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Jubileusz 
100 rocznicy 
odzyskania 

niepodległości
Rok 2018 był rokiem jubileuszu odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Obchody tego jubi-
leuszu miały miejsce także w naszym życiu pa-
rafialnym i były związane z 100 rocznicą przyłą-
czenia się Senioratu Śląskiego, który należał do 
austriackiego kościoła ewangelickiego, do Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego z Konsysto-

rzem w Warszawie. To ważne dla historii nasze-
go Kościoła wydarzenie miało miejsce 20.12.1918 
roku w Kościele Jezusowym w Cieszynie. 

Uroczyste nabożeństwo z okazji 100 roczni-
cy tego wydarzenia odbyło się 28 października 
br. w Kościele Jezusowym w Cieszynie. W tym 
nabożeństwie uczestniczyło ponad 100 osób  
z naszej parafii. Parafia zorganizowała 2 auto-
busy, którymi wszyscy chętni mogli dojechać 

na to wyjątkowe nabożeństwo. Kościół Jezu-
sowy był wypełniony po brzegi. Ilość uczest-
ników tego nabożeństwa robiła wielkie wraże-
nie. Z naszej parafii aktywnie w nabożeństwie 
wziął udział chór, który dołączył do wielkiego 
kilkuset osobowego chóru naszej diecezji.

Warto nadmienić przy tej okazji, że po na-
bożeństwie odbyło się wręczenie tegorocznych 

nagród im. ks. Leopolda Otto. Nagrodę dla 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbie-
rał nasz parafianin, prezes Zarządu Głównego 
PTEw p. inż. Józef Król. 

Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wybrali się do Cieszyna na 
to wyjątkowe nabożeństwo.

Obchody jubileuszowe miały miejsce tak-
że w naszej parafii. Przez cały rok w sali para-
fialnej w Jaworzu towarzyszyła nam wystawa 
poświęcona temu tematowi. Na spotkaniach 
parafialnych, głownie na spotkaniach organizo-
wanych przez PTEw oddział w Jaworzu, temat 
jubileuszu był podnoszony wielokrotnie. Dzię-
kuję za to Zarządowi PTEw oddział w Jaworzu  
z p. prezesem Leopoldem Kłodą na czele.
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Koło Pań dwa spotkania poświęciło tema-
towi: „Kobiety dla Niepodległej”. Omówiono 
powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego oraz postaci zaangażowanych kobiet. W 
sierpniu koło zorganizowało wycieczkę do Wi-
sły na wystawę „Ewangelicy Niepodległej”.

W niedzielę, 21 października br. w kościele 
ewangelickim w Jaworzu odbył się „Koncert 
na jubileusz 100-lecia odzyskania NIEPOD-
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LEGŁOŚCI”. W koncercie wystąpili: Orkiestra 
Kameralna Artis pod batutą Jean-Claude`a 
Hauptmanna i Wyższobramski Chór Kameral-
ny pod dyrekcją Piotra Sikory. 

Można powiedzieć, że centralnym punktem 
obchodów jubileuszowych w Jaworzu było 
nabożeństwo dziękczynne, które miało miejsce  
w kościele ewangelickim w Jaworzu, w któ-
rym uczestniczyli katolicy, ewangelicy, przed-
stawiciele organizacji społecznych działających  
w Jaworzu, dzieci i młodzież ze szkół podsta-
wowych oraz władze samorządowe z Jaworza  
z p. wójtem dr Radosławem Ostałkiewiczem 
na czele. Nabożeństwo, jego porządek został 
ustalony wspólnie z ks. Stanisławem Filap-
kiem, proboszczem parafii katolickiej w Jawo-
rzu. Nabożeństwo ubogaciły chóry ewangelicki 
i katolicki oraz dzieci i młodzież ze szkół pod-

stawowych z Jaworza. Nabożeństwo odbyło 
się przy bardzo dobrej frekwencji. Po nabożeń-
stwie wszyscy procesjonalnie poszli pod jawo-
rzańskie pomniki, by złożyć kwiaty. 

Miłym akcentem tej części uroczystości było 
przekazanie naszej parafii i parafii katolickiej 
flagi państwowej przez wójta Gminy Jaworze 
dr R. Ostałkiewicza. Flagi te zostały przekaza-
nie przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Andrzeja Dudę. 

ks. Władysław 
Wantulok


