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PROTOKÓŁ 

z obrad IX sesji V kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej 

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP  

zwołanego na mocy uchwały Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej z dnia 4 lutego 2016 r. oraz zgodnie  

z § 47 pkt 1 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a także  

w myśl § 12 pkt 1 Regulaminu Diecezjalnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  

Bielsko-Biała, 05.03.2016 

 

 

Lista obecności członków Synodu Diecezji uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu – obecnych 102. 

 

I. Synod rozpoczęło nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w kościele 

Zbawiciela w Bielsku-Białej, kazanie wygłosił ks. bp dr Adrian Korczago. 

 

Rozpoczęcie sesji – godz. 11:30 

 

II. Otwarcie sesji w sali „Augustany” 

 

Ad 1. Powitanie 

Zebranych serdecznie przywitał ks. bp dr Adrian Korczago, otwierając obrady IX sesji,  

V kadencji, Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko – 

Augsburskiego w RP.  

 

Ad 2. Powołanie dwóch sekretarzy i Komisji Skrutacyjnej Synodu 

Ks. bp dr Adrian Korczago zaproponował na sekretarzy p. Annę Wantulok  i ks. Władysława 

Wantuloka. Kandydaci wyrazili zgodę, a Synodałowie jednogłośnie zaakceptowali ten wybór.  

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowani zostali: p. Anna Łukasiak i ks. Łukasz Stachelek. 

Kandydaci wyrazili zgodę, a wybór został dokonany przez Synodałów jednogłośnie. 

 

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad 

Do rozesłanego Synodałom porządku obrad ks. bp dr Adrian Korczago zaproponował zmianę 

punktów V. Przyjęcie sprawozdania finansowego Diecezji za 2015 i preliminarza na 2016  
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z punktem IV. Sprawozdania z działalności Diecezji w 2015. Wprowadzenie zmiany przyjęto 

jednogłośnie.  

Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany został przyjęty jednogłośnie. 

 

Porządek obrad: (załącznik nr 2) 

I. Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w kościele Zbawiciela w Bielsku  

II. Otwarcie sesji w sali „Augustany” 

1. Powitanie 

2. Powołanie dwóch sekretarzy i Komisji Skrutacyjnej Synodu 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu VIII sesji V kadencji Synodu Diecezjalnego  

III. Jubileusz 500 lat Reformacji 

1. Spotkanie z Dyrektorem Muzeum Śląskiego w Katowicach p. Alicją Knast 

2. Prezentacja prac Zarządu EDK – ks. dr Grzegorz Giemza 

3. Prezentacja prac w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 

4. Prezentacja prac Synodalnej Komisji ds. Jubileuszu, a także planowanych  

w Kościele wydarzeń związanych z Jubileuszem - ks. bp dr Adrian Korczago 

IV. Przyjęcie sprawozdania finansowego Diecezji za 2015 i preliminarza na 2016 

1. Sprawozdanie finansowe 

2. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym 

3. Protokół Komisji Rewizyjnej  

4. Podjęcie uchwał 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Diecezji za rok 2015 

b) udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej z działalności za 2015 rok 

5. Preliminarz 

6. Dyskusja nad preliminarzem 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok 2016 

V. Sprawozdania z działalności Diecezji w 2015 

1. Sprawozdanie z działalności Diecezji 

2. Dyskusja w grupach 

3. Dyskusja nad wcześniej przesłanymi sprawozdaniami poszczególnych komisji  

i duszpasterstw: 

• komisja młodzieżowa 

• komisja chórów i orkiestr 
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• komisja ewangelizacyjno-misyjna 

• komisja kobiet 

• komisja edukacji religijnej 

• metodyka nauczania lekcji religii 

• komisja obchodów 500 lat Reformacji 

• duszpasterstw oraz kapelanów szpitali 

4. Podjęcie uchwał 

a) zatwierdzenie sprawozdania Biskupa Diecezjalnego 

b) zatwierdzenie sprawozdań komisji powołanych przez Synod Diecezjalny 

VI. Wolne wnioski 

VII. Zamknięcie sesji 

 

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu VIII sesji V kadencji Synodu Diecezjalnego  

Protokół z poprzedniej sesji Synodu z dnia 21 listopada 2015 r. (załącznik nr 3) został 

przesłany wszystkim Synodałom.  

