Z życia i wiary

Czasy ludzie wydarzenia
200 lat temu

na zamku w Grodźcu 17 sierpnia 1818 roku
zmarła Helena Elżbieta Erdnatha baronowa Kalisz z domu Marklowska, żona
fundatora kościoła w Drogomyślu Fryderyka
Gottloba Henryka barona Kalisza (1742-1808)
z Kalisza i Kiss Birocz. Urodziła się na zamku
w Grodźcu 10 marca 1754 roku jako jedenaste
dziecko Erdmanna Adama barona Marklowskiego (1710-1765) pieczętującego się z Żebraczy
i Pernsteinu oraz Zuzanny Zierowskiej (Żyrowskiej) z Żyrowa (1719-1773). Jej ojciec Erdmann
baron Marklowski był synem Bernarda barona
Marklowskiego z Żebraczej i Pernsteinu i Benigny Ludmiły Grotowskiej z Grotowa, zaś matka była córką Jana Jerzego Zierowskiego (16641722), członka pierwszego kolegium kościelnego
kościoła Jezusowego w Cieszynie i Magdaleny
Sydonii Kardinal (1685-1745). Baron Erdmann
pełnił rolę przełożonego kolegium kościoła
Jezusowego w Cieszynie, pełniąc swą funkcję
w bardzo trudnym czasie uszczuplonego składu
zastępców aż do swojej przedwczesnej śmierci w 55 roku życia, która miała miejsce w grodzieckim zamku 11 grudnia 1765 roku.
Córka Helena Elżbieta, mając zaledwie 16
lat, 26 lutego 1770 roku wyszła za mąż za starszego o 16 lat, również (jak jej ojciec), zastępcę
zboru kościoła Jezusowego - Leopolda Gottliba barona Kalisza (1738-1776) współwłaściciela dóbr drogomyskich. Wcześniej Leopold
z uwagi na swe wykształcenie, został jeszcze
za sprawą Erdmanna Marklowskiego, jego
przyszłego teścia, wybranym w grono kolatorów kościoła Jezusowego w Cieszynie.
Z pewnością tą drogą poznał jego córkę Helenę Elżbietę. Ślub ich odbył się 26 lutego 1770
roku w kościele Jezusowym w Cieszynie. Leopold był najstarszym synem Chrystiana barona Kalisza i Elżbiety z Petöczych, właścicieli dóbr drogomyskich od 1737 roku. Po ślubie
został rezydentem na zamku w Grodźcu. Jednak po 6-ciu latach chorowity małżonek zmarł
w wieku 38 lat, nie pozostawiając potomstwa,
zaś młodą 22-letnią wówczas wdowę poślubił młodszy o 4 lata brat Leopolda – Fryderyk
Gottlob [Bogusław] Henryk (1742-1808). Ślub
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ich odbył się również w kościele Jezusowym
w Cieszynie 15 czerwca 1777 roku. Kaliszowie
z Kalisza i Kis Birocz pieczętowali się własnym
herbem: na tarczy dwudzielnej w słup w polu
prawym czerwonym trzy skosy złote w lewo,
w polu lewym błękitnym kotwica srebrna ze
złotym drzewcem poprzecznym otoczona czterema sześciopromiennymi gwiazdami złotymi.
W klejnocie nad hełmem w koronie kotwica
z tarczy pomiędzy dwiema zielonymi gałęziami palmowymi. Labry błękitno-złote.
Spośród licznego rodzeństwa Heleny Elżbiety dojrzałego wieku dożyły jeszcze dwie
jej siostry: najstarsza
Helena Joanna Maksymiliana,
urodzona
2 stycznia 1736 roku w
dworze Marklowskich
w Górkach, zaślubiona
28 sierpnia 1753 roku
z Jerzym Franciszkiem
Ludwikiem baronem
Marklowskim
(17251764), zmarła w 1765
roku, oraz najmłodsza
Benigna Zuzanna Erdnatha urodzona 18 lipca
1758 roku w grodziecHerb Marklowskich
kim zamku, zaślubiona
28 marca 1780 roku z
Janem Franciszkiem
Radockim z Radoczy.
Po śmierci ojca rodzinne dobra odziedziczyła
wdowa Zuzanna (matka sióstr), która w 1767
roku sporządziła testament, wg którego majątek miał zostać podzielony pomiędzy jej
trzy
córki: Helenę MakHerb Kaliszów z Kalisza
i Kis Birocz
symilianę, Helenę Elżbietę i Benignę Zuzannę
Marklowskie. Ostatecznie podział majątku pomiędzy trzy siostry Marklowskie nastąpił 28
lutego 1772 roku, w wyniku którego najstarsza
z nich, Helena Maksymiliana otrzymała Górki
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Wielkie, właścicielką
Grodźca, Świętoszówki, Bierów, Bielowicka i Roztropic została Helena Elżbieta, a
najmłodsza z sióstr
Benigna
Zuzanna
otrzymała Pogórze.
Nieco wcześniej,
22 sierpnia 1773 roku
w iłownickim dworze zmarła w wieku
53 lat Anna Zuzanna
Marklowska z domu
Żyrowska, matka Heleny Elżbiety Kaliszowej. Pochowana
Mąż Heleny Elżbiety –
została u boku męża
Fryderyk baron Kalisz
w krypcie Góreckich
w Górkach Wielkich, gdzie znajduje się ich epitafium, częściowo uszkodzone podczas przenosin przed górecki kościół.
Fryderyk Bogusław Henryk studiował wraz
ze starszym bratem Janem Traugottem (17401807) w Jenie, gdzie ukończyli edukację 20
października 1763 roku. Po śmierci swego brata Leopolda, Fryderyk zastąpił go, zostając wybranym i zatwierdzonym przez cesarzową Marię Teresę do kolegium kościoła Jezusowego w
Cieszynie. Pomimo tego zostało mu odebranych
25 nowych ksiąg protestanckich (postylli z wykładem Pisma Świętego), a za zaniechanie ich

