
Związek Stanowczych Chrześcijan 

 

Śląsk Cieszyński już w średniowieczu znajdował się pod wpływem różnych prądów 

reformacyjnych w głównej mierze luteranizmu z Niemiec, częściowo również wpływ ruchu 

husyckiego z Czech. Protestantyzm na Śląsku Cieszyńskim był więc w odróżnieniu od 

pozostałych regionów Polski bardzo silny nawet dominujący. Historia notuje kilka ważnych 

okresów, które zainicjowały fale  duchowego  przebudzenia. W pierwszym dziesięcioleciu 

XX wieku w łonie kościoła luterańskiego można było zaobserwować pewne przemiany, które 

wkrótce doprowadzić miały do przebudzenia religijnego. Nastąpiło mocne duchowe 

poruszenie wśród wiernych, również wśród księży, wywołane głęboką potrzebą pogłębienia 

wiary, autentycznego chrześcijaństwa opartego na prawdziwym nawróceniu, pokucie i 

odnowie duchowej.  Wierni sprzeciwiali się płytkiemu nominalnemu chrześcijaństwu 

opartemu wyłącznie na formalizmie kościelnym. Zaczęto organizować kółka biblijne, kółka 

abstynenckie dla dorosłych, szkółki niedzielne dla dzieci, spotkania ewangelizacyjne. Ruch 

przebudzeniowy kładł nacisk na potrzebę osobistej więzi z Bogiem, przejawiającą się nie 

tylko głęboką wiarą wynikającą z nawrócenia, ale także społecznie zauważalnym, 

poprawnym, przesyconym miłością i zgodnym z zasadami biblijnymi życiem codziennym – 

drogą naśladowania Jezusa Chrystusa. W takiej atmosferze pojawił się również wpływ 

ruchów o charakterze zielonoświątkowym. W roku 1910 grupa wiernych założyła Związek 

Stanowczych Chrześcijan. Związek dynamicznie się rozwijał, powstawały zbory. Uważali się 

za stanowczych w sensie konsekwentnym, zdecydowanych do głoszenia nawrócenia oraz 

pełni życia z Bogiem. Pierwsze salki modlitewne otworzono w Nieborach (1912), w Żukowie 

(1913), przed I wojną światową powstały także w Ustroniu i Tyrze, potem jeszcze w Suchej 

Górnej (1919), Wiśle (1920), Milikowie (1921) i Gródku (1922). Z okresem tym kojarzone są 

takie nazwiska jak Jan i Józef Kajfoszowie, Paweł Wojnar, Karol Kaleta, bracia Brózdowie, 

rodzina Górniaków, Jan Glajcar, Józef Konderla, Franciszek Żwak, Adam Kantor i inni. Po 

podziale Śląska opracowano nowy statut wspólny dla obu krajów, wspólne były także walne 

zebrania. Rozwijające się zbory  przechodziły różne próby w szczególności w okresach 

wojennych i okresie powojennym. Bardzo trudnym okazał się okres powojenny, w 

szczególności po roku 1948,  kiedy nastąpił okres totalitaryzmu - ateizacja społeczeństwa, 

znieważanie i naśmiewanie się z ludzi wierzących, różne metody dyskryminacji chrześcijan, 

ingerencja Państwa w życie religijne kościołów i wspólnot religijnych. Chrześcijanie nie mogli 

studiować, zajmować odpowiedzialnych stanowisk, być nauczycielami, zatrudniano ich na 

mniej płatnych stanowiskach pracy. Zniesiono naukę religii w szkole. Związek Stanowczych 

Chrześcijan również był celem ataków i różnych restrykcji do delegalizacji włącznie. W 1964 

roku internowano na kilka miesięcy ośmiu starszych zborów. Jednak okres ten pozostawił dla 

Wspólnoty również jeden pozytywny ślad. W roku 1956 został wydany pierwszy nakład 



„Śpiewnika Pielgrzyma” - praca zbiorowa, w której największy udział mieli Karol Kajfosz, 

Józef Kajfosz i Jan Glajcar. Stał się on kancjonałem  kilku nawet nie związanych z naszą 

społecznością kościołów ewangelicznych w  Polsce na okres ponad 60 lat a może i dłużej. 

Wierni losy wspólnoty powierzali Bogu Wszechmogącemu, oczekując Bożego prowadzenia. 

Większość wyznawców była polskiej narodowości, nabożeństwa odbywały się w języku 

polskim. 