Nie zgłoszono uwag do protokołu. 

za – 78 przeciw – 0  wstrzymało się – 2 

Protokół został przyjęty.  

 

Uchwała nr 1/9/2016 

Zatwierdzić protokół VIII sesji, w V kadencji, Synodu Diecezji Cieszyńskiej Kościoła 

Ewangelicko – Augsburskiego w RP. 

 

 

III. Jubileusz 500 lat Reformacji 

 

Ad 1. Spotkanie z Dyrektorem Muzeum Śląskiego w Katowicach p. Alicją Knast 

Pani Alicja Knast – dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego  

w Bytomiu, krótko przedstawiła misję i historię powstania Muzeum Śląskiego i zapoznała  

z jego obecną sytuacją. 

Rok 2017 w Województwie Śląskim został ogłoszony Rokiem Reformacji. Członkowie 

synodu zostali poinformowani o działaniach zaplanowanych przez muzeum w ramach 
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obchodów tego Jubileuszu. W związku z obchodami Jubileuszu Reformacji 

przygotowywanych jest wiele wystaw, materiałów, publikacji, m. in. „Przewodnik po 

architekturze kościołów ewangelickich na terenie historycznego Górnego Śląska”, „Matka 

Ewa – przykład filantropii, diakonii ewangelickiej”. 

Pani dyrektor zwróciła uwagę, że muzeum posiada niewielką ilość materiałów dotyczących 

ewangelicyzmu na Śląsku. W związku z tym zwróciła się z prośbą do parafii o informację  

o lokalnych bohaterach, ważnych wydarzeniach, pamiątkach dotyczących tego tematu.  

Podkreśliła, że pracownicy muzeum są gotowi przyjechać na miejsce i pomóc w opracowaniu 

tych materiałów.  

 

Ad 2. Prezentacja prac Zarządu EDK – ks. dr Grzegorz Giemza 

Ks. bp dr Adrian Korczago złożył życzenia ks. dr Grzegorzowi Giemzie w związku  

z wyborem na dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej. 

  

Ks. dr Grzegorz Giemza przedstawił prezentację prac Zarządu Ewangelickich Dni Kościoła. 

Przypomniał, że Ewangelickie Dni Kościoła zaplanowane są w dniach 15-18 czerwca 2017 r. 

Omówił hasło EDK: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 

Koncepcja EDK: 

• świętowanie, 

• prezentacja różnorodności, 

• wzmocnienie wspólnoty – uczestnicy EDK będą gośćmi w naszych parafiach, 

domach, 

• zaangażowanie i skoncentrowanie wszystkich zasobów KEA do zorganizowania 

dużego medialnego wydarzenia – do współtworzenia programu zaproszone są 

duszpasterstwa, komisje, organizacje – np. OZME, prezentacja amatorskich  

i profesjonalnych artystów.  

 

Program EKD: 

15.06.2017 czwartek Temat: „Wczoraj” – Ustroń – nabożeństwo na Równicy, Wisła – 

zjazd BPGA, Święto muzyki – koncerty w Ustroniu i Wiśle. 

 



5 

 

16.06.2017 piątek Temat: „Dzisiaj” – Cieszyn - teraźniejszość Kościoła, studium 

biblijne, spotkania tematyczne, przegląd filmów, dyskusje, warsztaty, koncerty artystów 

profesjonalnych. 

 

17.06.2017 sobota Temat: „Jutro” – Bielsko-Biała – studium biblijne, spotkania 

tematyczne, główne nabożeństwo obchodów z Sakramentem Ołtarza w hali pod 

Dębowcem, z transmisją na zewnątrz, spotkania w parafiach. 

 

18.06.2017 niedziela Temat: „W drodze i we wspólnocie” – nabożeństwa w parafiach  

z udziałem uczestników EDK, spotkania po nabożeństwie. 

 

Ad 3. Prezentacja prac w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 

Ks. bp dr Adrian Korczago poinformował, że ks. dr Grzegorz Giemza będzie dalej 

uczestniczył w spotkaniach z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w sprawach 

dotyczących obchodów 500 lat Reformacji; będzie tam reprezentował Diecezję Cieszyńską 

KEA. 

