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POLSKIE  TOWARZYSTWO  EWANGELICKIE

IV  kwartał  2018  roku
 
W minionym kwartale br. w Polskim To-

warzystwie Ewangelickim miały miejsce dwa 
bardzo ważne wydarzenia:

•  28 października 2018 roku w Kościele Je-
zusowym w Cieszynie, podczas uroczystego 
nabożeństwa z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, wręczono Polskie-
mu Towarzystwu Ewangelickiemu Nagrodę 
im. ks. Leopolda Otto przyznawaną przez pi-
smo „Zwiastun Ewangelicki”. Jest to nagroda 
honorowa i stanowi ją statuetka z płasko-
rzeźbą patrona nagrody.

•  11 listopada 2018 
roku w Teatrze im.  
A. Mickiewicza w Cie-
szynie prezes jaworzań-
skiego Oddziału PTEw, 
Leopold Kłoda został 
uhonorowany laurem 
ziemi cieszyńskiej, tj. 
otrzymał „Srebrną Cie-
szyniankę”, za co na spo-
tkaniu w dniu 3 grudnia 
br. laureatowi w imieniu 
wszystkich członków zło-
żone zostały  serdeczne 

gratulacje.
Ponadto w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca odbywały się spotkania podczas któ-
rych  tematy prelekcji były związane z odzy-

skaniem przez Polskę niepodległości.
1 października 2018 roku temat „Ewangelicy 

w walce o niepodległość Polski” przedstawił 
nasz gość, dr Łukasz Barański z Goleszowa.

2018 to Rok Jubileuszu 100–lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości po 123 latach 
zaborów. W procesie odzyskania niepodległo-
ści ewangelicy mieli olbrzymi wkład. Walczyli 
o niepodległość kraju a następnie angażowali 
się w jego rozwój. Największe zaangażowa-
nie widać było na Śląsku Cieszyńskim oraz  
w Warszawie, gdzie znaczącą rolę odegrał  
ks. Juliusz Bursche.

Prelegent wykład podzielił na dwie płasz-
czyzny tj. Śląsk Cieszyński i Królestwo Polskie  
w zaborze rosyjskim. Na Śląsku Cieszyńskim 
wydarzenia 1918 roku były ukoronowaniem 
rozwijającego się od połowy XIX wieku ruchu 
narodowego, w którym ogromną rolę odegrali 
ewangelicy, m.in. Paweł Stalmach, ks. Franci-
szek Michejda, Jan i Olga Stonawscy, Jan Rasz-
ka, Ignacy Boerner. Ewangelicy służyli rów-
nież w Legionie Śląskim, a najwybitniejszym 
ich przedstawicielem był Jan Łysek, nauczy-
ciel i kierownik szkoły w Jaworzu Średnim. 
Ewangelicy współtworzyli Radę Narodową 
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Księstwa Cieszyńskiego, która powstała jesz-
cze przed zakończeniem wojny i była pierwszą 
niezależną polską władzą na ziemiach zamiesz-
kałych przez Polaków.

5 listopada 2018 roku dr Łukasz Barański  
w jaworzańskim Oddziale PTEw przedstawił 
kolejny temat związany z odzyskaniem przez  
Polskę niepodległości. Tym razem to było „Stu-
lecie połączenia senioratu Śląska Cieszyńskie-
go Kościoła E-A z Konsystorzem w Warszawie”. 
Prelegent przy pomocy prezentacji multime-
dialnej pokazywał i omawiał najważniejsze 
dokumenty związane z tym wydarzeniem:
- protokoły posiedzeń oraz historyczną pieczęć 
  Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
- głos polskiego duchowieństwa ewangelic-
  kiego w sprawie przyłączenia Śląska Cieszyń-
  skiego do Polski z 3 grudnia 1918 roku,
- protokół z posiedzenia  20 grudnia 1918 roku,  
  w którym to po uroczystym nabożeństwie  
   w  kościele Jezusowym w Cieszynie ks. su-
  perintendent Juliusz Bursche dokonał aktu 
  włączenia ewangelickich zborów na Śląsku 
  Cieszyńskim do polskiego Kościoła ewange-
  lickiego w Polsce,
- pismo Polskich Teologów do RNKC z 30 grud-
  nia 1918 roku.

Również tym razem temat wzbudził duże 
zainteresowanie, o czym świadczyła ożywiona 
dyskusja po prelekcji.

1 listopada 2018 roku  kolejny już raz człon-
kowie Oddziału PTEw w Jaworzu wspólnie    
z członkami Rady Parafialnej przeprowadzi-
li kwestę cmentarną. W tym roku uzyskano 
kwotę 4 970,00 złotych. Środki te przeznaczone 
są na renowację zabytkowych pomników, na-
grobków  i ścieżek cmentarnych na cmentarzu 
ewangelickim w Jaworzu.

