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Czasy...           Ludzie...          Wydaenia...
150 lat temu

1 listopada 1866 r. poświęcono nowo zbudowa-
ny kościół ewangelicki w Międzyeu. 

Już kilka lat po ogłoszeniu w 1861 r. PATENTU 
PROTESTANCKIEGO, w 1863 r., jeden z gooday 
Międzyea Górnego, Jan Fuchs odstąpił ze swo-
jego gruntu działkę pod budowę kościoła, plebanii 
i szkoły. W roku następnym ukonstytuowała się 
Rada Kościelna (Parafialna), która po uzyskaniu 
zezwolenia Naelnej Rady Kościoła w Wiedniu 
i w porozumieniu z sąsiednimi zborami w Jawou 
oraz Bielsku uzgodniła obszar nowo erygowanej 
parafii. Zbór międzyecki otymał tereny Brono-
wa, Landeku, Ligoty, Mazańcowic, Międzyea 
Górnego i Dolnego oraz Zabegu. Natychmiast 
pystąpiono do budowy kościoła wg planów 
budowniego Szulca z Bielska. Wmurowanie i po-
święcenie kamienia węgielnego miało miejsce już 
8 weśnia 1864 r., by po dwóch latach, 1 listopada 
peżywać uroystość poświęcenia nowej świąty-
ni. Słowem Bożym podas tej uroystości służyli 
ks. dr Teodor Haase z Bielska i ks. Herman Juliusz 
Kotschy z Jawoa. Kościół zbudowano w stylu 
neogotyckim z wyposażeniem neobarokowym. Oł-
ta główny powstał w drugiej połowie XIX wieku. 
Wykonany jest z drewna w koloe białym i pozła-
canymi elementami. W ęści centralnej znajduje 
się obraz olejny malowany na płótnie pedsta-
wiający Ostatnią Wieeę. Na konsolach pyle-
gających do mensy oaowej widnieją drewnia-
ne figury pedstawiające apostołów  św. Piotra 
i Pawła. Nad oaem głównym usytuowana jest 
ambona, na którą wchodzi się schodami od stro-
ny zakrystii zlokalizowanej obok prezbiterium. 
W nawie głównej zawieszone są ty kryształowe 
żyrandole. W kościele znajduje się 48 dziewięcio-
miejscowych klasynych ław, które usytuowane 
są w nawie i dwóch emporach. Na wieży zamon-
towano terotarowy zegar, z metalowymi wska-
zówkami i ymskimi cyframi. W kościele zainsta-
lowano organy wykonane w firmie Kuttlera z Opa-
wy. Jest to instrument 17-głosowy, charakteryzują-
cy się głębokim, jasnym i niezwykle szlachetnym 
dźwiękiem. Do drugiej wojny światowej nabożeń-
stwa odbywały się na pemian w języku polskim 
i niemieckim. W 1931 roku w parafii powstało Koło 
Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Działali 
w nim ewangeliccy nauyciele Edward Cienciała 
oraz Adam Szurman. Oni też, kewiąc polskość, 
zostali kierownikami powstałego py parafii chóru 
oraz biblioteki. Niestety, nie omijały międzyec-

kiego kościoła nieszęścia. W 1888 roku bua gra-
dowa wybiła wszystkie szyby kościoła od strony 
północno-zachodniej. Jednak najbardziej kościół 
został uszkodzony podas działań wojennych 
w 1945 roku. Trudna powojenna sytuacja rawiła, 
iż wielu wyznawców skłoniło się, ęsto pod py-
musem, do opuszenia dotychasowej ojyzny 
i emigracji, inni penieśli się do pobliskich miej-
scowości, najęściej Bielska i Jawoa. Pez wiele 
powojennych lat, dzięki zabiegom ówesnego 
probosza ks. Gustawa Molina oraz  bezintere-
sownej pomocy i ofiarności parafian, dotacjom 
i pomocy innych parafii, jak również Bratniej Po-
mocy im. Gustawa Adolfa odremontowano zarów-
no międzyecki kościół, jak i zrujnowaną kaplicę 
w Mazańcowicach. W 1982 roku nowym probosz-
em Parafii Ewangelickiej w Międzyeu został 
ks. Jan Lech Klima. W asie jego posługi wyko-
nano nową, trwalszą elewację kościoła. Kiedy 
z poątkiem 1993 r. łonął drewniany zabytkowy 
ymskokatolicki kościół w Międzyeu, z inicja-
tywy ks. Klimy oraz z Rady Parafialnej, ewangelicy 

