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Od 20 lat 11 listopada w cieszyńskim teatrze 
odbywa się Uroczysta Sesja Rad Samorządów 
Ziemi Cieszyńskiej, na której osoby szczególnie 
zasłużone dla gmin zostają uhonorowane lau-
rem ziemi cieszyńskiej: Srebrnymi oraz hono-
rową Złotą Cieszynianką. Laury mają postać 
statuetek przedstawiających kwiat „haquetia 
epippactis” wykonanych według projektu pla-
styka Henryka Jasińskiego w 1997 roku. 

Do tej pory statuetki Srebrnej Cieszynianki 
otrzymało 286 osób. Statuetkę Złotej Cieszy-
nianki 5 osób (lata 1997-2001), statuetkę Ho-
norowej Złotej Cieszynianki 18 osób

Podczas tegorocznej gali osoby szczególnie 
zasłużone dla gmin zostały uhonorowane Lau-
rami Srebrnej Cieszynianki. Złotą Honorową 
otrzymał w tym roku były proboszcz skoczow-

skiej parafii ewangelickiej św. Trójcy – ks. An-
drzej Czyż. 

Wieczór w teatrze uświetniły występy Chó-
ru Echo z Zebrzydowic – dyrygent Jadwiga Si-
kora, Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jean 
– Clauda Hauptmanna z Goleszowa oraz Estra-
dy Regionalnej Równica z Ustronia pod kie-
rownictwem Renaty Ciszewskiej

Samorząd Gminy Jaworze do tytułu Srebr-
nej Cieszynianki wskazał naszego parafianina 
Ryszarda Klimę.

Ryszard Klima urodził się w Jaworzu 
18.10.1939 roku. Z wykształcenia technik me-
chanik, po odbyciu służby wojskowej w Ma-
rynarce Wojennej w Gdyni przez niecałe 40 
lat pracował w Bielskiej Fabryce Reduktorów 
i Motoreduktorów w dziale kontroli jakości. 
Należał do Stowarzyszenia Inżynierów Me-
chaników Polskich. Od 60 lat jest członkiem 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego, którego 
przez dziesięć lat był członkiem zarządu. Od 
przejścia na emeryturę jest członkiem Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza. Był radnym 
Gminy w III kadencji i pełnił w niej funk-
cję członka zarządu Komisji Kultury i Sportu 
oraz był przewodniczącym Komisji Budżetu  
i Finansów. Za swoją działalność otrzymał 
wyróżnienia i oznaki: brązową, srebrną i zło-
tą  - zasłużony pracownik Befared, w 2009 
roku honorową oznakę „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej, w 2012 roku złota oznakę honoro-
wą za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”,  
a w tym roku oznaczony został za 60 lat śpie-
wania w Ewangelickim Chórze Kościelnym.

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje  
w imieniu całe parafii.
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