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EwangEliccy dziaŁacze narodowi 

Śląska Cieszyńskiego
PawEŁ  Stalmach (1824-1891) – publicysta, redaktor, teolog ewangelicki.  

W gimnazjum ewangelickim współzałożyciel tajnej polskiej organizacji uczniowskiej 
Złączenie Polskie (1842). Wraz z Andrzejem Kotulą uczestnik Zjazdu Słowiańskiego  

w Pradze (1848), poświęconego walce z germanizacją i madziaryzacją Słowian.  
Redaktor „Tygodnika Cieszyńskiego” i „Gwiazdki Cieszyńskiej” (1851). Inicjator 

wydawania „Kalendarza Cieszyńskiego” (1857) i „Kalendarza Polskiego”. 
Współzałożyciel i działacz, m.in.: Czytelni Polskiej, Towarzystwa dla 

Wydoskonalenia się w Języku Polskim, Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie, 
Czytelni Ludowej. Założyciel i pierwszy prezes Macierzy Szkolnej dla Księstwa 

Cieszyńskiego (1885).

ŚlĄsk Cieszyński od wieków leŻy na pograniczu państw, 
co miaŁo ogromny wpŁyw na jego  

skomplikowanĄ historię. Księstwo cieszyńsKie 
rzĄdzone przez ŚlĄsKĄ linię piastów CieszyńskiCh, 

znajdowaŁo się w graniCaCh państwa polskiego. 
następnie od XiV wieku lenno królów CzeskiCh, 

weszŁo w sKŁad rozlegŁej monarchii habsbursKiej,  
by w 1918 roKu powrócić do odradzajĄcej się  

polski. na speCyfikę regionu istotny wpŁyw miaŁa  
reformaCja zapoCzĄtKowana w XVi wieKu przez  

marCina lutra. odegraŁa waŻnĄ rolę w sferze religijnej, 
ale równieŻ wpŁynęŁa na rozwój kultury, oŚwiaty, 

gospodarKi i stosunKi spoŁeczne Księstwa cieszyńsKiego. 
reformaCja na ŚlĄsKu cieszyńsKim zwiĄzana byŁa  

z koŚCioŁem ewangeliCko-augsburskim (luterańskim), który 
pomimo trudnego okresu kontrreformaCji przetrwaŁ  

do dziŚ. obeCnie pod względem wyznaniowym ŚlĄsK 
cieszyńsKi jest wyjĄtKowym zaKĄtkiem polski, gdyŻ mieszKa 

tutaj kilkadziesiĄt tysięCy ewangelików, okoŁo poŁowy 
wszystkiCh wiernyCh tego koŚCioŁa w polsCe. ewangeliCy 

CieszyńsCy wywarli duŻy wpŁyw na losy ŚlĄsKa oraz  
caŁej polski, o Czym ŚwiadCzĄ prezentowane postacie, Których 

dziaŁalnoŚć stanowi zaledwie niewielkĄ czĄstkę ewangeliCkiego 

andrzEj Kotula (1822-1891) – prawnik, 
publicysta. Uczestnik Zjazdu Słowiańskiego  

w Pradze (1848). Współzałożyciel i członek Czytelni 
Polskiej. Działacz licznych polskich stowarzyszeń, 

m.in. Czytelni Ludowej i Macierzy Szkolnej dla 
Księstwa Cieszyńskiego (wiceprezes). Autor artykułów 
w „Tygodniku Cieszyńskim” i „Gwiazdce Cieszyńskiej” 

oraz pisanego prozą i wierszem rękopisu pt. Szkoła 
polszczyzny lub Dziennik poświęcony ćwiczeniu się  

w języku macierzyńskim.

A. Cinciała, Podręcznik  dla gmin 
śląskich. Książka  dla ludu, 
zawierająca ustawy 
z objaśnieniami i inne przepisy, których 
wiadomość 
potrzebną jest  w ogóle 
każdemu 
obywatelowi  w gminie, 
w szczególności zaś Przełożonym i Radnym gminy  i członkom  Wydziału, 

Cieszyn 1884 r.