17 listopada 2018 roku w Domu Rekolek-
cyjno – Wypoczynkowym „BETANIA” odbyło 
się tegoroczne spotkanie Zarządów Oddziałów 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Die-
cezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyły 
Zarządy Oddziałów z Bielska, Cieszyna, Jawo-
rza oraz Ustronia. Prezesi przedstawili krótkie 
sprawozdania z działalności oddziałów w 2018 
roku oraz wstępnie omówione zostały propo-
zycje tematów spotkań w 2019 roku.

3 grudnia 2018 roku w sali budynku „Pod 
Harendą” odbyło się organizowane przez 

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział  
w Jaworzu doroczne spotkanie ekumeniczne  
z okazji zakończenia roku kalendarzowego oraz 
podsumowania roku obchodów stulecia nie-
podległości państwa. Na spotkanie przybyli 
zaproszeni goście: proboszczowie obu parafii 
wyznaniowych, wójt Gminy Jaworze, nowo 
wybrana Rada Gminy Jaworze, członkowie 
Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej w Jaworzu, członkowie jaworzańskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelic-
kiego oraz delegacja PTEw z Cieszyna z pre-
zesem Władysławem Sosną, Chór „Schola”, 
zespół „Cantate” oraz prelegent Stefan Król 
z Cieszyna. Miłą niespodzianką była bardzo 
duża liczba uczestników spotkania.

Po powitaniu obecnych przez prezesa PTEw 
spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i krótkim 
wspomnieniem zmarłego ks. radcy Ryszarda 
Janika, wieloletniego proboszcza naszej Parafii 
oraz Honorowego Członka Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego.

Następnie nasz gość, Stefan Król przedsta-
wił prelekcję „Powstanie i działalność Rady 
Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego jako 
wyraz przynależności do państwa polskiego”.

Po rozpadzie Monarchii Austro- Węgierskiej 
wywołanej dążeniem ludów zamieszkujących 
cesarstwo do uzyskania samodzielności i utwo-
rzenia własnych państw narodowych, w tym 
również odbudowy niepodległego państwa 
polskiego, 19 października 1918 roku powstała 
w Cieszynie Rada Narodowa dla Księstwa Cie-
szyńskiego. Tworzyli ją reprezentanci wszyst-
kich sił politycznych, katolicy, ewangelicy  
i socjaliści, a wśród jej 21 pierwszych członków 
były 3 kobiety. Do jej przywódców  należeli: 
Józef Londzin, Jan Michejda i Tadeusz Reger. 
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RNKC była pierwszym for-
malnym rządem na ziemiach 
polskich w procesie odra-
dzania się Rzeczypospolitej. 
Mimo różnic ideologicznych 
reprezentujących odmienne 
postawy polityczne potrafili 
oni wznieść się ponad te róż-
nice, by osiągnąć nadrzędny 
cel. Żeby zapewnić ciągłość 
funkcjonowania przemysłu  
i administracji, zawarto 5 li-
stopada 1918 roku  porozu-
mienie, które dzieliło Księ-

stwo na strefę wpływów polskich i czeskich  
na zasadach etnicznych. Jednak niedługo oka-
zało się, że nie wola mieszkańców zadecydu-
je o losie Ziemi Cieszyńskiej. Porozumienie to 
nie zaspokajało oczekiwań ani Polaków ani 
Czechów, co spowodowało stałe pogarszanie 
się stosunków  polsko–czeskich, aż do agresji 
zbrojnej ze strony czeskiej. Okoliczności te zmu-
siły władze polskie, w obliczu zagrożenia bytu 
państwa, do rezygnacji z plebiscytu i oddania 
decyzji co do podziału Śląska Cieszyńskiego  
w ręce Rady Ambasadorów, której decyzja 
była skrajnie niekorzystna dla strony polskiej, 
a największym dramatem było pozostawienie 
poza granicami  niepodległej Polski około 100 
tysięcy Polaków  zamieszkujących tzw. Zaol-
zie. Miało to negatywny wpływ na późniejsze 
stosunki międzypaństwowe oraz wzajemne 
relacje między Polską a Czechosłowacją.

Po prelekcji wystąpił chór kościelny „Schola”, 
śpiewając pieśni związane z odzyskaniem niepod-
ległości takie jak: „Wojenko wojenko”, „Rozkwi-

tały pęki białych róż” oraz „Rotę” do wolności.
Następnie słuchaliśmy kolęd śpiewanych 

przez zespół „Cantate”, później krótkiego prze-
mówienia Wójta Gminy Jaworze dra Rado-
sława Ostałkiewicza oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Jaworze Zbigniewa Putka, a na 
zakończenie składane były przez zaproszonych 
gości życzenia adwentowo – świąteczno – no-
woroczne. Zauważono, jak bardzo ważne jest, 
by różne środowiska mogły się ze sobą spoty-
kać, gdyż drugi człowiek, nasz bliźni jest naj-
ważniejszy.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
niech będą przeżywane  w zdrowiu, radości  
i w ciepłej rodzinnej atmosferze a  Nowy 
Rok niech będzie czasem pokoju oraz realiza-
cji osobistych zamierzeń - te 
życzenia składa wszystkim 
Czytelnikom z całego serca 
Zarząd Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickie-
go w Jaworzu.

Sekretarz Oddziału
Danuta Kubala


