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Z inicjatywy Parafii w Jaworzu z okazji 500 
lat Reformacji odbyła się wspólna sesja Rad 
Gmin Jaworza i Jasienicy. Sesja odbyła się 30 
października w Gminnym Ośrodku Kultury 
„Drzewiarz” w Jasienicy.

W czasie sesji Rady Gmin podjęły uchwa-
łę związaną z Jubileuszem 500 lat Reformacji, 
czego wyrazem była rezolucja o posadzeniu 
pamiątkowych dębów przy kościołach ewan-
gelickich leżących na terenie gmin Jaworza  
i Jasienicy tj. w Jaworzu, Jasienicy, Międzyrze-
czu i Wieszczętach.

Oprócz radnych obu gmin oraz przedstawi-
cieli wszystkich podległych urzędom gmin jed-
nostek organizacyjnych w sesji wzięły udział 
Rady Parafialne z Parafii z Jaworza, Międzyrze-

cza i Wieszcząt-Kowale wraz z swoimi duszpa-
sterzami ks. Władysławem Wantulokiem, ks. 
Andrzejem Krzykowskim, ks. Andrzejem Dycz-
kiem i ks. Piotrem Janikiem. Obecny był rów-
nież emerytowany proboszcz parafii w Mię-
dzyrzeczu ks. Jan Lech Klima, który przed laty 
dal wspaniale świadectwo ekumenizmu, udo-
stępniając kościół w Międzyrzeczy dla wspól-
noty rzymsko-katolickiej, kiedy ich kościół  
w Międzyrzeczu spłonął. I do tego odniósł się  
w swoim przemówieniu wójt Gminy Jasienica 
Janusz Pierzyna, podkreślając, że pamięć o takiej 

postawie jest wciąż żywa wśród mieszkańców. 
Wójt Gminy Jaworza dr Radosław Ostałkie-
wicz podkreślił, że mało jest takich miejsc, gdzie 
udaje się budować życie społeczne w oparciu  
o ekumeniczne relacje różnych kościołów. 

Dęby na 500 lat Reformacji

Przewodniczący Rady Gminy Jaworza M. Brzezicki 
i Rady Gminy Jasienicy J. Batelt

Wójt Gminy Jasienica J. Pierzyna

Sala Gminnego Ośrodka Kultury „Drzewiarz” w Jasienicy
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Obecni byli proboszczowie parafii rzym-
sko-katolickich w Jasienicy ks. Leszek Łysień  
i w Jaworzu ks. Stanisław Filapek oraz dziekan 
dekanatu jasienickiego ks. Jan Froelich. Prelek-
cję na temat Reformacji i jej wpływu na życie 
społeczne wygłosił dr Łukasz Barański, pra-
cownik wydawnictwa „Augustana”. Prelegent 
wskazał na znaczenie reformacji, która była 
nie tylko ruchem religijnej odnowy i zmian 
w XVI wieku, ale miała ogromny wpływ na 
rozwój społeczny, kulturalny i samorządowy. 
Reformacja przyczyniła się do budowania po-
staw społecznych odpowiedzialnych za miej-
sce, w którym człowiek żyje. 

W dalszej części sesji podziękowanie samo-
rządom obu Gmin za podjętą inicjatywę oraz 
wkład w organizację Ewangelickich Dni Ko-
ścioła w hali pod „Dębowcem” w imieniu Ko-

ścioła Ewangelickiego wypowiedział bp Ad-
rian Korczago.  Zachęcił mieszkańców do tego, 
aby pamiątkowe dęby nie pozostały tylko pa-
miątkowymi, bo kiedyś zostały posadzone, ale 

Wójt Gminy Jaworze R. Ostałkiewicz

Duchowieństwo ewangelickie i rzymsko-katolickie Dr Łukasz Barański

Biskup A. Korczago
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aby przypominały i wydawały świadectwo 
jedności i wspólnoty takiej, jaką można zaob-
serwować współcześnie.

Na zakończenie odbył się krótki koncert ze-
społu „Cantate” pod kier. Małgorzaty Penkala-
-Ogrodnik przeplatany wierszami p. Piotra Mi-
chalika. Sesja zakończyła się poczęstunkiem,  
w czasie którego uczestnicy mogli w rozmo-
wach podzielić się wrażeniami z tego wyda-
rzenia.

2 listopada, o 9 rano przy kościele  
w Wieszczętach zebrali się proboszczowie ks. 

P. Janik, ks. A. Dyczek, ks. W. Wantulok i ks. 
A. Krzykowski, wójtowie Gmin J. Pierzyna  
i R. Ostałkiewicz, wicewójt A. Skotnicka-Nędz-
ka oraz przewodniczący Rad Gmin J. Batelt  
i M. Brzezicki. Zgodnie z podjętą uchwała po-
sadzono pamiątkowe dęby przy kościołach 
w Wieszczętach, Międzyrzeczu, Jasienicy i Ja-
worzu. Każdy otrzymał pamiątkową tabliczkę 
upamiętniającą z jakiej okazji zostały one po-
sadzone.

ks. A. Krzykowski
zdjęcia: Ryszard Stanclik i Dorota Kochman

Pamiątkowe zdjęcie Rad Gmin Jasienicy i Jaworza z duchowieństwem

Uroczyste sadzenie dębów w Jasienicy i Jaworzu