Pierwsze  
polskie  
pismo  
na Śląsku  
Cieszyńskim „Tygodnik  
Cieszyński” wydawany  
od 1848 r. 
 przez  
A. Cinciałę,  L. Kluckiego  i P. Stalmacha

wKŁadu i zaangaŻowania w drodze do niepodlegŁoŚCi polski.
 polski ruCh narodowy na ŚlĄsKu cieszyńsKim zwiĄzany 

jest przede wszystKim z pięcioma uczniami gimnazjum 
ewangeliCkiego w Cieszynie. byli nimi:  andrzej CinCiaŁa, 

paweŁ stalmaCh, andrzej kotula, jerzy heCzko i jan 
bujaK. za ich przyKŁadem podĄŻyli następni, mŁodsi 

koledzy gimnazjum ewangeliCkiego  
w cieszynie.

andrzEj cinciaŁa (1825-1898) – doktor prawa, folklorysta, etnograf. Współtwórca 
Towarzystwa Uczących się Języka Polskiego w gimnazjum ewangelickim  

w Cieszynie (1847), przekształconego w Czytelnię Polską (1848). W 1848 roku został 
redaktorem pierwszego polskiego czasopisma na Śląsku Cieszyńskim „Tygodnika 

Cieszyńskiego”, wydawanego wspólnie z Ludwikiem Kluckim i Pawłem Stalmachem. 
Współzałożyciel oraz działacz polskich towarzystw i organizacji na Śląsku Cieszyńskim, 

m.in.: Czytelni Ludowej (1861), Towarzystwa Rolniczego (1868), Towarzystwa 
Oszczędności i Zaliczek filia we Frysztacie (1876), Politycznego Towarzystwa Ludowego  

w Cieszynie (przewodniczący) i Kółka Pedagogicznego w Ustroniu. Wydawca opracowanych 
przez siebie podręczników z dziedziny prawa dla ludności śląskiej.
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EwangEliccy dziaŁacze narodowi 

Śląska Cieszyńskiego
KS. FranciSzEK michEjda (1848-1921) – pastor, publicysta, redaktor, 

przywódca polskiego ewangelickiego ruchu narodowego  
na Śląsku Cieszyńskim. W gimnazjum ewangelickim w Cieszynie 

współzałożyciel uczniowskiego kółka Wzajemność dla uczenia się dziejów  
i literatury polskiej. Przed I wojną światową członek: Czytelni Ludowej  

w Cieszynie, Towarzystwa Rolniczego, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie, 

Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, prezes Towarzystwa Domu 
Narodowego, współzałożyciel Politycznego Towarzystwa Ludowego. 

Inicjator założenia i prezes Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty 
Ludowej w Cieszynie. Jednogłośnie wybrany na pierwszego  

po I wojnie światowej seniora (biskupa diecezji) Kościoła 
ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim.

Protokół 
z ukonstytuowania Towarzystwa Ewangelickiego  Oświaty Ludowej z 19 kwietnia 1881 r.

Statut  
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty  
Ludowej  
w Cieszynie  z 7 sierpnia 1881 r.

KS. jErzy  Badura (1845-1911) – pastor, pisarz, publicysta.  
W gimnazjum ewangelickim założył tajny polski związek 

Wzajemność dla uczenia się dziejów i literatury polskiej.  
W trakcie studiów w Wiedniu współzałożyciel stowarzyszenia 

akademickiego dla Polaków Ognisko. Uważany przez władze 
austriackie za „narodowca”, nie został dopuszczony do pracy  

na Śląsku Cieszyńskim. Wydawca „Nowin Śląskich”  
(Wrocław, 1884-1888) dla polskich ewangelików. Współpracownik  

czasopism, m.in.: „Zwiastuna Ewangelicznego”, „Mazura”, „Gazety 
Ludowej”, „Przyjaciela Ludu”. Autor podręczników  

i książek religijnych.

Jan Śliwka,  
Historya  

naturalna  zawierająca  
ważniejsze  wiadomości  z królestwa zwierząt, roślin i kopalin,  Cieszyn 1865 r.

Ks. Jerzy Heczko,  Modlitewnik czyli  Zbiór Modlitew do   nabożeństwa domowego  i kościelnego dla użytku chrześcian  ewangielickich,   Cieszyn 1860 r.

Strona  
tytułowa  
pierwszego  wydania  
Kancyonału czyli  
śpiewnika dla  chrześcian 
ewangielickich,  ks. J. Heczki  z 1865 r.

Jeden  
z podręczników  opracowanych  i wydanych  przez Jana  

Śliwkę  
- Geografia  czyli  
opis Ziemi dla uczącej się  młodzieży,  Cieszyn 1863 r.

KS. jErzy BoguSŁaw hEczKo (1825-1907)  
– pastor, pisarz. Wydał pierwszy  

w języku polskim śpiewnik na Śląsku 
Cieszyńskim dla zborów ewangelickich 

(Cieszyn 1865). Pierwszy prezes 
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty 

Ludowej założonego w 1881 roku, 
propagującego polską kulturę oraz 

wydającego polskie książki  
religijne i świeckie.

jan BujaK (1826-1886)  
– prawnik, wydawca. Urzędnik 

skarbowy w Dyrekcji Krajowej 
Skarbu we Lwowie oraz  

w Ministerstwie Skarbu  
w Wiedniu. Przyczynił się do 

wprowadzenia języka polskiego  
w galicyjskiej skarbowości rządowej, 

rozwoju biblioteki w Wiśle i wydania 
staropolskiej postylli Grzegorza  

z Żarnowca (Cieszyn 1864).