Ks. dr Grzegorz Giemza przedstawił planowane działania Urzędu Marszałkowskiego  

w związku z Jubileuszem Reformacji; są to m.in.: 

- przeniesienie drewnianego kościoła z Bytomia Bobrka do skansenu, 

- konferencje naukowe: „500 lat Reformacji na Śląsku Cieszyńskim” i „500 lat Reformacji na 

Górnym Śląsku”, zakończone publikacjami, 

- wystawa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu poświęcona Reformacji, 

- wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach, przedstawiająca filantropię ewangelicką, 

- wydanie „Przewodnika po architekturze kościołów ewangelickich na terenie historycznego 

Górnego Śląska”, 

- wydanie książki „Matka Ewa – przykład filantropii, diakonii ewangelickiej”, 

- 4 koncerty Zespołu Śląski „Solus Christus” i nagranie płyty, 

- wystawa w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej „Pod znakiem róży nad Białą”.  

Rejonowy Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej także dofinansowuje EDK.  

 

Ad 4. Prezentacja prac Synodalnej Komisji ds. Jubileuszu, a także planowanych  

w Kościele wydarzeń związanych z Jubileuszem - ks. bp dr Adrian Korczago 
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Ks. bp dr Adrian Korczago zwrócił się z prośbą o mobilizację wszystkich, gdyż będzie to czas 

naszego świadectwa na zewnątrz. Zaapelował, by Jubileusz potraktować jako spojrzenie na 

siebie, autorefleksję nad stanem ewangelicyzmu. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyasygnuje środki finansowe na związane  

z Jubileuszem wystawy, publikacje, jest jednak potrzeba, byśmy w tym uczestniczyli przez 

konsultantów z naszej strony, którzy nie boją się artykułować swojej tożsamości.  

Biskup podkreślił, że mamy zaprezentować naszą obecność w obchodach Jubileuszu. Jako 

gospodarzy nie może nas zabraknąć.  

 

Ks. bp dr Adrian Korczago poinformował o terminach związanych z Jubileuszem na terenie 

naszej Diecezji i w całym Kościele: 

- Obchody Jubileuszu rozpoczną się 31.10.2016 nabożeństwem w Kościele Jezusowym  

w Cieszynie, które będzie transmitowane przez telewizję.  

- Jubileuszowe Pamiątki Poświęcenia Kościołów w Cieszynie, Wiśle, Ustroniu, Jaworzu  

i Bielsku zostają włączone w diecezjalne obchody Jubileuszu Reformacji,  

- do czerwca parafie z terenu Diecezji mają przekazać konkretne informacje dotyczące 

obchodów Jubileuszu w parafiach, 

- Bieg sztafetowy z Wittenbergi, 

- 28.10. – konferencja „Luteranie wczoraj i dziś”, 

- 8.02.2017 – Cieszyn – przyjedzie europejski „Bus Reformacyjny”, wcześniej na rynku 

wzniesiona zostanie Brama Reformacji, 

- 26-28.05.2017 – Cieszyn – konferencja historyczna 

- 10-14.05.2017 – Wrocław – program jubileuszowy „Wrocław – Miasto Reformacji”, 

- 7.10.2017 – Katowice – „Gala Reformacji” z koncertem w siedzibie Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia, 

- 28-29.10.2017 – Warszawa – uroczysta sesja naukowa na Zamku Królewskim, koncert  

w Filharmonii Narodowej. 

 

Dyskusja: 

W dyskusji głos zabrali: ks. Tadeusz Konik, p. Michał Pilch, ks. dr Grzegorz Giemza, ks. bp 

dr Adrian Korczago, ks. Emil Gajdacz.  

Dyskusja dotyczyła zawodowych artystów, mających wystąpić podczas EDK. 

Pan Michał Pilch poinformował o odznace PTTK „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”. 

Został złożony projekt transgraniczny dotyczący Leśnych Kościołów, mający na celu 
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oznakowanie Szlaku Leśnych Kościołów i przygotowanie materiałów multimedialnych na ten 

temat. 

Ks. Emil Gajdacz zaproponował, by odbyło się także Jubileuszowe nabożeństwo dla dzieci. 

 

Kończąc tę część obrad ks. bp dr Adrian Korczago złożył życzenia ks. Markowi Twardzikowi 

z okazji rocznicy ordynacji. 

 

 

IV. Przyjęcie sprawozdania finansowego Diecezji za 2015  

i preliminarza na 2016 

 

Ad 1. Sprawozdanie finansowe  

Sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2015 (załącznik nr 4) przedstawił kurator 

diecezjalny p. Tomasz Bujok. 