Kościół w Międzyeu
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użyyli swego kościoła katolickim sąsiadom. Pez 
siedem lat w każdą niedzielę oraz inne ważne świę-
ta i uroystości parafii ymsko-katolickiej uroy-
stości odbywały się w kościele ewangelickim. Bar-
dzo wzmocniło to i ubogaciło więzy ekumenine. 
Obecnie Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mię-
dzyeu liy 530 dusz i obejmuje swoim tery-
torium Międzyee, Mazańcowice, Ligotę oraz 
Bronów. Proboszami w ciągu 150 lat byli: ks. ks.  
sen. Andej Kywoń (1868-1889), Paweł Pustówka 
(1889-1926), Jan Gajdzica (1927-1940), Erwin Mikler 
(1941-1945), Gustaw Molin (1945 – 1981), Jan Lech 
Klima (1982 – 2002), Andej Dyek (od 2003). 

500 lat temu
5 listopada 1516 r. w Nysie urodził się słynny 

ewangelicki pedagog i kaograf śląski Marcin 
Helwig. Wiemy, że był synem mieszanina 
Piotra Helwiga. W Nysie rozpoął też swoją 
edukację. Studiował na Akademii Krakowskiej a 
następnie w Wittenberdze, gdzie zaznajomił się 
z takimi postaciami jak Valentin Trotzendorf, zwa-
nym nauycielem Śląska oraz z Marcinem Lutrem 
i Filipem Melanchtonem. W Wittenberdze uzyskał 
tytuł magistra sztuk wyzwolonych i peniósł się 
w 1549 r. do Wrocławia, gdzie został nauycielem. 
Od 1552 r. wykładał matematykę, geografię i ję-
zyki klasyne w słynnym Gimnazjum św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu, które w późniejszym 
asie dało poątek tamtejszemu uniwersytetowi. 
Wtedy Helwiga uważano już za wybitnego filologa 
i erudytę, autora wielu, jak na owe asy nowator-
skich opracowań z różnych dziedzin. 
W latach 1560-1574 pełnił godność 
rektora szkoły. Zmarł w Wrocławiu 
26 stynia 1574 r. Za najważniesze 
dzieło, które pyniosło rozgłos 
Helwigowi należy uznać pierwszą 
mapę Śląska, nad którą pracował 
ty lata, a która wydana została 
w oficynie Johanna Creutziga 
w Nysie w 1561 r. pt.  „Silesiæ typus 
descriptus et editus a Maino Heil-
wig Neissense”. Stąd wynika, że Hel-
wig po opublikowaniu mapy Polski 
Wacława Grodeckiego w 1558 r., 
zauważając lukę w kaografinym 
opisie swego kraju, rozpoął pracę 
nad jej oądzeniem. Mapa po-
wstała dzięki wielkiemu warciu 
radnego Wrocławia i szambelana 
–Mikołaja Rhedingera. Ponadto 
Helwig postarał się, aby autorstwo 
mapy było w cesarstwie chronione  
ped piractwem pez okres 10 lat. 

Doszło do tego podas audiencji u cesaa Ferdy-
nanda I w 1561 na praskim zamku. Tam Helwig 
wprost wymógł tę ochronę, która w pypadku jej 
naruszenia, powodowała konfiskatę nielegalnych 
kopii oraz zapłatę kary w wysokości 10 gywien 
złota, po połowie płacona autorowi i cesaowi. 
Prawdopodobnie był to pierwszy akt chroniący 
prawa autorskie w dziejach kaografii. 

