrócił do kościoła.

Ks. Andrzej Krzykowski