 

Ad 2. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym 

W dyskusji udział wzięli: p. Jan Macura, ks. bp dr Adrian Korczago, ks. Roman Kluz,  

p. Barbara Machalica. Dyskusja dotyczyła dotacji na rzecz Stowarzyszenia Gedeonitów oraz 

programu komputerowego p. Lasoty.  

 

Ad 3. Protokół Komisji Rewizyjnej  

Protokół Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 5) przedstawił p. Jan Machalica – 

przewodniczący komisji. 

Komisja złożyła wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok i udzielenie 

absolutorium Radzie Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej KEA za 2015 rok. 

 

Ad 4. Podjęcie uchwał 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Diecezji za rok 2015 

za – 98 przeciw – 0  wstrzymało się – 1 

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. 

 

b) udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej z działalności za 2015 rok 

za – 99 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 



8 

 

 

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie 

 

Uchwała nr 2/9/2016 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz udzielić absolutorium Radzie 

Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP za rok 

2015. 

 

Ad 5. Preliminarz 

Preliminarz budżetowy Diecezji na rok 2016 (załącznik nr 6) przedstawił kurator diecezjalny 

p. Tomasz Bujok. 

 

Ad 6. Dyskusja nad preliminarzem 

W dyskusji udział wzięli: ks. Roman Kluz, ks. Tadeusz Konik, ks. bp dr Adrian Korczago. 

Dyskusja dotyczyła kosztów programu komputerowego p. Lasoty oraz czynszu za 

pomieszczenia archiwum, należące do PEA w Bielsku. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok 2016 

za – 98 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Preliminarz został przyjęty jednogłośnie 

 

Uchwała nr 3/9/2016 

Synod Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP uchwalił 

preliminarz budżetowy na 2016 rok.  

 

 

V. Sprawozdania z działalności Diecezji w 2015 

 

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Diecezji 

Sprawozdanie (załącznik nr 7) przedstawił ks. bp dr Adrian Korczago.  

 

Ad 2. Dyskusja w grupach 
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Synodałowie zostali przydzieleni do 4 grup dyskusyjnych. W grupach rozmawiali o kondycji 

poszczególnych parafii w naszej diecezji, o radościach i problemach życia parafialnego. Po 

zakończeniu dyskusji przedstawiciele grup przedstawili główne tematy, które zostały podjęte 

w poszczególnych grupach. 

grupa 1 – p. Leopold Kłoda – tematy:  

• przepływ informacji między parafiami związany ze zmianą miejsca 

zamieszkania, 

• młodzież w parafiach, 

• kwestia składek i dziesięciny, 

• nowe formy pracy parafialnej. 

grupa 2 – p. Józef Król – tematy: 

• trudności w pozyskaniu kandydatów do gremiów parafialnych, 

• chóry się starzeją, 

• spotkania po nabożeństwie. 

grupa 3 – ks. Łukasz Gaś – tematy: 

• wspólna praca przy remontach jako element scalający parafian, 

• diakonia – wychodzenie na zewnątrz, 

• nabożeństwa rodzinne, nabożeństwa z liturgią młodzieżową, 

• mała frekwencja przy inicjatywach ekumenicznych, 

• nowa przestrzeń dla działania młodych w parafiach. 

grupa 4 – p. Maciej Oczkowski – tematy: 

• rola ofiarności na konkretny cel, 

• nowe formy pracy parafialnej – nabożeństwa dla chorych i starszych ze 

skróconą liturgią, 

• wdzięczność za przeżywane dobro. 

Ks. bp dr Adrian Korczago podsumował dyskusję, stwierdzając, że potrzebujemy 

wzajemnego komunikowania się po to, aby się od siebie uczyć, dawać sobie nowe impulsy do 

dalszej pracy parafialnej. Podkreślił, iż bardzo zależy mu na integracji całej Diecezji. 

 

Ad. 3 Dyskusja nad wcześniej przesłanymi sprawozdaniami poszczególnych komisji  

i duszpasterstw: 

- komisja młodzieżowa (załącznik nr 8), 

- komisja chórów i orkiestr (załącznik nr 9), 



10 

 

- komisja ewangelizacyjno-misyjna (załącznik nr 10), 

- komisja kobiet (załącznik nr 11), 

- komisja edukacji religijnej (załącznik nr 12), 

- metodyka nauczania lekcji religii (załącznik nr 13), 

- komisja obchodów 500 lat Reformacji (załącznik nr 14), 

- duszpasterstw oraz kapelanów szpitali (załącznik nr 15). 