Mapa została wyrytowana w drewnie pez 
H. Kronema na terech klockach. Do niej dołą-
ono pozostałych 8 klocków, na których wyryte 
zostały herby księstw śląskich. Spoądzona zosta-
ła głównie dla poteb podróżników, stąd Helwig 
dołąył do niej instrukcję posługiwania się mapą, 
ze osobem wyszukiwania na niej poszegól-
nych oznaonych miejsc. Wykonana została 
w skali ok. 1:540 000 i ma wymiary 57,5 x 73 cm 
(z ramką: 67 x 81,5 cm). Pedstawia tereny od Kra-
kowa do Budziszyna i od Poznania do Ołomuńca. 
W odróżnieniu od wszystkich dotychasowych 
map jest zorientowana na południe. Znajduje się na 
niej peszło 370 nazw i lokalizacji (w tym 242 miast 
i miasteek, 25 wsi, 16 klasztorów i 23 zamków). 
Ich rozmieszenie pokrywa się z mapą Europy 
autorstwa Merkatora z 1554 roku. Mapa ta później 
była wielokrotnie wznawiana i poddawana pe-
róbkom. Już w 1570 r. mapę tę zamieścił w swym  
pierwszym wydaniu atlasu świata jego wydawca 
Abraham Oelius „eatrum orbis terrarum”, któ-
ry w ciągu 40 lat wydany został jesze 41 razy. 
W 1571 r. młodszy pyjaciel Helwiga, Joachim Cu-
reus, ueń Melanchtona i autor opisu geografine-

Mapa Śląska z XVI wieku
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go Śląska pt. „Gentis Silesiæ annales complectentes 
historiam de origine, proagatione et migrationibus 
gentis, & recitationem ræcipuorum eventuum qui 
In Gcclesiæ & Republica vsq. Ad necem Fudovici 
Hungariæ & Bohemiæ regis acciderunt” wydanym 
w Wittenberdze, zamieścił w tej pracy peróbkę 
mapy zmieniając jej orientację na północną, a było 
to po 10-letnim okresie ochrony i za zgodą autora. 
Następnie mapa wydawana była jesze w latach  
1605, 1627, 1642, 1685, 1738, 1745, 1746, 1765, 1776 
dwukrotnie i 1778. Do połowy XVIII w.  stanowi-
ła podstawowe źródło informacji kaografinej 
o tym obszae.

125 lat temu
w Cieszynie 13 

listopada 1891 r. zmarł 
Paweł Stalmach, re-
daktor, wydawca, pu-
blicysta, działa naro-
dowy na Śląsku Cie-
szyńskim. Urodził się 
13 sierpnia 1824 r. 
w Bażanowicach jako 
najstarszy syn Jana, 
ekonoma w folwarku 
Komory Cieszyńskiej 
w Bażanowicach i Po-
gwizdowie, potem po-
słańca miejskiego 
w Cieszynie, i Zuzanny 
z Cichych. W domu ojciec nauył młodego Pawła 
ytać na eskim elementau i polskiej Biblii oraz 
pisać tzw. szwabachą. Po peprowadzeniu się ro-
dziny do Cieszyna Stalmach uęszał do ewange-
lickiej szkoły powszechnej, a w latach 1837–43 do 
ewangelickiego gimnazjum. Założył tam (1842) 
i kierował samokształceniowym kółkiem uniow-
skim Złąenie Polskie. Udzielał korepetycji i do-
rywo pracował zarobkowo. Jesienią 1843 podjął 
w Preszburgu (Bratysława) naukę w ewangelickim 
liceum pygotowującym do teologinych studiów 
uniwersyteckich. Pod wpływem nauyciela, Ludo-
vita Štúra (narodowego pywódcy słowackiego) 
i skupionych wokół niego działay, głoszących 
odrębność językową i narodową Słowaków od 
Czechów, umocniło się u Stalmacha poucie py-
należności do narodu polskiego. W tym asie po-
znał polską literaturę romantyną. Pystąpił do 
Towaystwa Słowiańskiego, gdzie zaprotestował 
peciwko uznawaniu Ślązaków za Czechów, a Ślą-
ska za kraj eski. W r. 1845 pomagał Štúrowi py 
zakładaniu pierwszego słowackiego asopisma 
„Slovenskje národňje noviny”, co zainirowało go 
do podjęcia podobnej inicjatywy na Śląsku. Po 