Jan  Śliwka (1823-1874) – nauczyciel, 
publicysta. Autor podręczników  

w języku polskim dla szkół ewangelickich. 
Współorganizator Towarzystwa Nauczycieli 

Ludowych, Towarzystwa Pszczelarskiego  
i Towarzystwa Rolniczego. Działał  

w Czytelni Ludowej.
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EwangElicy na ŚlĄsKu cieszyńsKim 

w latach I wojny światowej

w przeddzień wybuChu i wojny Światowej seniorat ŚlĄski (dieCezja) 
koŚCioŁa ewangeliCkiego liCzyŁ 25 parafii: bielsko, bŁędowice, 

bystrzyCa, Cieszyn, drogomyŚl, frydek, goleszów, jaworze, ligotka 
kameralna, międzyrzeCze, morawska ostrawa, nawsie, orŁowa, 

skoCzów, stare bielsko, stare hamry, trzynieC, ustroń i wisŁa.  
do zborów tyCh naleŻaŁo przeszŁo 106 000 wiernych, z czego ponad 83 000 
wiernyCh polskojęzyCznyCh, pozostaŁe 23 000 wiernych niemiecKojęzycznych.

lata i wojny Światowej, mimo strat wŚród wiernyCh powoŁanych do sŁuŻby 
wojsKowej i stopniowego cichnięcia wieŻ koŚCielnyCh, Co wynikaŁo  

z oddawania dzwonów na potrzeby armii, przyniósŁ teŻ pogŁębienie ŻyCia religijnego 
oraz wzmoŻenie zaangaŻowania na rzecz potrzebujĄCyCh ofiar wojny. wsparCia 

udzielaŁy róŻne organizaCje. towarzystwo ewangeliCkie wydawaŁo druKi 
religijne krzepiĄce ŻoŁnierzy m.in. w legionaCh polskiCh, zaŚ ewangeliCkie 

stowarzyszenie niewiast przygotowywaŁo bezpŁatne posiŁki dla wdów i sierot 
wojennych, wspieraŁo finansowo, odwiedzaŁo w szpitalaCh rannyCh ŻoŁnierzy.

jan ŁySEK (1887-1915) – nauczyciel, poeta, 
oficer Legionów Polskich. Działał w Polskim 
Towarzystwie Pedagogicznym, Macierzy Szkolnej 
Księstwa Cieszyńskiego i Polskim Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”. W twórczości literackiej 
inspirował się polską poezją romantyczną  
i młodopolską, łącząc ją z regionalnym folklorem 
i gwarą góralską. Po wybuchu I wojny światowej 
współorganizator Legionu Śląskiego, który został 
włączony w struktury Legionów Polskich. W trakcie 
działań wojennych stopniowo awansowany do stopnia 
porucznika, dowódca kompanii śląskiej. Zginął  
w bitwie pod Kostiuchnówką na Wołyniu – 
pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.

KS. jan StonawSKi (1870-1957) – pastor, nauczyciel, 
redaktor. W gimnazjum ewangelickim w Cieszynie był 

prezesem polskiej organizacji Jedność. Od 1904 do 1950 
roku (z przerwą podczas II wojny światowej) katecheta 

w Gimnazjum Polskim w Cieszynie, nauczyciel 
języka niemieckiego, geografii i matematyki. Prezes 

Związku Młodzieży Ewangelickiej (1926). 
Razem z żoną, olgĄ StonawSKą  

(1874-1964), współredaktor i współwydawca 
czasopism „Poseł Ewangelicki” i „Słowo 

Żywota”. Wspólnie wspierali ochotników 
wstępujących do legionów. W ich domu od 

sierpnia 1914 roku znajdował się Komisariat 
Legionów Polskich. Olga była przewodniczącą 

Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast  
– zajmującego się m.in. działalnością charytatywną, 

oświatową i umacniającą polskość w środowisku 
kobiecym. Działaczka Macierzy Szkolnej Księstwa 

Cieszyńskiego.

jan raSzKa (1871-1945) – rzeźbiarz, medalier, 
malarz, pedagog. W cieszyńskim gimnazjum 

członek polskiej organizacji Jedność. Studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, tam 

należał do Stowarzyszenia Akademików 
Polskich na Śląsku „Znicz”. W czasie  

I wojny światowej walczył w Legionach 
Polskich Józefa Piłsudskiego. W trakcie 

służby wojskowej tworzył m.in. akwarele, 
szkice, medale o tematyce legionowej. Prezes 

Związku Plastyków w Krakowie (1919). 
Współzałożyciel Towarzystwa Artystów 
Malarzy i Rzeźbiarzy Sztuki „Rodzina” 

(1921). Od 1922 roku dyrektor Szkoły 
Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Autor 

wielu rzeźb i pomników, m.in. Mieszka I  
w Cieszynie oraz rzeźby górników i hutników 

przed gmachem Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

Parafianie zebrani  
wokół wozu,  

na którym  
spoczywają  

zdemontowane  
i rozbite dzwony  

z kościoła  

w Drogomyślu, 1917 r.