Pan Józef Król zapytał o sprawozdania, które nie zostały dostarczone: Instytutu Diecezjalnego 

oraz wizytatorów lekcji religii. 

Ks. bp dr A. Korczago odpowiedział, że dopilnuje tego w przyszłym roku. 

 

Ad 4. Podjęcie uchwał 

a) zatwierdzenie sprawozdania Biskupa Diecezjalnego 

za – 75 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

 

b) zatwierdzenie sprawozdań komisji powołanych przez Synod Diecezjalny 

za – 74 przeciw – 0  wstrzymało się – 1 

 

Sprawozdanie Biskupa Diecezjalnego i wszystkich komisji zostały przyjęte. 

 

Uchwała nr 4/9/2016 

Zatwierdzić sprawozdanie Biskupa Diecezjalnego, sprawozdania komisji powołanych 

przez Synod Diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w RP oraz duszpasterstw działających na terenie Diecezji za rok 2015. 

 

Pani Barbara Machalica odpowiadając na pytania dotyczące księgowania opłat za program 

komputerowy p. Lasoty, poinformowała, że sumy te księgowane są na koncie przechodnim:  

z jednej strony faktury p. Lasoty, z drugiej kwoty wpłacane przez parafie. 

 

VI. Wolne wnioski 

Ks. bp dr Adrian Korczago poinformował Synod o pracach nad Regulaminem Diecezjalnym, 

przeprowadzonych na diecezjalnych konferencjach duchownych. Synodałowie mogą 

przekazać swoje uwagi na piśmie do 15 marca 2016 r. W środę 16.03.2016 odbędzie się 

wspólne spotkanie Rady Synodalnej, Konsystorza i Konferencji Biskupów, podczas którego 
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zostanie opracowany projekt Regulaminu Diecezjalnego, nad którym dalej pracować będzie 

Synod Kościoła.   

Pan Józef Król poprosił o przesłanie do Synodałów Regulaminu Diecezjalnego z uwagami po 

dyskusji na Konferencji Duchownych. 

Ks. bp dr Adrian Korczago poinformował, że Regulamin Diecezjalny zostanie przesłany po 

wprowadzeniu tych uwag przez ks. Tadeusza Konika. Natomiast przesłane uwagi Synodałów 

zostaną przedstawione podczas obrad Synodu Kościoła. 

Głosowanie powyższego sposobu procedowania: 

za – 80 przeciw – 0  wstrzymało się – 0 

Synodałowie przyjęli tę propozycję. 

 

Pani Władysława Magiera zaproponowała wydanie w 2017 r. książki „Kobiety reformacji”. 

 

Ogłoszenia: 

• 12.03.2016 - rekolekcje Rad Parafialnych w Wiśle.  

• 09.04.2016 - Międzydiecezjalne Spotkanie Lekarzy w Zabrzu.  

• Kolejna sesja Synodu Diecezjalnego 05.11.2016 w Wiśle. 

• 24.04.2016 - Wiosenny Zjazd Chórów – Jubileuszowy 60-ty w Kościele Jezusowym  

w Cieszynie. 

• 26.03.2016 - Bezsenna noc w Wiśle. 

• 15-17.04.2016 - Warsztaty Muzyczne w Cieszynie. 

• 18.05.2016 - Koncert chóru z USA w Wiśle. 

• 23.04.2016 – Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Leopolda Otto w ramach 

diecezjalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski - w Bielsku-Białej. 

 

VII. Zamknięcie obrad 

 
Zamykając obrady IX sesji V kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej Kościoła 

Ewangelicko – Augsburskiego w RP, ks. bp dr Adrian Korczago podziękował Radzie 

Parafialnej Parafii w Bielsku, ks. bp Pawłowi Anweilorowi i jego Małżonce, liturgom 

nabożeństwa oraz wszystkim Synodałom. 

Modlitwę zmówił ks. radca Piotr Wowry, a błogosławieństwa udzielił ks. bp dr Adrian 

Korczago.  

 



12 

 

Zakończenie sesji – godz. 16:25. 

 

Sekretarze:       Prezes Synodu Diecezjalnego 

 

Anna Wantulok 

    

               ks. bp dr Adrian Korczago 

ks. Władysław Wantulok 

 


