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Czasy...           Ludzie...          Wydaenia...
75 lat temu
został zamor-

dowany pez nie-
mieckich strażników 
więziennych w VII 
Forcie w Poznaniu 
prawdopodobnie 
28/29 stynia 1940 
r. ks. sen. Gustaw 
Manitius. Urodził 
się 7 lutego 1880 r. 
w Konstantynowie 
Łódzkim jako syn 
pastora ks. Zygmun-
ta Ottona Manitiusa 
i Zofii z d. Ehle. 
Jego dziadkiem był 
ks. Karol Gustaw Manitius, generalny superin-
tendent Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Warszawie. Po ukońeniu gimnazjum w Ło-
dzi, w latach 1901- 1906 studiował teologię na 
uniwersytecie w Dorpacie, gdzie był wółzało-
życielem Koła Teologów Polskich. Na duchow-
nego został ordynowany w Warszawie 10 lutego 
1907 r. Był kolejno wikariuszem w parafii Świętej 
Trójcy w Łodzi (od 1907 do 1909 r.), w Lipnie 
i Osówce (w 1909 r.), następnie w parafii ewange-
licko-augsburskiej w Zduńskiej Woli, gdzie w 1910 
r. został mianowany administratorem, a rok póź-
niej wybrany proboszem. Podlegał mu filialny 
zbór w Łasku, zaś w latach 1920-1922  dodatkowo 
zaądzał parafią w Wieluniu. Podas I wojny 
światowej organizował pomoc dla ołeeń-
stwa miasta i wółdziałał w procesie poloniza-
cji szkolnictwa, wykładając religię ewangelicką 
i historię w gimnazjum im. Kazimiea Wielkie-
go. Zaangażowany w życie lokalne, jako radny 
miejski należał do inicjatorów niezrealizowanego 
projektu budowy linii tramwajowej do Łodzi. 
W 1923 r. doprowadził do poświęcenia parafialne-
go domu starców. W 1924 r. wybrany został pro-
boszem polskiego zboru ewangelicko-augsbur-
skiego w Poznaniu, obejmując tam swoją służbę 
31 października.  Nabożeństwa były odprawiane 
w kościele staroluterańskim. W 1925 r. wółdzia-
łał w organizowaniu filialnego zboru w Lesznie. 
W latach 1924-1929 wchodził w skład komitetu 
redakcyjnego tygodnika „Głos Ewangelicki” 
wydawanego w Warszawie. Od końca lat 20. XX 
w. był seniorem diecezji poznańsko-pomorskiej 
- zwiechnikiem polskich parafii ewangelickich 

w województwach poznańskim i pomorskim, 
w 1931 r. był wółzałożycielem zboru w Gdyni. 
Doprowadził do powstania oficjalnej polskiej pa-
rafii w Poznaniu w 1937 r. Okresowo pełnił funk-
cję administratora polskich zborów w Bydgoszy 
i Toruniu, a w 1939 r. zboru w Osteszowie - Paw-
łowie. W 1937 r. został seniorem nowo powsta-
łej diecezji wielkopolskiej i łonkiem synodu. 
Mieszkał w kamienicy należącej do Polskiego To-
waystwa Ewangelickiego py ul. Siemiradzkie-
go. W asie jego uędowania w Poznaniu poma-
gali ks. sen. Manitiusowi ewangeliccy kapelani 
wojskowi ks. Józef Mamica, a następnie ks. Karol 
Świtalski. Jesze ped wybuchem wojny w roku 
1939 był uznany pez hitlerowców za peciwni-
ka. Po wybuchu II wojny światowej 9 październi-
ka 1939 r. został aresztowany pez gestapo wraz 
z innymi działaami Polskiego Związku Zachod-
niego w Poznaniu i osadzony w więzieniu py 
ul. Młyńskiej, a od grudnia w Forcie VII, który 
pekształcono w niemiecki obóz koncentracyjny 
dla tego regionu. Tam w nocy 28/29 stynia 1940 
r. jako organizator polskiego życia ewangelickiego 
w Wielkopolsce i na Pomou oraz senior diecezji 
wielkopolskiej został zamordowany pez pija-
nych strażników.  Miejsce pochówku pozostaje 
nieznane. Prawdopodobnie oął w zbiorowej 
mogile na Cmentau Góryńskim w Poznaniu, 
gdzie gebano bezimienne ofiary tego miejsca 
kaźni. 