Odbiór dzwonów  
z kościoła w Wiśle 

przez żołnierzy  

austriackich w sierpniu 
1916 roku.  

Od lewej w pierwszym 

rzędzie: Józef Goszyk, 
ks. Jerzy Mrowiec  

i Paweł Raszka – wójt  

Drugie organy  

w kościele Jezusowym 
po zdemontowaniu  

cynowych piszczałek 
przeznaczonych  

na potrzeby  
wielkiej wojny

Najwybitniejsze  
dzieło Jana Łyska 
dramat pt. Śpiący 
Rycerze, 1914 r.

Superintendentura  
(prowincja kościelna) 

Morawsko-Śląska 1908 r.

Kazanie ks. Oskara Michejdy  

z Bystrzycy po ogłoszeniu  

mobilizacji, Z wojennych dni,  

Nakładem Towarzystwa  

Ewangelickiego w Cieszynie 1915 r. 

Paweł Nikodem, Przemówienie  

do odchodzących na wojnę, wygłoszone  

w ustrońskim kościele dnia 1. sierpnia  

1914 r., Nakładem Towarzystwa  

Ewangelickiego w Cieszynie 1915 r.

Jan Łysek
pośród 
nauczycieli, 
pierwszy 
z lewej
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konieC i wojny Światowej przyniósŁ zmiany w europie. przegrana państw CentralnyCh oraz zabiegi dyplomatyCzne doprowadziŁy do odrodzenia się polskiego państwa. 
jednym z najwięKszych przegranych w wojnie byŁa monarChia austro-węgierska, która CaŁKowicie się rozpadŁa, a na jej gruzach powstaŁy samodzielne państwa.  

dnia 19 października 1918 roku w Cieszynie ukonstytuowaŁa się rada narodowa księstwa Cieszyńskiego (rnkC), której zadaniem byŁo przejęcie wŁadzy w Księstwie 
cieszyńsKim z rĄk administraCji austro-węgierskiej i przyŁĄCzenia go do polski. rnkC byŁa pierwszĄ polskĄ wŁadzĄ powstaŁĄ na ziemiach przyszŁej rzeCzpospolitej,  

PawEŁ BoBEK (1883-1945) – nauczyciel, publicysta, redaktor, poseł. Członek Komisji  
Wojskowo-Aprowizacyjnej Sekcji Śląskiej Naczelnego Komitetu Narodowego w Cieszynie (1914)  

oraz członek Komitetu Ratunkowego dla Ofiar Wojny na ziemiach polskich (1915).  
Jeden z inicjatorów powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i jej pierwszy sekretarz. 

Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, wiceprezes Zarządu 
Głównego PSL „Piast”. Odznaczony Medalem Niepodległości. Podczas II wojny światowej 

zamordowany przez okupanta.

EwangElicy w radzie narodowej 

Księstwa Cieszyńskiego

KS. józEF mamica (1878-1940) – kapelan wojskowy. Po I wojnie światowej zastępca 
przewodniczącego Głównego Komitetu Plebiscytowego na Śląsku Cieszyńskim.  

Z ks. Karolem Kuliszem członek delegacji na konferencję pokojową w Paryżu (1919).  
Uczestnik II i III powstania śląskiego. W okresie międzywojennym kapelan wojskowy  

w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie organizował polskie parafie ewangelickie. Odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.  

W czasie II wojny światowej zginął w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Mauthausen.

KS. Karol KuliSz (1873-1940) – pastor, publicysta, redaktor. Senior (biskup) diecezji cieszyńskiej (1921-
1936). Założyciel ewangelickiego zakładu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie (1922) dla starców, sierot  

i potrzebujących pomocy oraz Polskiego Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” (1923). 
Współorganizator Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, delegat na konferencję pokojową w Paryżu 

(1919). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zginął w nazistowskim obozie 
koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

Jan MicheJda (1853-1927) – doktor prawa. Współzałożyciel i sekretarz Politycznego Towarzystwa 
Ludowego, współzałożyciel i wiceprezes Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, założyciel 

cieszyńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po I wojnie światowej współzałożyciel 
i członek Prezydium Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, następnie Naczelnik Tymczasowego 

