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Uroczysta Sesja Rad Gmin Ziemi Cieszyń-
skiej, odbywająca się co roku w Święto Nie-
podległości 11 listopada w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie, jest okazją do wrę-
czenia  laurów  „Cieszynianek”. Jest to inicja-
tywa Związku Komunalnego Ziemi Cieszyń-
skiej. Od 1997 roku laurami uhonorowane są 
osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się 
dla społeczności lokalnych, jak i całego Śląska 
Cieszyńskiego. Od 2009 roku powołane Sto-
warzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej 
kontynuuje tę piękną inicjatywę. Gmina Ja-
worze uczestniczy w tych uroczystościach od 
początku z wyjątkiem 2010 roku.(…)

Srebrna Cieszynianka 
dla Leopolda Kłody

W tym roku z Jaworza laur otrzymał  
p. Leopold Kłoda.

Pan Leopold Koda jest osobą bardzo zasłu-
żoną dla naszej Parafii. W latach 2008-2013 p. 
Leopold Kłoda pełnił funkcję kuratora parafii. 
Dał się poznać jako dobry organizator i inicja-
tor wielu parafialnych przedsięwzięć. Między 
innymi dzięki jego inicjatywom były pro-
wadzone prace remontowe w naszej parafii. 
Remont kościoła w Jaworzu, odnawianie za-
bytkowych nagrobków na cmentarzu ewange-
lickim w Jaworzu, remont plebanii wpisują się 
w czas, kiedy p. Leopold był kuratorem parafii. 

Pan Leopold Kłoda pełni funkcję prezesa 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego od-
dział w Jaworzu. Za jego prezesury Towarzy-
stwo znacznie poszerzyło swoją ofertę działa-
nia na rzecz parafii i środowiska Jaworza. To 
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między innymi z jego inicjatywy od lat bardzo 
dobrze funkcjonuje współpraca Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego oddział w Jawo-
rzu z miejscową Akcją Katolicką. Efektem tej 
współpracy są wspólne spotkania, które odby-
wają się przed świętami Narodzenia Pańskie-
go. Pan Leopold, jako prezes Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego oddział w Jaworzu, 
uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu 
Ochrony Zabytków w Jaworzu, organizując 
kwesty cmentarne na rzecz zabytkowych na-
grobków na naszym cmentarzu w Jaworzu.

Ważnym elementem pracy p. Leopolda na 
rzecz parafii i Jaworza są kontakty partnerskie  
z parafiami w Niemczech: w Sandhausen  

i Bockhorn. Pan Leopold jest odpowiedzialny 
za te kontakty, organizując nasze wyjazdy do 
partnerów i ich pobyt u nas. To partnerstwo jest 
też bardzo dobrą wizytówką naszej miejscowo-
ści. Ostatnie spotkania z naszymi partnerami 
z Bockhorn bardzo wyraźnie potwierdzają to 
działanie na rzecz promocji Jaworza za granicą. 

Pan Leopold Kłoda jest człowiekiem bar-
dzo zaangażowanym w życie 
naszej parafii. Wszystkie te 
działania podejmuje społecz-
nie, poświęcając czas i siły dla 
działania na rzecz środowiska, 
w którym żyje. 

Ryszard Stanclik