Epitafium Erdmanna Marklowskiego i jego żony przed
kościołem w Górkach Wielkich z ich herbami Zierowskich (z lewej) i Marklowskich - Wieniawa (po prawej), (fot. J. Król).
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zniszczenia dostał naganę, zaś jego rentmistrzowi grożono ostrą karą. Rodzina Marklowskich,
a później w ich miejsce Kaliszów posiadała
swoją emporę w kościele Jezusowym, gdzie zasiadali podczas nabożeństw.
Kaliszowie odbudowali szkołę w Grodźcu
i jako kolatorzy, pomimo iż byli ewangelikami,
przeprowadzili prace restauracyjne w zaniedbanym kościele św. Bartłomieja i leżącym wokół
niego cmentarzu. W 1776 r. sprawiona została
nowa ambona z baldachimem zwieńczonym
figurą Chrystusa zmartwychwstałego z krzyżem w ręku na wzór ambony kościoła Jezusowego w Cieszynie, pod którym znajdował się
wyrzeźbiony gołąb - symbol Ducha Świętego.
Pod baldachimem znajdował się łaciński cytat
z Ewangelii wg św. Marka: Praedicate Evangelium omni creaturae [Głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu].
Na
wybrzuszeniu ambony znajdowały
się trzy płaskorzeźby, przedstawiające po czterech
apostołów
w każdej części, wykonane z niezbyt
wyjątkową precyzją. Ambonę wykonał Jan Hrabiec,
który
uwiecznił
się napisem: Roku
1776 dielal Johanes
Hrabek, rzeźbiarz
Empora Kaliszów – pierwsza
we Frytku. Natoz prawej patrząc na ołtarz
miast w roku 1777
sprawiono do ołtarza głównego obraz św. Barbary, który był dziełem znanego opawskiego malarza Ignacego Günthera. W tym też roku została
odbudowana nad murowaną kruchtą drewniana
wieża kościelna. Posiadała ona drewnianą izbicę
i wysmukły barokowy, cebulasty hełm zwieńczony latarnią. Wewnątrz hełmu wieży znajdował się polski napis „Jura Broda jom wybudowoł L.P. 1777.”
Po śmierci Leopolda barona Kalisza, na zamku w Grodźcu 22 września 1781 roku został
przeprowadzony tzw. „instrument graniczny”,
dotyczący podziału majątku pomiędzy dwoma
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braćmi - Fryderykiem i najmłodszym Maksymilianem baronami Kaliszami, przez co ustalone zostały granice Drogomyśla. Fryderyk
otrzymał Drogomyśl z Pierśćcem, Uchylany
i Zaborze. Do tego czasu bracia wspólnie gospodarzyli całym majątkiem.
Z małżeństwa Heleny Elżbiety Marklowskiej i Fryderyka barona Kalisza przyszła na
świat na zamku grodeckim jedyna ich córka