Rządu Krajowego w Cieszynie. Pierwszy polski burmistrz Cieszyna (1922-1927). Odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

a w jej powstaniu niemaŁĄ rolę odgrywali ewangeliCy. poCzĄtKowo rnKc sKŁadaŁa się z przedstawiCieli 3 polskiCh partii: polskiego zjednoCzenia narodowego (pzn), 
Które sKupiaŁo ewangelików, zwiĄzku ŚlĄskiCh katolików (zŚk) i polskiej partii soCjalno-demokratyCznej (ppsd). na Czele rnkC staŁo prezydium, zŁoŻone z 

trzeCh równorzędnyCh prezydentów: jana miChejdy (pzn), ks. józefa londzina (zŚk), tadeusza regera (ppsd). rnkC swĄ dziaŁalnoŚć zakońCzyŁa po ostatecznym 
rozstrzygnięciu sprawy podziaŁu ŚlĄska Cieszyńskiego pomiędzy polskę i CzeChosŁowację 28 sierpnia 1920 roKu, oddajĄc wŁadzę administracji rzĄdowej w warszawie.
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zjEdnoczEniE koŚCioŁa 

Ewangelicko-Augsburskiego  w II Rzeczpospolitej

KS. juliuSz BurSchE (1862-1942) – zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, od 1904 roku generalny 

superintendent Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Królestwie Polskim, a od 1920 roku w odrodzonej Polsce. 

Od 1902 roku wraz z rodziną spędzał urlopy w Wiśle 
w swojej willi „Zacisze”. W 1907 roku współzakładał 

Stowarzyszenie Miłośników Wisły, w 1909 roku wiślańskie 
koło Macierzy Szkolnej, a następnie Polskie Towarzystwo 

Turystyczne „Beskid” w Cieszynie. W 1919 roku rząd 
polski delegował go na konferencję pokojową do Paryża 
jako rzeczoznawcę ds. Mazur i Śląska oraz reprezentanta 

polskich ewangelików. Działacz Związku Obrony Kresów 
Zachodnich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim  

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.  
W czasie II wojny światowej więzień obozu 

koncentracyjnego w Sachsenhausen-Oranienburgu, 
zamęczony w hitlerowskim więzieniu w Berlinie.

dnia 31 października 1918 roku na  
posiedzeniu rady narodowej Księstwa 

cieszyńsKiego zjawiŁa się delegaCja koŁa 
polskiCh teologów ewangeliCkiCh  

w księstwie Cieszyńskim na Czele z ks. franCiszkiem 
michejdĄ, ks. karolem kuliszem  

i Ks. jerzym KubaczKĄ. w imieniu delegaCji zabraŁ 
gŁos ks. franCiszek miChejda, który w krótkim 

przemówieniu wyraziŁ radość duchowieństwa 
ewangelickiego z obrotu sprawy polskiej, zapewniŁ  

o gorĄcej sympatii dla sprawy naszej i ŻyczyŁ jak najlepszych 
wyników pracy. 

 następnie rnKc – za namowĄ przewaŻajĄCej CzęŚCi 
duChowieństwa ewangeliCkiego ŚlĄsKa cieszyńsKiego – 

sKierowaŁa 19 listopada 1918 roku zaproszenie do konsystorza 
ewangeliCko-augsburskiego w warszawie (najwyŻszej wŁadzy 

administraCyjnej koŚCioŁa), by objĄŁ w zarzĄd struKtury 
koŚCioŁa ewangeliCkiego księstwa Cieszyńskiego. formalnie akt 

zŁĄczenia administracyjnego nastĄpiŁ 13 grudnia 1918 roKu  
po wCzeŚniejszym wyraŻeniu zgody przez wŁadze polskie  

w warszawie – ministerstwo wyznań religijnyCh  
i oŚwieCenia publiCznego. natomiast uroCzyste 

zjednoCzenie koŚCioŁa ewangeliCkiego miaŁo miejsce  
20 grudnia 1918 roku w koŚCiele jezusowym w Cieszynie. 
w tym dniu do cieszyna przyjechaŁ superintendent 

generalny (biskup koŚCioŁa) ks. juliusz bursChe, który 
odprawiŁ uroczyste naboŻeństwo, po Którym spotKaŁ się 

z duChowieństwem i delegatami parafii ewangeliCkiCh. 
podczas rozmów omówiono sprawy zwiĄzane  

z powoŁaniem nowego senioratu ŚlĄskiego (dieCezji), 
na Czele którego stanĄŁ wybrany jednogŁoŚnie  

ks. franCiszek miChejda.

Ks. bp Juliusz Bursche  
(w pierwszym rzędzie piąty z prawej)  

w kościele Jezusowym w Cieszynie, 
lata 30. XX w.

Zaproszenie ks. bp. Juliusza Bursche 

skierowane do księży i świeckich  

przedstawicieli parafii na wspólne 

nabożeństwo i spotkanie do Cieszyna, 

na dzień 20 grudnia 1918 r.