Był żonaty z Marią Kleindienst, córką pastora 
płockiego. Mieli synów: Jana (1911-1996), który 
był profesorem AGH w Krakowie, Leona (ur. 
1914 r.) i Zdzisława (1922-1986), który był  docen-
tem Politechniki Gdańskiej. Ks. seniora Gusta-
wa Manitiusa uono po wojnie w Poznaniu 
w 1953 r. popez umieszenie tablicy pamiątko-
wej w kaplicy ewangelicko - augsburskiej py 
ul. Grunwaldzkiej, którą następnie peniesiono 
do nowo wzniesionego kościoła Łaski Bożej py 
ul Obozowej. W 2000 r. nadano parkowi py ul. 
Grunwaldzkiej imię ks. seniora Manitiusa, gdzie 
ponadto w roku 2002  odsłonięto pamiątkowy 
głaz zaprojektowany pez prof. Władysława 
Wróblewskiego. Tablice pamiątkowe z jego imie-
niem znajdują się także w kościołach w Warsza-
wie, Bielsku i na cmentau ewangelickim w Ło-
dzi. Insygnia biskupie - złoty kyż z łańcuchem, 
które należały do ks. seniora Manitiusa, zostały 
pekazane pez rodzinę seniora w 1991 r. ówe-
snemu  biskupowi ks. Janowi Szarkowi zwiech-
nikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
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w RP, który pekazał je 19 listopada 2000 r. para-
fii poznańskiej podas uroystego nabożeństwa 
upamiętniającego 80 ronicę otwarcia polskiej 
parafii ewangelickiej po pierwszej wojnie świato-
wej i 60 ronicę męeńskiej śmierci ks. seniora 
Manitiusa.

100 lat temu
2 lutego 1915 

w Cieszynie uro-
dził się dyrygent 
i pedagog, profe-
sor Karol Stryja. 
Był synem krawca. 
W Cieszynie ukoń-
ył kolejno szkołę 
podstawową, gim-
nazjum i Semina-
rium Nauyciel-
skie. Od 1934 roku 
pracował jako na-
uyciel, a jedno-
eśnie studiował 
w Śląskim Konser-
watorium Muzy-
nym w Katowi-
cach. W 1939 roku 
ukońył tam Wydział Pedagoginy, a w 1951 
studia w zakresie dyrygentury. Karierę dyrygenta 
rozpoął w 1937 r. w chóe „Echo” w Łaziskach 
Górnych. Studia muzyne odbył w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzynej w Katowicach, gdzie 
w 1951 uzyskał dyplom w klasie dyrygentury 
Gegoa Fitelberga. W latach 1945-53 kierował 
chórem „Ogniwo”. W 1953 powołany został na 
stanowisko kierownika aystynego i dyrygen-
ta Orkiestry Symfoninej Filharmonii Śląskiej, 
z którą związany był do 1990. Od 1982 pełnił 
funkcje dyrektora naelnego i aystynego. Jed-
noeśnie, w latach 1968-83, był dyrektorem ay-
stynym Orkiestry Symfoninej w Odense (Da-
nia). Z obiema orkiestrami odbył line podróże 
konceowe po Europie. Dyrygował również in-
nymi orkiestrami w wielu krajach Europy, a także 
w Kanadzie, Stanach Zjednoonych, Argentynie, 
Izrælu, Japonii i na Kubie. Karol Stryja dokonał 
nagrań i prawykonań radiowych i telewizyjnych 
dla wielu rozgłośni krajowych i zagraninych. 
Wółpracował z różnymi wytwórniami płyto-
wymi, takimi jak Polskie Nagrania, Wifon, Muza, 
ORF y EMI. Ponadto dla firmy Marco Polo (póź-
niej Naxos) utrwalił komplet dzieł symfoninych 
i oratoryjno-kantatowych Karola Szymanowskie-
go, łąnie z operą „Król Roger”. Występował na 