ukońeniu nauki wrócił do Cieszyna z listem pole-
cającym od Štúra do adwokata Ludwika Kluckiego, 
morawianina i słowianofila, wokół którego skupiła 
się garstka cieszyńskiej młodzieży eskiej i pol-
skiej. Omawiał z nim projekt wydawania polskie-
go asopisma. Nakłaniał także Andeja Cinciałę, 
wówas pomocnika w kancelarii Kluckiego, unia 
w miejscowym gimnazjum, by ponownie utwoył 
wśród swych kolegów stowayszenie polskie. Je-
sienią 1845 r. Stalmach rozpoął studia na Wydzia-
le Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Wiedeń-
skiego. Utymywał kontakty z Kluckim oraz Cin-
ciałą, pomimo ciężkich warunków materialnych 
zbierał książki polskie i posyłał je na Śląsk. Wiosną 
1847 r. popez Štúra nawiązał kontakt z ordynatem 
peworskim, słowianofilem, Jeym Lubomirskim, 
którego zainteresował problemami Śląska Cieszyń-
skiego. Dzięki niemu poznał pebywających 
w Wiedniu Polaków z Galicji i uzyskał dostęp do 
nowych polskich wydawnictw, zwłasza emigra-
cyjnych. W bibliotece uniwersyteckiej poznawał 
historię i literaturę słowiańską. Pierwsza próba pi-
sarska Stalmacha, poświęcona poezji serbskiej, nie 
zachowała się. W 1847 r., wzorując się na epice serb-
skiej i w oparciu o „Historię” Jana Długosza napisał 
poemat pt. „Bój na Dobropolu, yli opisanie woj-
ny książąt śląskich z Tatarami w r. 1241”. Wólnie 
z Jeym Heką rozpoął w Wiedniu prace nad 
pekładem na język polski kancjonału J. Tanow-
skiego „Cithara sanctorum”. Latem 1847 r. pyjechał 
Stalmach na wakacje do Cieszyna i wygłosił w zbo-
e ewangelickim pierwsze kazania. Z Kluckim oma-
wiał rawę polskiego asopisma, do którego 
pywiózł z Wiednia gotowe materiały. Latem ra-
zem z Cinciałą wybrał się pieszo do Krakowa 
i pyniósł stamtąd polskie książki dla Toway-
stwa uących się języka polskiego w ewangelickim 
gimnazjum w Cieszynie. Wkrótce po jego powrocie 
do Wiednia wybuchła tam rewolucja (maec 1848). 
Wydaenia te wpłynęły na radykalizację jego po-
glądów. W listach do Cinciały domagał się: „Oświe-
caj głowy chłopów, niech żądają ile mogą” i zapo-
wiadał: „Polska będzie aż do Odry, Śląsk do Polski”. 
Wzywał do ogłoszenia chłopskiej konfederacji 
i wypędzenia Niemców. W rawach politynych 
opowiadał się za austroslawizmem. Po ogłoszeniu 
wolności druku ponaglał Kluckiego, by natych-
miast rozpoąć wydawanie polskiego asopisma. 
Do pierwszego numeru „Tygodnika Cieszyńskiego”, 
który ukazał się 6 maja 1848 r., nadesłał aykuł pt. 
„Co się już tego roku stało mianowicie w naszym 
Cesarstwie Austriackim?” W Wiedniu witał entu-
zjastynie deputację galicyjską, która pod pe-
wodnictwem Lubomirskiego pywiozła do cesaa 
Ferdynanda I adres z żądaniami ołenymi i na-