Protokół ze spotkania księży i świeckich 

przedstawicieli parafii Śląska Cieszyńskiego, 

które miało miejsce 20 grudnia 1918 r.  

w Cieszynie, na którym doszło do uroczystego 

złączenia się Kościoła ewangelickiego

Relacja w „Pośle Ewangelickim” z wizyty  

delegacji koła polskich teologów księstwa  

cieszyńskiego w Radzie Narodowej Księstwa  

Cieszyńskiego w dniu 31 października 1918 r.  

w celu wyrażenia radości z zaistniałej sytuacji 

oraz zapewnienia o wsparciu

Relacja w „Pośle Ewangelickim”  

z 20 grudnia 1918 r. z uroczystego  

nabożeństwa w kościele Jezusowym,   

podczas którego doszło do  

administracyjnego złączenia  

Kościoła ewangelickiego
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konieC i wojny Światowej byŁ przeŁomowym 
wydarzeniem w dziejaCh polski, ale zaledwie 

poczĄtkiem odbudowy kraju. ii rzeCzpospolita 
sKŁadaŁa się z trzeCh CzęŚCi, które wCzeŚniej 

znajdowaŁy się pod zaborami sĄsiednich państw 
oraz ziem odŁĄczonych od ojczyzny juŻ w XiV wieKu 

– jak ŚlĄsK. odbudowa Kraju wymagaŁa wielkiego 
wysiŁku, który sCaliŁby go wewnętrznie w jednĄ caŁoŚć. 

z tego dziejowego momentu doskonale zdawali sobie 
sprawę ewangeliCy. pierwszy prezes konsystorza koŚCioŁa 

ewangeliCko-augsburskiego w ii rp jakub glass podCzas 
otwarcia posiedzenia Konsystorza stwierdziŁ: świadom gorĄcej 

miŁości moich wspóŁwyznawców do wspólnej polskiej macierzy,  
a zarazem czynnej ich energii w pracy i zdolności organizacyjnych, 

[...] mniemam, Że ewangelicy polscy w przyszŁej obszernej polsce 
zjednoczeni, po raz pierwszy postawieni w normalne warunki 

bytu, znajdujĄc się przytem pod wpŁywem polskiego konsystorza 
w warszawie, jako wŁadzy centralnej, oraz uświadomionego 

narodowo duchowieństwa, stojĄc mocno przy zasadach swej wiary 
i w ewangelii czerpiĄc Żywe źródŁo swej siŁy moralnej, wezmĄ 

na wszystkich polach Żywy udziaŁ w twórczej zboŻnej pracy 
okoŁo odbudowania zmartwychwstajĄcej w oczach naszych 

ukochanej polskiej ojczyzny i stanowić będĄ waŻny czynnik 
przy tworzeniu się ściśle na tradycjach dziejowych opartej, 

a zarazem na wskroś nowoŻytnej, kultury polskiej, godnej 
wielkiego narodu.

józEF  KiEdroń (1879-1932) – inżynier górniczy, minister. Żonaty z Zofią  
Kirkor-Kiedroniową, polską działaczką narodową. W czasach studenckich  

prezes Stowarzyszenia Akademików Polskich na Śląsku „Znicz”. Jeden  
z inicjatorów powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Opracował projekt 

przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. W 1920 roku członek delegacji polskiej 
na konferencję w Spa (Belgia), gdzie doszło m.in. do ostatecznego rozstrzygnięcia 

sprawy podziału Śląska Cieszyńskiego. Działacz Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego dla Górnego Śląska i Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu.  

W latach 1923-1925 minister przemysłu i handlu w rządzie Władysława 
Grabskiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

i Krzyżem Wielkim Orderu Gwiazdy Polarnej (Królestwo Szwecji).

józEF BuzEK (1873-1936)  
– profesor prawa, ekonomista, 

poseł i senator. Współzałożyciel 
Stowarzyszenia Akademików 

Polskich na Śląsku „Znicz” i jego 
prezes. Po I wojnie światowej 

delegat rządu jako ekspert ds. 
gospodarczych na konferencję 
pokojową w Paryżu. W latach 

1918-1929 współzałożyciel 
i pierwszy dyrektor 
Głównego Urzędu 

Karol Pindór (1881-?) – dyplomata. Syn ks. Jana Pindóra, autora  
i tłumacza literatury religijnej. Studiował język chiński. Pracował  

w międzynarodowej administracji Chińskich Ceł w Nankinie  
i Harbinie (1904-1908), następnie do 1918 roku w austro-węgierskiej 

służbie konsularnej w Pekinie. W 1918 roku delegat Polski przy Komisji 
Międzynarodowej w Cieszynie. Konsul w San Francisco (1920), w Harbinie 

(1922-1924) i Szanghaju (1924-1930), gdzie pełnił funkcję ambasadora 
(1926-1928). W 1930 roku wrócił do Polski, pracował w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych w Warszawie i w sekretariacie Ligi Narodów  
w Genewie (1930-1932).