linych międzynarodowych festiwalach mu-
zynych, takich jak Warszawska Jesień, Praska 
Wiosna, Wratislavia Cantans, a także festiwalach 
w Anglii, Belgii, Bułgarii, Rosji, Szwajcarii oraz 
Szwecji. W ich trakcie prowadził prawykonania 
wielu utworów polskiej muzyki wółesnej. 
W 1979 zainicjował Międzynarodowy Konkurs 
Dyrygentów im. Gegoa Fitelberga w Kato-
wicach i prowadził jego wszystkie edycje, aż do 
śmierci. Był również inicjatorem Międzynarodo-
wego Konkursu Skypcowego im. Carla Augusta 
Nielsena w Odense, którego pierwsza edycja mia-
ła miejsce w 1980. Karol Stryja od 1954 prowadził 
klasę dyrygentury w katowickiej Państwowej 
Wyższej Szkole Muzynej (od 1984 jako profesor). 
Prowadził też line kursy mistowskie dla mło-
dych dyrygentów, w takich krajach jak Czechy, 
Izræl y Słowacja. Do jego wybitnych uniów 
należą Napoleon Siess, Renard Czajkowski, Cze-
sław Płaek, Jan Wincenty Hawel, Antoni Duda, 
Jey Kosek, Mirosław Jacek Błaszyk, Sławomir 
Chanowski, Wojciech Sąkól. Był laureatem li-
nych nagród, w tym Kyża Wielkiego Orderu 
Polonia Restituta z Gwiazdą, Nagrody Stoway-
szenia Polskich Aystów Muzyków „Złoty Orfe-
usz”, Nagrody Związku Kompozytorów Polskich 
, Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody 
Miasta Katowic oraz bułgarskiego Orderu Cyryla 
i Metodego I klasy (niezmiernie adko pyzna-
wanego obcokrajowcom). Zmarł 31 stynia 1998 
w Katowicach i pochowany został na cmentau 
ewangelickim w Cieszynie. 

175 lat temu
16 lutego 1840 r. w Małej Cisownicy na Śląsku 

Cieszyńskim zmarł Jura Gajdzica (Jey Gajdzica), 
chłop z Cisownicy, rolnik, furman, bibliofil, autor 
pamiętników, twórca pierwszego polskiego eks-
librisu chłopskiego. Urodził się 19 grudnia 1777 r. 
tamże jako syn Jeego, chłopa-zagrodnika, i Ma-
rii z Malców. Czytać nauył się w domu, później 
pez kilka lat uył się w jednoklasowej szkole 
ewangelickiej w Ustroniu (założonej w roku 
1785). Pracował na 15-morgowym goodarstwie, 
które w roku 1784 pekazał mu ojciec. Był także 
woźnicą (furmanem), pewożąc rudy metali i sól 
z i do Słowacji.

Gajdzica był jednym z najbardziej znanych 
(o ile nie najsławniejszym) śląskich „piśmioy”, 
yli autorów chłopskich „zapiśników” (pamięt-
ników). Jego pamiętniki zachowały się i są do 
dziś nieocenionym źródłem wiedzy historynej 
i socjologinej o Śląsku Cieszyńskim i jego miesz-
kańcach poątków XIX w. Pierwsza ęść jego 
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pamiętnika pt. „Nieco z kroniki Cieszęski” zawiera 
chronologię ważnych dla Śląska Cieszyńskiego 
wydaeń do końca XVIII w. Część druga pt. „Dlo 
pamięci rodu ludzkiego”, obejmująca lata 1805-
1840, to zapiski autora z asów, gdy jako furman 
woził rudę żelaza ze Słowacji do ustrońskiej huty 
lub pemieał szlak solny od Wieliki po Pre-
szburg (Bratysławę). Gajdzica gromadził książki 
i posiadał też wyjątkowo bogatą, jak na chłopa, 
bibliotekę z linymi starodrukami (ponad 60 to-
mów), w ęści własnoręnie oprawionymi. Co 
najmniej od roku 1812 posługiwał się też pierw-
szym w Polsce chłopskim ekslibrisem.