Paweł Stalmach
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rodowymi. Namówiony pez Lubomirskiego wraz 
z Andejem Kotulą wziął udział w Zjeździe Sło-
wiańskim w Pradze. Zaprotestował wówas pe-
ciw włąeniu Ślązaków do sekcji esko-słowackiej 
zjazdu i uzyskał pydział do grupy polsko-ruskiej. 
Była to pierwsza publina deklaracja pynależno-
ści Ślązaków cieszyńskich do narodowości polskiej. 
Kilkakrotnie zabierał głos w asie obrad, w związ-
ku z dyskusją nad manifestem do ludów Europy 
pedstawił memoriał Żądania Ślązaków, w którym 
zawarł m.in. postulaty pyłąenia Śląska austriac-
kiego do Galicji oraz zaprowadzenia w uędach 
i szkołach języka polskiego. Po perwaniu obrad 
zjazdu, z poątkiem lipca 1848 r., Stalmach powró-
cił do Cieszyna i ,mając już ukońone studia, starał 
się o posadę w gimnazjum ewangelickim. Jednak 
udział w wypadkach politynych pekreślił szan-
sę na to stanowisko. Udzielał korepetycji oraz mie-
wał też kazania w parafiach ewangelickich w Cie-
szynie i okolicy. Ostatenie zdecydował się na 
objęcie redakcji „Tygodnika Cieszyńskiego” i od nr 
14 podpisywał go jako redaktor główny. Odtąd już 
na całe życie związał się z Cieszynem. Brał udział 
w utwoeniu w listopadzie 1848 r. Czytelni Polskiej 
– Towaystwa dla wydoskonalenia się w języku 
polskim, i został jej sekretaem. Nakładem Czytel-
ni ukazał się pygotowany pez Stalmacha jesze 
w okresie studenckim „Zbiór pieśni słowiańskich” 
(Cieszyn 1849). Gdy 19 marca 1849 Wydział Czytelni 
utwoył Bibliotekę Polską dla ludu Księstwa Cie-
szyńskiego, został także bibliotekaem. Dzięki kon-
taktom w Galicji i Wielkopolsce udało mu się zgro-
madzić znany księgozbiór polski. Poątkowo sy-
tuacja „Tygodnika Cieszyńskiego” była niestabilna 
z powodu braku środków finansowych i niewiel-
kiej liby prenumeratorów. Pod kierownictwem 
Stalmacha podniósł się jego poziom, język polski 
uległ wygładzeniu i gazeta zaęła odgrywać do-
niosłą rolę w ksztaowaniu poucia odrębności 
narodowej i uświadomieniu polskości Śląska Cie-
szyńskiego. W swoich pierwszych aykułach wiele 
miejsca poświęcał rawom słowiańskim, później 
podnosił znaenie związków Śląska z kulturą pol-
ską, wskazywał na rolę szkolnictwa i wychowania 
w języku narodowym, potebę wytrwałego dzia-
łania w tych kierunkach. Wyjaśniał zasady wpro-
wadzenia ustawy znoszącej pańszyznę w Austrii, 
doradzał chłopom i bronił ich. Równolegle od 1949 
r. wydawał też miesięnik „Pegląd Wypadków 
Politynych”. W lutym 1851 władze austriackie za-
kazały rozpowszechniania obu pism w Galicji, co 
zmusiło Stalmacha do zamknięcia wydawnictwa. 
Wznowił je jesze pod zmienionymi tytułami. Ty 
razy w miesiącu ukazywała się „Gwiazdka Cieszyń-
ska – pismo naukowe i zabawne” a raz w miesiącu 