XVI-wieczny kościół
pw. św. Bartłomieja apostoła w Grodźcu

Karolina Helena Elżbieta Zuzanna, i została
ochrzczona 20 grudnia 1778 roku w cieszyńskim
kościele Jezusowym. Jak później się okazało,
została jedyną przyszłą dziedziczką Grodźca.
Zatem tak jak jej matka była ostatnią z Marklowskich na zamku grodzieckim, tak Karolina
została ostatnią z Kaliszów na Grodźcu z linii
wołowskiej. Od 1773 roku zamkowym nauczycielem rodzinnym Kaliszów został pedagog
Jan Gottfrid Kotschy (1746-1785), który wcześniej pracował w Pszczynie, Ligotce Kameralnej i Śmiłowicach.
Helena Elżbieta i Fryderyk Kaliszowie zasłużyli się nie tylko dla Grodźca. W Grodźcu
byli założycielami domu dla ubogich, zwanego szpitalikiem i powołaniem fundacji dla jego
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utrzymania, o którym po raz pierwszy dowiadujemy się w roku 1793, który założono ok. połowy XVIII wieku. Pełnił on głównie funkcję
domu opieki nad zasłużonymi pracownikami
majątku oraz starszymi mieszkańcami gminy.
Z tego okresu znane są również liczne ślady
prac remontowych i przebudowy samego zamku. Zachowały się z tego okresu powietrznice
wieżowe, które znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Zamkowego.
Cieszyńska szlachta ewangelicka wysłała
do cesarza Józefa II w Wiedniu 4 maja 1781
roku swoich dwóch przedstawicieli, braci Kaliszów – Fryderyka, jako jednego z przełożonych kościoła Jezusowego, i Maksymiliana
- najmłodszego, jako świeckiego asesora konsystorza, który na prywatnej audiencji u cesarza Józefa II wygłosili długą orację i złożyli
pisemne zażalenie dotyczące prześladowania
ewangelików w księstwie cieszyńskim, które cesarz przyjął. Kilka miesięcy później (13
października) cesarz wydał tzw. Patent Tolerancyjny pozwalający ewangelikom zakładać
szkoły i budować tzw. domy modlitwy z licznymi jednak ograniczeniami, tak by nie przypominały kościołów. Jako pierwszy taki dom
modlitwy rozpoczęli budować ewangelicy już
12 marca 1782 roku w pobliskim Jaworzu, do
którego złożyły także akces rodziny z Grodźca. Niebawem, bo już w 1787 r. Fryderyk baron Kalisz podjął starania budowy ewangelickiego kościoła w Drogomyślu, zakładając
fundację, ofiarowując parcelę o pow. 8 jochów
(4,5 ha) pod rozpoczęcie budowy domu modlitwy, szkoły, plebanii i założenia cmentarza.
Już 8 maja 1787 roku Fryderyk baron Kalisz
wraz z przedstawicielami Drogomyśla, Knaja,
Pierśćca, Uchylan, Zaborza, Ochab, Pruchnej,
Rychułda i Mnicha, udał się do c.-k. morawsko-śląskiego gubernium w Brnie, składając
tam odpowiedni wniosek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami władze krajowe w Opawie
przeprowadziły wnikliwą analizę wniosku, co
do zgodności z obowiązującymi przepisami patentu i jego rozporządzeniami wykonawczymi,
oraz zwróciły się do okolicznych proboszczów
katolickich w Ochabach, Pierśćcu i Pruchnej,
o złożenie ew. sprzeciwu i zastrzeżeń co do argumentacji złożonego wniosku. Ponieważ żadne
zastrzeżenia ze strony proboszczów katolickich
nie wpłynęły, Urząd Krajowy już 4 czerwca
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1787 roku wydał zezwolenie na budowę domu
modlitwy, szkoły i założenie cmentarza pod
warunkami zapisanymi w patencie tolerancyjnym. Poświęcenie kamienia węgielnego pod
budowę domu modlitwy poprzedzone zostało
powołaniem duchownego, którym ostatecznie
został Jerzy Bogumił Jursza z Cieszyna a nauczycielem Andrzej Sikora z Hillersdorfu (obecnie Holčowice w Opawskim). Nabożeństwa
oraz nauka dzieci szkolnych od razu odbywały
się w udostępnionych pomieszczeniach zamku Fryderyka barona Kalisza w Drogomyślu.
W marcu 1992 roku Fryderyk baron Kalisz
i starsi założonego zboru w Drogomyślu postanowili wystosować prośbę do samego cesarza
o nadzwyczajne pozwolenie na zbudowanie
kościoła, tj. dobudowanie wieży i zawieszenie dzwonów przy budowanym domu modlitwy. Takie wyjątki cesarz wydawał dla terenów królestwa Węgier i Siedmiogrodu, gdzie
jednak obowiązywały inne nieco warunki
obostrzeń patentów tolerancyjnych. Rząd gubernialny w Brnie podanie z taką prośbą odrzucił jako niezgodne z zasadami Patentu Cesarskiego. Wtedy to Fryderyk baron Kalisz
udał się osobiście do cesarza, przedkładając na
audiencji tę prośbę o wyjątkowe zezwolenie