200 lat temu
7 marca 1815 r. 

w Ustroniu urodził 
się ks. Herman Ju-
liusz Kotschy. Jego 
podkowie i potom-
ni wnosili swoje od-
danie w życie Kościo-
ła Ewangelickiego na 
Śląsku Cieszyńskim. 
Dziadek Jan Gottfryd 
Kotschy urodzony 
w Pszynie w 1745 
r. był nauycielem 
py ewangelickiej 
szkole oraz organistą 
py kościele Jezu-
sowym w Cieszynie. 
Ojciec natomiast ks. Hermana Kotschego, ks. 
Karol Fryderyk Kotschy, był pastorem w Ustro-
niu, znanym pomologiem i botanikiem, poetą, 
wydawcą Małego Katechizmu ks. Marcina Lutra 
w języku polskim wraz z małym elementaem dla 
dziatwy szkolnej, oddzielnego elementaa, ksią-
żeki o ogrodach i owocach, śpiewnika pogebo-

wego i śpiewnika dla dzieci oraz innych. Wół-
pracował z ówesnymi asopismami polskimi. 
Był także założycielem i propagatorem „Bractwa 
wstemięźliwości”, które w cieszyńskim senio-
racie liyło ponad 12 000 łonków. Również 
stryj ks. Hermana Kotschego, Henryk Juliusz Kot-
schy był pastorem i wykładowcą w cieszyńskim 
ewangelickim gimnazjum, jak również brat ks. 
Hermana Kotschego - ks. Oskar Kotschy był du-
chownym. Ks. Herman Kotschy urodził się z ojca 
ks. Karola Kotschego i z matki Julii z d. Schimko. 
Mieli oni ty córki i tech synów. Dwóch z nich 
było pastorami (Herman i Oskar), zaś Teodor był 
słynnym pyrodnikiem i podróżnikiem badają-
cym tereny Afryki i Azji. Studia teologine odbył 
na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Wiedniu, 
po ym został ordynowany w Brnie w 1837 r. 
W Jawou został instalowany na probosza 
w 1839 r., gdzie pełnił swą służbę aż po zgon. 
Ożeniony był z Ernestyną z d. Ostruschka z Koń-
skiej, córką Pawła Ostruschki i Marii z d. Procho. 
Małżeństwo Hermana i Ernestyny Kotschy miało 
pięcioro dzieci, z których jeden chłopiec zmarł w 
niemowlęctwie. Syn Karol został również księ-
dzem i był najpierw wikariuszem w Cieszynie, 
a potem duszpasteował w Gawłowie (Galicja). 
Ks. Herman Juliusz Kotschy podejmuje w Jawou 
wiele poważnych dokonań, których owoce służą 
nam jesze teraz. Wylimy je kolejno: w 1845 r. 
buduje murowany budynek szkolny w Jasieni-
cy, w 1849 r. pebudowuje plebanię w Jawou, 
w 1851-1852 wznosi py Domu Modlitwy wie-
żę kościelną, w 1867 odbudowuje i powiększa 
pedtem pez ogień zniszony budynek szko-
ły ewangelickiej w Jawou; zakłada cmentae 
w Jasienicy i Świętoszówce (1857) oraz w Jawo-
u (1880), zaś na cmentau w Jasienicy buduje 
kaplicę w 1891 r., która rozbudowana w 1934 r. 
staje się Kościołem Zmawychwstania Pańskiego 
w 1987 r. Wprowadza do zbudowanej wieży 
kościelnej w Jawou dwa dzwony, które obok 
dzwonu ufundowanego pez hrabiego Arnolda 
Saint Genois  d’Anneaucou w 1794 r. dla drew-
nianej dzwonnicy stojącej opodal Domu Modli-
twy, razem służą od 1862 r. Czas, w którym te do-
konania miały miejsce, był na Cieszyńskiem a-
sem nieurodzaju i głodu. Pozyskanie funduszów 
nie pychodziło więc łatwo, tym bardziej, że 
ludność była uboga. Wymagało to umiejętności 
trafienia do serc i wzbudzenia w nich ofiarności, 
a ze strony księdza, jako włodaa parafii, oszęd-
nej goodarki. Zasięg parafii obejmował gminy 
Pogóe i Kowale do 1863r. (aż wybudowano 
kościół w Skoowie) oraz Międzyee, w któ-
rym dopiero w 1866 r. poświęcono nowy kościół. 
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Ks. Herman Juliusz Kotschy „był z wielu wzglę-
dów oryginalną, charakterystyną osobistością, 
co wziął w dziedzictwie po swoim ojcu” - pisze 
o nim jeden z autorów aykułu poświęconego 
ks. Hermanowi Kotschemu. Umiał z wierną pracą 
w zboe dla swego Kościoła pogodzić miłe, 
zgodne i pokojowe pożycie nie tylko z obywate-
lami, le i z gminą katolicką. Niemałe też zasługi 
położył dla rozpowszechniania sadownictwa 
w Jawou i okolicy oraz pyynił się do rozwo-
ju Jawoa „jako miejsca kąpielowego” pez li-
ne kontakty. Pod koniec życia, jako owdowiały, 
znajdował się pod opieką swojej córki Emilii, za-
mężnej Goch (żona jego zmarła 1.10.1882, liąc 60 
lat), odziewał się pejść w stan oynku, le 
tego nie doekał. Jesze jako osiemdziesięciolet-
ni staruszek głosił swe kazania z mocą peżycia, 
musiał już jednak mieć swego pomocnika. Ks. 
Herman Juliusz Kotschy zmarł 30 maja 1897 r. po 
sześćdziesięciu latach służby. Pochowany został 
1 erwca 1897 r. na cmentau ewangelickim w 
Jawou py tłumnym udziale wiernych z Jawo-
a, Skoowa i Międzyea. Żegnali go ks. Paweł 
Broda z Goleszowa, ks. Franciszek Michejda z Na-
wsia i ks. Paweł Pustówka z Międzyea. Pez 
tery lata stał u jego boku wikariusz parafialny, 
wybrany potem na probosza parafii w Jawou 
– ks. Paweł Wałach. (Oprac. tekstu - ks. R. Janik).

