
WYCIECZKA SZLAKIEM PARAFII EWANGELICKICH 
MACIEJOWA, BYCZYNY, KLUCZBORKA I LASOWIC WIELKICH  ORAZ DO ZAMKU MOSZNA 

  8 WRZEŚNIA 2018 R.      GODZ. 7:00 – 19:00

TRASA: Chorzów – Maciejów – Byczyna – Kluczbork – Lasowice Wielkie – Zamek Moszna – Chorzów. 
WYJAZD: 7:00 z parkingu przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 24. POWRÓT: 
około godz.19:00 na parking przy USC w Chorzowie. 

 Od 1532 roku kościół w Maciejowie, w wyniku reformacji, staje się ewangelicki i 
do tego roku datuję się istnienie ewangelickiej parafii. Jest ona jedną z najstarszych 
po Kluczborku i Byczynie. Liczba ewangelików wynosiła zawsze około 200 dusz, co 
stanowiło około 90% mieszkańców wioski. Stan ten utrzymał się do II wojny 
światowej. W 1696 r. następuje remont i rozbudowa kościoła. Z tego roku pochodzi 
ołtarz. Stoją w nim postacie św. Jana Ewangelisty, Katarzyny i Floriana, Jana 
Chrzciciela, Mojżesza oraz niezidentyfikowanej zakonnicy. W roku 1850 burza 
strąciła wieżę, która nie została odbudowana. Całość wnętrza wykonana jest w 
stylu barokowym. Kościół w Maciejowie jest kościołem filialnym parafii 
ewangelickiej w Kluczborku.  

 

 

Pierwsze wzmianki o kościele św. Mikołaja w Byczynie pochodzą z 1283 r. Kolejna 
wzmianka o kościele dotyczy walk w 1430 roku, kiedy to przez miasto przechodzą wojny 
husyckie. Kościół św. Mikołaja zostaje splądrowany i już w 1431 roku rozpoczyna się 
odbudowa zniszczonych części. Data uwidoczniona jest na prawej ścianie prezbiterium 
kościoła. Od XVI wieku kościół w Byczynie staje się miejscem przetargów między 
luteranami a katolikami. W 1532 roku miejscowy ksiądz, Albert Opala przeszedł na 
luteranizm a wraz z nim większość mieszkańców zmieniła wyznanie. Automatycznie 
kościół św. Mikołaja stał się własnością wyznawców luteranizmu. Dalsze losy kościoła 
związane są z dalszymi sporami katolicko – ewangelickimi o prawo do sprawowania 
kultu w murach świątyni. W zależności od dynastii, sprawującej władze na tym terenie, 
kościół służył odpowiadającej jej wyznaniu. Ostatecznie od 1707 roku kościół pozostaje 
w posiadaniu ewangelickim po dzień dzisiejszy.  Należy do parafii w Wołczynie. 

 

Wiadomości o czasach Reformacji na terenie Kluczborka są bardzo 
skromne. Hasła reformacyjne docierają do Kluczborka stosunkowo 
wcześnie, bo już pod koniec 1518 r. Wzbudzają zainteresowanie wśród 
szlachty i mieszczan. Wynikiem zakorzenienia się myśli reformacyjnych 
jest przejęcie kościoła farnego w 1527 r., przez ewangelików. Regularne 
nabożeństwa ewangelickie odbywały się już w roku 1528, chociaż nie 
było jeszcze stałego miejscowego proboszcza. W ramach rozrachunku 
miedzy księciem brzeskim i księciem opolskim, Kluczbork przeszedł pod 
panowanie księcia Reinharda z Opola.  Czyj kraj, tego religia – ludność 
Kluczborka przyjęła religię wyznawaną przez swych książąt. 
Wprowadzenie wyznania Lutra nie obeszło się bez walki. Przeciwnicy 
wywodzili się głównie spośród krzyżowców i miejscowej arystokracji. 
Kluczbork był pierwszym i najsilniejszym ośrodkiem ewangelicyzmu na 
Górnym Śląsku. Od momentu powstania parafii, nabożeństwa 
odprawiano tez w języku polskim obok łaciny i języka 
niemieckiego. Dopiero w okresie międzywojennym, a konkretnie po 
dojściu Hitlera do władzy, zaniechano nabożeństw w języku polskim.  

 

Po obiedzie w Kluczborku pojedziemy do Lasowic Wielkich. Parafia powołana została w 1599 r,. po czym rozwiązana przez 
Ferdynanda III Habsburga. W okresie kontrreformacji kościół skonfiskowany i przekazany katolikom. W 1735 r. luteranie 
ponownie wybudowali kościół, tym razem w Lasowicach Małych. Wkrótce i ta świątynia przeszła w ręce katolików. Parafię 
ewangelicką ponownie ustanowiono w 1867 r., za panowania Wilhelma I Hohenzollerna.  W 2003 r., w odkupionej od 
gminy Lasowice Wielkie dawnej szkole ewangelickiej w Lasowicach Małych parafianie urządzili Lasowicki Dom Tolerancji i 
Kultury – ponadwyznaniowe miejsce spotkań dzieci i młodzieży. 

 

ZAMEK  MOSZNA 

Przewidywany koszt wycieczki: 80 zł. 

Cena obejmuje: przejazd autokarem lub 
busem 30-osobowym, obiad w Kluczborku, 
wstęp do Zamku Moszna (12zł-bilet 
normalny, 8zł – ulgowy), wstęp na teren 
pałacowo – parkowy (7zł – normalny, 5zł – 
ulgowy), opłaty parkingowe. 
Cena może ulec zmianie w zależności od ilości 
chętnych. Zapisy z wpłatą przyjmowane będą 
do końca lipca. 