dodatek polityny „Miesięnik”. W tym asie zor-
ganizował teatr amatorski py Czytelni Polskiej. 
W 1851 r. ponowił starania o posadę nauyciela 
w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie, le i tym 
razem bez powodzenia. W marcu 1852 r. namiestnik 
śląskiego ądu krajowego udzielił Stalmachowi 
osteżenia, zaucając mu dążność do narodowego 
separatyzmu. Po opublikowaniu osteżenia 
„Gwiazdka” straciła wielu abonentów i w kwietniu 
musiał Stalmach zawiesić jej wydawanie. Na nowo 
zaął wydawać tygodnik w marcu 1853 r. pt. 
„Gwiazdka Cieszyńska – pismo dla zabawy, nauki 
i pemysłu”. Zrazu womagał go w tym Cinciała, 
który studiując wówas w Krakowie, był niefor-
malnym pedstawicielem redakcji w Galicji. Jed-
nak wółpraca ta uległa zerwaniu na tle rywaliza-
cji ambicjonalnej i koniktów osobistych, co zacią-
żyło mocno na dalszym rozwoju polskiego ruchu 
narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Dzięki pomo-
cy Lubomirskiego, Mieysława Dzieduszyckiego 
i innych osób z Galicji udało się Stalmachowi 
umocnić byt „Gwiazdki”, a nawet w latach 1859–63 
staraniem Józefa Ignacego Kraszewskiego rozsze-
yć kolpoaż na teren Królestwa Polskiego. Pozy-
skał też wielu nowych autorów dla swojego pisma, 
zarówno z Galicji jak i Królestwa. W „Gwiazdce” 
Stalmach pypominał tradycje historyne, wiążą-
ce Śląsk Cieszyński z resztą ziem polskich i słowiań-
skich, heroiną peszłość, osiągnięcia Polaków 
i państwa polskiego. Drukując coraz więcej ayku-
łów i wierszy literatów śląskich takich jak Karol 
Miarka, Jan Kubisz, Julian Ligoń y Kotula, wpły-
nął na ukierunkowanie ich twórości w polskim 
duchu narodowym. W „Gwiazdce Cieszyńskiej” 
Paweł Stalmach wykonywał wszystkie prace – au-
tora aykułów i redaktora, administratora i korek-
tora. Z biegiem lat wypracował swoisty typ pisma 
ludowego, na którym wzorowano się w Galicji i w 
Poznańskiem. Nadal brał ynny udział w organi-
zowaniu polskiego życia kulturalnego w Cieszynie. 
W 1856 r. rozpoął wydawanie „Kalendaa Cie-
szyńskiego na rok Pański […] dla katolików 
i ewangelików”, oraz jego mutacji dla innych dziel-
nic – „Kalendaa Polskiego na rok Pański…”. 
Wółdziałał py organizowaniu w 1859 r. Kasy 
Oszędności w Cieszynie. Również w tym samym 
roku brał udział w uroystościach z okazji 150-le-
cia założenia parafii ewangelickiej w Cieszynie 
i poświecenia miejsca pod budowę kościoła Jezu-
sowego. Zebrał pieśni odnoszące się do powstania 
Cieszyna i napisał śpiewogrę ludową „Cieszymir” 
na ten temat. W 1860 r. Paweł Stalmach włąył się 
w pygotowywanie obchodów 1050-ronicy le-
gendarnego założenia Cieszyna. Wraz z Cienciałą, 
wówas wójtem gminy Mistowice, opracował 
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petycję domagającą się wprowadzenia języka pol-
skiego do szkół i uędów. Stalmach w 1861 r. do-
prowadził do reaktywowania Czytelni Ludowej 
i zasiadał w jej Wydziale. Gdy w kwietniu 1863 r. 
władze obniżyły wysokość kaucji prasowej, pe-
kształcił „Gwiazdkę Cieszyńską” w tygodnik poli-
tyny. W asie powstania styniowego obszernie 
informował ytelników o pebiegu walk, a także 
o represjach rosyjskich. Pomagał powstańcom pe-
jeżdżającym pez Cieszyn, ułatwiał pedostanie 
się ochotników ze Śląska do Galicji, dostarał żyw-
ność internowanym na Morawach i w Czechach. 
W związku z tym był obserwowany pez policję, a 
po upadku powstania peprowadzono w jego 
domu rewizję. W latach 1868–9 Stalmach wółpra-
cował py organizowaniu Towaystwa Rolniego 
w Cieszynie, a w 1872 r. wysunął myśl założenia 
Towaystwa Pomocy Naukowej dla Księstwa Cie-
szyńskiego. W tym asie wółpracował z ks. dr 
Marcinem Otto oraz nauycielem Janem Śliwką. 
Za krytykę działalności ks. sen. dra Teodora Haase-
go skazany został na miesiąc aresztu i utratę 100 
złr. kaucji pisma. Działalność Stalmacha pyniosła 
mu wielkie uznanie na terenie Śląska i poza jego 
granicami. W r. 1873, z inicjatywy Miarki, na 25-le-
cie istnienia „Gwiazdki Cieszyńskiej” wydano 
w Krakowie ecjalną publikację pt. „Wisła. Księga 
zbiorowa ku ueniu 25-letniej ronicy pracy na 
polu dziennikarskim Pawła Stalmacha”, z jego po-
dobizną wg rysunku Jana Matejki i obszernym ży-
ciorysem napisanym pez Władysława Ludwika 
Anyca. Stalmach wzywał do jedności katolików 
i ewangelików w działalności narodowej, co uda-
wało mu się peprowadzić pez długie lata. Gdy 
z asem katolicy zaęli odgrywać coraz większą 
rolę w życiu narodowym Śląska, a byt „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” stał się zależny od katolickich prenu-
meratorów (w tym galicyjskich), zaął coraz silniej 
wiązać się z nimi. Stalmach poparł utwoenie 
w 1882 r. Związku Śląskich Katolików. Blisko 
wółpracował z jego prezesem, ks. Ignacym Świe-
żym. W tym asie „Gwiazdka” zaęła pekształ-
cać się w pismo katolickie, co wywołało niezado-
wolenie ewangelików i ostre ataki na jego redakto-
ra. Pywódca cieszyńskich ewangelików ks. Fran-
ciszek Michejda w broszue pt. „Ewangelicy 
i rawa narodowa na Szląsku” (Cieszyn 1883) za-
ucił Stalmachowi tendencyjne pomijanie infor-
macji dotyących ewangelików i pomniejszanie 
ich roli w życiu narodowym. Walka ta, jak również 
pogłębiające się animozje z Cinciałą i innymi dzia-
łaami ewangelickimi, wywołały niekoystne dla 
Stalmacha komentae, także w prasie galicyjskiej, 
które doprowadziły do jego odsunięcia się od in-
stytucji i towaystw polskich. Równoeśnie 