75 lat temu
w Katyniu po15 marca 1940 r. zginęli związani 

z naszej parafii: 
nauyciel, organista, dyrygent chóru i orkie-

stry ZPME w Jawou ppor. Wojska Polskiego 
Jan Wowra, nauyciel i prezes ZPME w Jasienicy 
por. Wojska Polskiego Jan Kiszka i nauyciel w 
Jawou Średnim ppor. Wojska Polskiego Fran-
ciszek Kubok, oraz w Twee: posterunkowy po-
licji Jan Mendrok i podownik policji Rudolf 
Ruśniok. 

Por. Jan Kiszka, awansowany pośmienie  do 
stopnia kapitana, urodził się 24 listopada 1888 
roku w Suchej Dolnej na Zaolziu. Po ukońeniu 
szkoły powszechnej uęszał do niemieckiej 
szkoły realnej. Następnie studiował w Semina-
rium Nauycielskim w Cieszynie. Był wetera-
nem pierwszej wojny światowej i żołnieem 
Armii Hallera. Od 1923 roku pracował w szkole 
w Jasienicy. Tu także był prezesem Związku Pol-
skiej Młodzieży Ewangelickiej. Pracował w miej-
scowej szkole do 1939 roku. W asie kampanii 
weśniowej walył jako podporunik rezerwy. 
Dostał się do niewoli sowieckiej i zginął w 1940 
roku w Katyniu. W 50-tą ronicę mordu, 3 maja 

1990 r., urnę z ziemią katyńską wmurowano pod 
pamiątkową tablicą upamiętniającą Jana Kiszkę 
w ewangelickim kościele Zmawychwstania Pań-
skiego w Jasienicy. (Więcej pat IP nr 58/2010 r. 
s. 16-20).

Ppor. Franciszek KUBOK, awansowany po-
śmienie  na porunika, urodził się 25 lipca 1901 
r. w Kisielowie w powiecie cieszyńskim, nauy-
ciel w Jawou Średnim, zginął w Katyniu.

Ppor. Jan Wowra, awansowany pośmie-
nie  na porunika, urodził się 11 sierpnia 1893 r. 
w Kostkowicach k. Cieszyna jako syn Jana i Marii 
z d. Fójcik. Po nauce w szkole ludowej a potem 
w szkole wydziałowej w Skoowie, podjął stu-
dia w Seminarium Nauycielskim w Cieszynie, 
które ukońył w 1913 r., zdobywając kwalifikacje 
zawodowe, a także uksztaowanie profilu naro-
dowościowego i wyznaniowego. Pierwszą swą 
pracę zawodową rozpoął w Bąkowie (1913 r.) 
a następnie w szkole w Ochabach (1914-1915). Od 
15.9.1915 r. podjął posadę nauycielską w szko-
le publinej w Jawou Dolnym, najpierw pod 
kierownictwem Józefa Jaworskiego (do 1920), 
potem pod kierownictwem Jeego Kaszpera 
(1920 – 1933) a następnie pod kierownictwem 
Pawła Kantora (1933-1939). Jesze w asie I woj-
ny światowej zaciągnął się do armii austriackiej 
w Serbii, skąd powrócił  do Jawoa w 1918 r.. Na-
uał języka polskiego, historii, geografii i śpiewu,  
w ym był nauycielem wymagającym, zarów-
no od uniów, jak i od siebie, co poświadała 
jego troska o zdyscyplinowanie w nauce, ale też 
towayszenie swoim uniom w pygotowaniu 
do szkół ponadpodstawowych, jako też młodym 
nauycielom w poątkach ich pracy, a osobiście 
w sumiennym pygotowaniu się do lekcji. Sam 
rozwijał swoje zawodowe kwalifikacje, władał 
językiem angielskim, niemieckim, francuskim 
i serbskim. Od 1925 r. był łonkiem Związku Na-