Statystycznego  
w Warszawie. 

Profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego i Szkoły 

Głównej Handlowej.  
W 1928 roku 

przewodniczący Rady 
Instytutu Badań Koniunktur 

Gospodarczych i Cen  
w Warszawie. Odznaczony 

Krzyżem Komandorskim  
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 

Polski.

Józef Buzek, projekt konstytucji  

z odręczną dedykacją autora.
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maria KoSSowSKa-michEjda (1901-1958)  
– lekarka okulistka. Absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Została pierwszą 

kobietą lekarzem Szpitala Śląskiego w 
Cieszynie, pracowała  

też w ewangelickich Zakładach  
Opiekuńczo-Wychowawczych  

„Eben-Ezer” w Dzięgielowie założonych 
przez jej ojca ks. Karola Kulisza.  

Po II wojnie światowej  
w Cieszynie otworzyła prywatną 

praktykę. W 1947 roku jako wdowa 

anna rucKa (1903-1944) – działaczka społeczna organizacji kobiecych. Współzałożycielka 
oraz przewodnicząca Związku Absolwentek Końszczanek (Szkoły Gospodyń Wiejskich 

w Końskiej). Prowadziła kursy i prelekcje dla kobiet. Prezeska Związku Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz nauczycielka w Zimowej Szkole Gospodarczej w Nydku (dziś Republika 

Czeska). Zaangażowana w działalność Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji, 
Stowarzyszenia Niewiast Ewangelickich oraz chórów. Odznaczona Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas II wojny światowej działała  
w  ruchu oporu, zginęła w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

S. anna  SzalBot (1906-1942)  
ps. „Rachela” – diakonisa, pielęgniarka. 

Około 1924 roku wstąpiła do Polskiego 
Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer”  

w Dzięgielowie. W 1934 roku pracowała 
już w Golasowicach na Górnym Śląsku, 

gdzie prowadziła Stację Matki  
i Dziecka. Tam też założyła  

i przewodziła miejscowej drużynie 
harcerskiej. Działała w Związku 

Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, 
Towarzystwie Polaków 

Ewangelików. Odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

W czasie II wojny światowej 
działała w ruchu oporu, niosąc 

pomoc medyczną więźniom obozu 
w Auschwitz. Zdekonspirowana, 

ukrywała się pod nazwiskiem – 
Helena Wodecka. Zastrzelona  

przez Niemców w Osieku.

wyszła po raz drugi za mąż za prof. 
Kornela Michejdę,  

również wdowca.

Anna 
Klimsza 
podczas 

odznaczenia 

nina Górniak (1915-1939) – projektantka mody. Zaangażowana  
w działalność harcerską w Czeskim Cieszynie. Absolwentka Kunstgewerbe Schule 

w Wiedniu i Państwowej Szkoły Zdobniczej w Krakowie. Właścicielka warsztatu 
tkactwa artystycznego w Krakowie. W Europie stała się znana  

po wystawie Sztuk Aplikowanych w Paryżu. Z jej projektów i tkanin korzystały 
firmy, m.in. Rodier, Chanel. W 1938 roku przeniosła swoją pracownię do 

rodzinnej Sibicy (dziś Republika Czeska), gdzie planowała otworzyć szkołę tkactwa 
artystycznego i uczyć zawodu ubogie dziewczęta. Podczas bombardowania w 1939 

roku ciężko ranna, zmarła.

S. anna KlimSza (1886-1972) – diakonisa. 
Służbę miłosierdzia dla bliźniego rozpoczęła 
w domu opieki w Ligotce Kameralnej (dziś 

Republika Czeska), do którego wstąpiła 
po śmierci męża – żołnierza, który 
zginął w czasie I wojny światowej.  

Okres przygotowawczy odbyła  
w Diakonacie w Bielsku. Została 

diakonisą w 1917 roku, a następnie 
skierowana do pracy  

w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. 
W 1920 roku, na prośbę  

ks. Karola Kulisza, rozpoczęła 
służbę w Dzięgielowie przy 

tworzeniu Zakładów Opiekuńczo-
Wychowawczych „Eben-Ezer”, 

a później Polskiego Diakonatu 
Ewangelickiego „Eben-Ezer”, 

którego została pierwszą przełożoną. 
Majątek po mężu przeznaczyła na 

działalność charytatywną w zakładach. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem 

Zasługi oraz odznaką 58 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej.
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Województwa Śląskiego  
i Diecezji Cieszyńskiej Kościoła  