w tym trudnym okresie Paweł Stalmach utwoył 
9 listopada 1885 Macie Szkolną dla Księstwa Cie-
szyńskiego, której głównym zadaniem była organi-
zacja polskiego szkolnictwa podstawowego i śred-
niego. W skład Maciey weszli śląscy działae 
narodowi i oświatowi bez względu na różnice wy-
znaniowe i polityne, a Stalmach został jej preze-
sem. Opracował statut Maciey, publikował 
w „Gwiazdce” odezwy i relacje z jej posiedzeń oraz 
listy ofiarodawców, zajmował się także wyszuki-
waniem delegatów Maciey w innych zaborach 
i zapewnieniem jej poparcia. Zabiegał o zbieranie 
funduszy na otwarcie pierwszego polskiego gimna-
zjum w Cieszynie, co nastąpiło dopiero po jego 
śmierci w 1895 r. W 1887 r. doszło do skutku pygo-
towywane od dłuższego asu oddanie „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” na własność komitetowi duchowień-
stwa katolickiego, który zobowiązał się wypłacać 
Stalmachowi dożywotnią rentę (ronie 2 tys. ko-
ron, a po jego śmierci żonie – 800 koron). Od 
1 stynia 1888 asopismo ukazywało się jako or-
gan ZŚK, redagował go ks. Londzin. Do końca życia 
Stalmach pełnił funkcję prezesa Maciey Szkolnej. 
W ostatnim okresie ukońył i wydał w 1889 r., 
głównie na użytek młodzieży, „Księgi rodu sło-
wiańskiego”. Równoeśnie pisał pamiętnik, który 
doprowadził do 1860 r. Zmarł nagle 13 listopada 
1891 r. w Cieszynie. Wg ewangelików, m.in. Kubi-
sza, niepytomny na łożu śmierci został „pepisa-
ny” do kościoła katolickiego. Natomiast katolicy, 
m.in. ks. Świeży, dowodzili, że była to decyzja 
świadoma, już weśniej podjęta, co nie jest ójne 
z tym, co niejednokrotnie Stalmach mówił i jakie 
pisane świadectwo do końca życia składał. Pocho-
wany został wg obądku ymsko-katolickiego na 
cmentau komunalnym py kościele św. Jeego 
w Cieszynie, gdzie na grobie wystawiono mu po-
mnik. 

Po pedwesnej śmierci jego naeonej, córki 
ks. Jeego Filipka z Ligotki Kameralnej, Herminy 
Charlotty Amalii (ur. 24.10.1830 w Jawou, zm. 
20.08.1848), niebawem Paweł Stalmach ożenił się 
16.09.1854 r. z Anną z Harachów, wdową z troj-
giem dzieci po cieszyńskim kupcu, katoliką, 1.v. 
Skribową, miał z nią ośmioro dzieci, które zostały 
ochone w kościele ewangelickim. Wszystkie 
zmarły za jego życia, sześcioro 
w dzieciństwie. 

Wg biogramu opublikowanego 
w 2002 r. w XLI tomie Polskiego 
Słownika Biografinego.

Z różnych źródeł 
zebrał i zredagował

Józef Król