 Jan Wowra  i  Franciszek Kubok
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uycielstwa Polskiego w Bielsku. W 1932 r. po-
łąył Ognisko ZNP w Jawou ( dla okolinych 
szkół Jawoa, Jasienicy, Wapienicy, Międzye-
a, Świętoszówki, Grodźca, Rudzicy i Roztropic ) 
i był jego prezesem do 1939 r. Utwoył bibliotekę 
pedagoginą, kasę zapomogową i organizował 
otkania samokształceniowe. Włąał się w 
nu działalności Maciey Szkolnej Księstwa Cie-
szyńskiego, powstałej w Jawou w 1923 r. i wraz 
z innymi nauycielami (Pawłem Kantorem, Ka-
rolem Kornasem i Henrykiem Lorencem) był w 
Kole łonkiem sekcji odytowej. W 1929 r. został 
łonkiem Zaądu Gł. MSKC i zainicjował powsta-
nie kół Maciey w Jawou Średnim i Jawou 
Nałężu. Działał w kółku amatorskim, orkieste 
salonowej, chóe, Lidze Morskiej i Kolonialnej, 
LOP, organizacji „Siła”; udzielał się w turystyce, 
pyynił się do powstania basenu kąpielowego 
w Jawou Górnym, wygłaszał referaty ( w tym 
również w Związku Polskiej Młodzieży  Ewange-
lickiej np. 150-lecie kościoła w Jawou). Żonaty 
(16 lipca 1921 r.) z Herminą Adamiec (1.11.1894 - 
30.04.1971), córką nauyciela ewangelickiej szko-
ły w Jawou Pawła Adamca. Z ich małżeństwa 
urodził się Jan Walter Wowra (mgr ekonomii, 
żonaty, 2 synów) i Ligia Wowra (1927) zamężna 
za Mariana Rapaa, dyr. ds. techn. Z.P.W. „Bielska 
Dzianina” w Bielsku - Białej ( jeden syn Jey). 
W 1920 r. rozpoął służbę organisty w Jawou, 
którą pejął z wyboru prezbiterstwa, wykonując 
ją z sobie odpowiednią pasją, prawdziwym talen-
tem i oddaniem do 1939 r. Był aktywny w Związ-
ku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (najpierw 
Stowayszenia Ewangelickich Mężów i Mło-
dzieńców do 1924 r.), prowadząc chór, zyskując 
chórowi i sobie uznanie znawców, uestniących 
w organizowanych konceach, i nawiązując kon-
takt z muzykami i wokalistami zamiejscowymi. 
Z dniem 26.8.1939 r. Jan Wowra wyrwany zostaje 
ze swojej rodziny , nauycielskiej pracy i służby 
kościelnej – organisty i chórmista, i zaciągnięty 
do III Pułku Stelców Podhalańskich w Bielsku 
jako podporunik i wchłonięty w żołnierską dolę 
kampanii weśniowej wywołanej napaścią hitle-
rowskiej Teciej Rzeszy Niemiec z jednej strony, 
a niedługo potem napaścią bolszewickiej armii 
Związku Radzieckiego z drugiej strony. Wół-
droga z nauycielem Pawłem Brusem z Pruchnej, 
relacjonowana w tegoż „Kozielskim notatniku”, 
otkanie pod Tarnopolem z Janem Kiszką, ja-
sienickim nauycielem oraz krótkie widzenie 
się tam ze swym synem Janem Wowrą jun., po-
tem sowiecka niewola, skąd dostał się do obozu 
w Kozielsku, a w lutym 1940 r. dociera do rodziny 
jego ostatnia wiadomość. W kwietniu 1940 r. zna-

