Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy
Z albumu fotograficznego ks. Jana Stonawskiego

Jan Stonawski (1870-1957)
Olga Stonawska (1874-1964)
Jan Stonawski przyszedł na świat w 1870 roku w rodzinie młynarza z Lesznej

bezgranicznie

Dolnej, Jana i Marianny z domu Płoszek. Jego młodszy brat Józef zmarł

przedmiotu:

w wieku 33 lat, zaś jedna z sióstr wyszła za mąż za Jerzego Grycza z Ropicy,

wielki. Był jednym z tych, którzy sprawiają, że nie wstydzimy się przynależności
niezwykłą atmosferę

szanowanego rolnika i działacza polskich organizacji. Przyszły duchowny

do rodzaju ludzkiego, był jednym z tych, do których pasuje zdanie przy
Gorkiego:
ulicy Miarki 10 należał do nobliwych i wzorowych polskich domów

i nauczyciel wykształcenie średnie odebrał w gimnazjum ewangelickim

„człowiek to brzmi dumnie". Był człowiekiem

w Cieszynie, gdzie był członkiem, a w klasie maturalnej prezesem polskiej

jestem o tym głęboko przekonany

organizacji „Jedność". Po zakończeniu edukacji w Cieszynie studiował teologię

bardzo duże C. Mówiłem kilka lat temu koleżankom ewangeliczkommiejsce.
z naszej
Byłklasy
to też dom, do którego wiele osób przychodziło

ewangelicką w Wiedniu, Halle i Tybindze. Ukończywszy studia - jak pisze

maturalnej,

ks. Oskar Michejda - blisko dwa lata musiał czekać na pierwsze stanowisko.

prędzej przeprowadzić

W1896 roku ks. Stonawski został wikariuszem w Skoczowie, gdzie pracował

Księże Janie, bo byłeś „dobry jak chleb", a dobry to przecież święty.
także
Chwała
wobeci dzięki
siebie. Przy swoich niezłomnych

przez 8 lat. Kiedy opuszczał parafię w Skoczowie, przyjaciele podarowali mu

Najwyższemu,

szwajcarski zegarek, na który w przyszłości z podziwem i zazdrością zerkali

się do nas „tam stela"!

jego uczniowie. W Cieszynie, dokąd przybył w lutym 1904 roku, został

dobrym spojrzeniem,
człowieczeństwa.

swoją życzliwością

- uczył najważniejszego
Żonę ks. Stonawskiego tak wspomina Barbara Michejda-Pinno: „Olga

Był to człowiek ogromnie dobry, a więc
Stonawska była znaną w Cieszynie osobowością, głównie ze względu na

przez bardzo duże C,
cieszyńskich,
był też -

- autentycznym

że gdyby w Kościele ewangelickim
proces kanonizacyjny

domu, jaki tam stworzyła. Dom pastorostwa Stonawskich

w którym nieznana była bezczynność,

gdzie dzień był wypełnio

chrześcijaninem, pracą,
takżeczas
przezsię liczył, gdzie panował niezwykły ład, a książki znajdywały pocz
po radę i który

istniał kult świętych,
zawsze
należałoby
otwartycobył dla gości. [...] Olga Stonawska była niezwykle pracowita,
ks. Stonawskiego.

Bo
zorganizowana,
byłeś świętym bardzo punktualna i wymagająca nie tylko wobec innych, ale
zasadach moralnych

że mogliśmy mieć wśród nas Ciebie, drogi Nauczycielu.
surowości
Uśmiechnij
wobec młodzieży, była w głębi duszy bardzo serdeczna

Michejda napisał, podsumowując jego dotychczasowe zasługi: „Pobyt ks. Jana

zajmował się redakcją czasopisma „Poseł Ewangelicki", wspierany przez

Stonawskiego w Cieszynie przyczynił

małżonkę Olgę, będącą nie tylko administratorką czasopisma, ale również jego

życia. Ożywiło swą pracę „Towarzystwo

współredaktorką. Oboje oddani pracy społecznej i sprawie polskiej stanowili

niewiast ewangelickich",

niezwykle dobrane małżeństwo. W1914 roku w ich domu znajdował się

ks. Stonawski, „Ewangelicki

Komisariat Legionów Polskich. Olga Stonawska była córką ks. Franciszka

gospodarzem

Michejdy z Nawsia, jednego z najwybitniejszych działaczy ruchu polskiego

pracę uważał gimnazjum".

Księdza Stonawskiego jako nauczyciela wspomina jeden z wielu jego

na Śląsku Cieszyńskim i jako jego prawa ręka zajmowała się wcześniej

1957 roku. Pozostawił po sobie m.in. pamiętnik „Dzwony z Wyższej Bramy",

uczniów, Alfons Pilorz, emerytowany profesor Instytutu Filologii Romańskiej

administracją „Przyjaciela Ludu", „Przeglądu Politycznego", „Rolnika Śląskiego",

zaś własny księgozbiór przekazał Bibliotece im. Tschammera w Cieszynie.

udzielał się w polskim ruchu skautowym, był działaczem Macierzy Szkolnej
i pierwszym prezesem Towarzystwa Młodzieży Ewangelickiej w Cieszynie.
W czasie swojej pracy w gimnazjum cieszyńskim oprócz religii uczył także
matematyki i geografii. Katechetą był ponad 40 lat (z przerwą w czasie II wojny
światowej), aż do 1950 roku, kiedy przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: „Siedemdziesiąt
w „mojej" klasie gimnazjalnej

„Słowa Żywota". W Cieszynie kontynuowała podobną pracę. W1928 roku
lat temu

pisała do
(w „Osuchu") matematyki uczył... teolog,
ks.swojej
Jan siostrzenicy: „Ty zrozumiesz,

choć nie byłem uczniem szczególnie

Ewangelickie",

powstało „Stowarzysz

którego wykładowcą i propagatorem
Alumnat im. ks. Franciszka

był również

Michejdy",

którego

wraz z swą żoną był nasz jubilat, a obok tego zawsze za swą głów
Ks. Jan Stonawski zmarł rok później, w grudniu

W jednym ze swoich kazań mówił: „Człowiek jest tyle wart, ile go trzeba na

spraw potrzebuje".
do pisania, że

mi się potem
Nic w tym zresztą dziwnego,
bo nie chciało pióra wziąć do ręki". Przez 24 lata prowadziła polską

szkółkę
niedzielną (nabożeństwa dla dzieci). Do wybuchu II wojny światowej
leniwym, dziwnie jakoś czułem
się bezradny

była przewodniczącą
Ewangelickiego Stowarzyszenia Niewiast. Opiekowała się
wobec świata matematyki. (Cóż, nie dała Bozia...) Ale wiem na pewno,
że
żeńskim
alumnatem w Cieszynie.
jednego uczył ks. Stonawski wspaniale, samą swoją obecnością, swoim
jasnym,

się do ożywienia i wzrostu wielu gałęzi

że pisanie może czasem człowiekowi
świecie i tym większą też ma wartość, im większe znaczenie ma ten, który go

obrzydnąć.
I tak było ze mną, bo tyle miałam urzędowych
Stonawski. Jak sobie radził? Jakie działy matematyki przerabialiśmy?
Nic nie
pamiętam, wszystko pokrył pył dziesięcioleci.

i życzliwa".

Pod koniec życia ks. Jana Stonawskiego, w 60-lecie jego ordynacji, ks. Oskar

Obok działalności pedagogicznej ks. Jan Stonawski przez ponad 20 lat

katechetą w gimnazjum polskim. Przed I wojną światową ks. Stonawski

i pozornej