Ewangelicko-Augsburskiego w RP

kornel MicheJda (1887-1960)  
– profesor medycyny, chirurg. Lekarz  
w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie  
(1913-1922). W czasie I wojny światowej  
pracował w szpitalach polowych  
w Krzeszowicach i Wadowicach.  
Po wojnie profesor katedry  
chirurgii Uniwersytetu  
im. Stefana Batorego w Wilnie 
(1922-1939), gdzie stworzył oddział 
urologiczny i m.in. pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Lekarskiego. 
Wiceprezes Wileńskiego Komitetu 
do Zwalczania Raka (1931), prezes 
Towarzystwa Chirurgów Polskich 
(1939). W czasie II wojny światowej 
lekarz w szpitalach na Wileńszczyznie. 
Po wojnie kierownik Kliniki 
Chirurgicznej Akademii Medycznej 
w Gdańsku (1945) i rektor Akademii 
Medycznej w Krakowie (1950-1953).

PawEŁ niKodEm  
(1892-1982) – działacz 

polonijny, wydawca, 
redaktor. Pracował  

w Ameryce Południowej. 
W 1920 roku wyjechał do 

Brazylii, gdzie pomagał 
w organizacji polskiej 

placówki dyplomatycznej  
i pełnił obowiązki zastępcy 

konsula Rzeczpospolitej 
Polskiej (1920-1926). 

Przyczynił się do założenia  
pierwszej polskiej gazety  

w Montevideo (Urugwaj) 
i pierwszej polskiej szkoły 

w Paragwaju. Redagował 
„Gazetę Polską”  

w Brazylii, która stała się 
tytułem prasowym Polonii 

brazylijskiej. Tworzył 
ośrodki polonijne  

w Paragwaju, Argentynie  
i Urugwaju. 

Jerzy Jan Buzek (1874-1939) – profesor metalurgii  
i odlewnictwa. Inżynier Zakładów Hutniczych  

w Trzyńcu, kierownik i dyrektor Odlewni Żeliwa 
w Węgierskiej Górce. Od 1927 roku wykładowca 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
(AGH). Twórca teorii procesu żeliwiakowego. 

Jako pierwszy na świecie opublikował 
badania nad procesami technologicznymi  

w żeliwiakach. Stworzył podwaliny pod 
rozwój nauk odlewniczych i Wydział 

Odlewniczy AGH. Członek wielu 
organizacji społecznych i gospodarczych. 

Założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia 
Techników Odlewników Polskich, prezes 

Rady Zrzeszenia Odlewni przy Polskim 
Związku Przemysłowców Metalowych  

w Warszawie. Współzałożyciel i prezes Koła 
Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej 

Górce. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski.

Paweł Nikodem, 
Wprawa Sanabrji, 
Kurytyba 1935 r.  

z dedykacją autora

Paweł Nikodem (z lewej)  
z bratem Janem

Paweł Nikodem  
wiza dyplomatyczna

prof. Kornel Michejda z matką Marią, żoną Zofią, 
synem Januszem i bratanicą Anną

tadEuSz michEjda  (1895-1955)  
– architekt, malarz. W czasie I wojny 

światowej służył w Legionach Polskich. 
Uczestnik III powstania śląskiego  

i przygotowań do plebiscytu na Śląsku 
Cieszyńskim. Współzałożyciel i prezes 

Związku Architektów na Śląsku 
(1930) oraz katowickiego oddziału 
Stowarzyszenia Architektów  

RP (1934-1939). Inicjator powstania  
i jeden z fundatorów  

Wolnej Szkoły Malarstwa  
im. A. Gierymskiego  

w Katowicach (1936). Twórca projektów 
kościołów, szkół  

i gmachów użyteczności publicznej.

Jan Sztwiertnia (1911-1940) – muzyk, nauczyciel. 
Wychowanek Ewangelickiego Domu Sierot 

w Ustroniu. Nauczyciel w szkołach w Wiśle 
i współorganizator miejscowej „Grupy 
Regionalnej” (1935). Dyrygent i prezes chóru 

młodzieżowego, dyrygent męskiego chóru 
nauczycielskiego „Echo” w Wiśle i reżyser 

sztuk teatralnych. Ukończył w 1939 roku 
z wyróżnieniem Śląskie Konserwatorium 
Muzyczne w Katowicach w zakresie 

kompozycji i pedagogiki muzycznej. 
Otrzymał stypendium województwa 

śląskiego na dalsze studia muzyczne w Paryżu 
– niezrealizowane z powodu wybuchu II wojny 

światowej. Zginął w nazistowskim obozie 
koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen.

oPracowaniE 
mErytorycznE: 
Marcin Gabryś

SKŁad i ŁamaniE: 
ks. Marek Michalik
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