lazł się w ędzie tysięcy polskich oficerów zamor-
dowanych w Katyniu. Masowa mogiła odkryta 
pez Niemców ujawniła po ekshumacji, że wśród 
nich znalazł się ppor. Jan Wowra – odnotowany 
w „Amtliches Material zum Massenmord von 
Katyn (s. 180, poz. 384 Sześniak Andej Leszek 
– Katyń. Lista ofiar…, Warszawa 1989). Straszna 
była to strata dla rodziny, niepowetowana utrata 
sił twórych dla zboru i szkoły, najstraszniejszy 
jednak pymus milenia pez dziesięciolecia, 
mający na celu zabicie pamięci o nikemnym 
mordzie na tysiącach polskich oficerów. W zboe 
pamięć ono w Wieoe Womnień pole-
głych w II wojnie światowej zorganizowanym 
pez PTEw w 1985 r.; nabożeństwem womnie-
niowym w 50 ronicę ofiar Katynia (30.04.1990 
r.) i złożeniem urny „z ziemią Katyńską”  w grobie 
śp. Herminy Wowrowej , ku pamięci śp. por. Jan 
Wowry i drugiej urny w mue kościoła Zmar-
twychwstania Pańskiego w Jasienicy ku pamięci 
kpt. Jana Kiszki, oraz womnieniami na zebraniu 
PTEw. w Jawou (3.4.2000) i w kwietniowych 
nabożeństwach odprawionych w 2010 r. w Wiesz-
ętach i Ja-
wou. (Oprac. 
tekstu - ks. R. 
Janik).

Posterunko-
wy policji p. 
Jan Mendrok, 
awansowany 
pośmienie do 
stopnia ai-
ranta PP, uro-
dzony w 1913 
r. w Jasienicy 
jako syn rolnika 
Adama. Szkołę 
p o w s z e c h n ą 
ukońył w 
Jasienicy. Po 
odbyciu służby 
wojskowej i wobec groźby pozostania bez pracy 
zgłosił się na ochotnika do służby w policji. Po 
peszkoleniu rozpoął służbę w stopniu poste-
runkowego w 1938 r. Po wybuchu wojny biee 
udział w kampanii weśniowej, dostając się do 
niewoli radzieckiej. Uwięziony w łage w Twee 
wraz z innymi policjantami został wiosną 1940 
r. zamordowany w Miednoje, gdzie oywa 
w masowym grobie.

Podownik policji P. Rudolf Ruśniok awan-
sowany pośmienie do stopnia airanta PP, ur. 
w 1901 r. zginął w Twee i oywa w zbiorowej 
mogile w Miednoje.
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150 lat temu
dnia 19 marca 1865 

r. urodził się w Ligotce 
Kameralnej ks. Paweł 
Wałach, jako młodszy 
syn Adama Wałacha, 
„właściciela dziedzi-
nego wójtostwa”, 
kuratora zborowego 
i senioralnego, i Ewy z 
d. Kywoń. Ukońył 
szkołę realną i po zda-
niu egzaminów z języ-
ków starożytnych od-
był studia teologine 
w Wiedniu (1885-
1887) i w Lipsku (1887-1889). Dnia 7 stynia 1891 
r. został ordynowany na duchownego w Ligotce 
Kameralnej pez ks. superintendenta Teodora 
Haasego, po ym rozpoął pracę u boku ks. 
Jeego Heki. W 1893 r. powołany został do 
Jawoa na pomocnika sędziwego już ks. Herma-
na Juliusza Kotschego, a od 30.09.1894 r. na wi-
kariusza. Po śmierci probosza wybrany został 
w Poniedziałek Wielkanocny 1897 r. proboszem 
w Jawou i tu 06.01.1998 r. instalowany pez 
ks. seniora Andeja Kywonia, w asyście ks. dra 
Aura Schmidta z Bielska i ks. Pawła Pustówki 
z Międzyea. W stan małżeński z Małgoatą 
z d. Kywoń, córką ks. seniora Kywonia, wstą-
pił 30.02.1898 r. Miał córkę i syna.

Niewiele więcej jak dziesięć lat duszpaste-
ował w zboe w Jawou. Pracę rozwijał 
z gorliwością. Jego zdaniem „nie dosyć w koście-
le opowiadać Ewangelię, w szkole kewić ducha 
religijności w ogóle wpływać na duchowe życie 
zboru, aby ono szło właściwym torem, le żyjąc 
pośród ludu, teba się z nim zżyć, poznać jego 
poteby i wady i pomagać mu do tego, aby się 
rozwijał według zasad ewangelickich, tak moral-
nie jak i materialnie, aby miał dostatek słowa 
Bożego i powszedniego chleba”. Umiał rozbudzać 
ducha ofiarności, co można było zauważyć we 
wzrastających ofiarach na Stowayszenie im. 
Gustawa Adolfa, jak i na cele kościelne i dobro-
ynne. Pygotował zbór do generalnego re-
montu kościoła, już tego bardzo potebującego, 
bo od 1872 r. nie był remontowany. Zebrał ponad 
40 000 koron, le, niestety, zamieeń swoich 
nie zdołał zrealizować. Jawoe zawdzięa ks. 
Pawłowi Wałachowi powołanie do działalno-
ści Kasy Raiffeisena, której był tu założycielem 
i skarbnikiem i którą doprowadził do rozwoju, 
jako jedną z najsilniejszych na wschodnim Ślą-

sku. Kontynuatorem tej działalności jest dziś 
istniejący u nas Bank Spółdziely. Mimo upy-
keń, jakich zaznawał ze strony innowierców, 
był enikiem tolerancji, okojnego wół-
życia i wzajemnej pomocy. Gmina Jawoe 
i sąsiednie gminy zawdzięają mu pomoc w 
tzw. „akcji niedostatkowej lat 1904-1905”, której 
się bardzo poświęcił i skutenie ku zadowoleniu 
ludu peprowadził. Ks. Wałach był też znanym 
pomologiem, służącym rozwijaniu się sadownic-
twa pez własny pykład, znajomość i wolę po-
mocy. Ks. Paweł Wałach zmarł nieoekiwanie, 
po krótkiej chorobie, 31 stynia 1907 r. Pogeb 
jego był manifestacją uznania i wdzięności. Że-
gnany pez najbliższą rodzinę, zbór i ołeeń-
stwo gmin, odprowadzony został na onienie 
na ewangelicki cmenta w Jawou. Żegnali go 
Słowem Bożym - ped domem ks. Karol Ku-
lisz z rodzinnej Ligotki Kameralnej, ks. dr Aur 
Schmidt z Bielska i ks. Paweł Pustówka z Mię-
dzyea w kościele, a na cmentau ks. Paweł 
Broda z Goleszowa. Rada Kościelna w Jawou, 
znając warunki emerytalne kościelnej kasy kra-
jowej, postanowiła świadyć „pensję w wyso-
kości 400 K ronie” dla wdowy i dzieci. Zbór dał 
tym nie tylko wyraz wdzięności dla zasłużo-
nego duszpastea, le także wyraz wółucia 
dla wdowy i nieletnich dzieci, a także, jak pod-
kreśliła to w piśmie superintendentura Śląska, 
„szlachetnym ynem dała pykład wybitny 
innym zborom diecezji”. Odnotować jesze na-
leży dwa osteżenia. Jedno, że wnuk ks. Wa-
łacha prof. dr Gunther Wilke, dyrektor Instytutu 
Hansa Plancka w Mulheim (RFN), odwiedził 
grób swego dziadka u nas w Jawou i pragnął 
uestniyć w 200-leciu naszego kościoła, le 
z niewiadomych pyyn nie pybył. Wizytę 
swą połąył z wykładami na uniwersytetach 
w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu 
(1981 r.). Drugie zaś, to jedne z ostatnich słów 
nekrologu ks. Pawła Wałacha, które autor tekstu 
ujął następująco „Pe szkoda Cię!”, yli żal, że 
odchodzisz. Zmarły miał jakby świadomość, że 
nie jest mu pez Pana wymieona daleka droga, 
dlatego skupił swe życie na Słowie Jezusa: „Mu-
simy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, 
póki dzień jest; nadchodzi noc, 
gdy nikt nie będzie mógł działać” 
(J 9, 4).

(Oprac. tekstu - ks. R. Janik).

Z różnych  źródeł zebrał 
Józef Król