ną z zezwoleniem cesarskim i rząd gubernialny
w Brnie nakazał z wieży usunąć krzyż (!). Baron
Kalisz po ponownej audiencji u cesarza przedłożył prośbę o usunięcie nakazu gubernialnego, do której cesarz się przychylił, równocześnie baron uzyskał zezwolenie na zawieszenie
drugiego dzwonu. Te nadzwyczajne zabiegi
patrona młodej parafii doprowadziły do tego,
że wybudowany został na Śląsku Cieszyńskim
drugi obok kościoła Jezusowego w Cieszynie
ewangelicki kościół – w Drogomyślu – z wieżą
i dzwonami. Kościół budowano przez 9 lat i 15
października 1797 roku został poświęcony.
Kaliszowie posiadali także swój dom na
Górnym Przedmieściu w Cieszynie, który od
1781 roku należał do najstarszej siostry Fryderyka barona Kalisza - Elżbiety Karoliny. Po
jej śmierci w 1790 roku przeszedł on na rzecz
Fryderyka, który niebawem go rozbudował,
a później w 1802 roku doprowadził do zmiany
jego statusu ze zwykłego domu mieszczańskiego na zwolniony z obciążeń miejskich wolny
szlachecki dom stanowy.
Jeszcze w 1788 roku, gdy nie powrócił do
Drogomyśla najmłodszy brat Maksymilian
ze swej służby w konsystorzu w Wiedniu,
jego dział przypadł także Fryderykowi. W ten
sposób całe dobra Kaliszów przeszły na Fryderyka. Przypomnijmy, że starszy Jan Traugott (1740 - 1807) otrzymał pałac w Bytčici
koło Żyliny wraz z przynależnościami, ożenił
się z słowacką szlachcianką Joanną Pronayową (+1797) i pozostał rezydentem w pałacu
w Bytčici. Starsza ich siostra Eleonora Zuzan-

Wnętrze ewangelickiego kościoła
w Drogomyślu sprzed II wojny światowej
(Archiwum parafialne)

dla Drogomyśla. Dekretem nadwornym cesarza z 25 czerwca 1792 roku uzyskano oczekiwane
zezwolenie na wybudowanie wieży o wys. 10
sążni (ok.16 m) i zawieszenia jednego dzwonu.
Budowę tę jednak zaskarżono, jako niezgodwww.parafiajaworze.pl

Dom Kaliszów na Górnym Przedmieściu – widok od
strony ogrodu.

Informator Parafialny nr 91

35

Z życia i wiary

na (1739-1761) zamężna była za Piotra barona
Zaya von Csőmőr, pana na zamku w Ugrowcu (Górne Węgry obecnie Słowacja). Zmarła
po urodzeniu drugiego dziecka. Wtedy Piotr
Zay ożenił się 1762 roku w Wiedniu z Anną
Marią von Auersperg, z którą miał dwóch synów. Pierworodny Imre, późniejszy hrabia
Zay von Csömör (ur. 07.01.1765), pan na zamku
w Ugrowcu, później ożenił się z Marią Elżbietą Kalisch (23.02.1779 – 01.04.1842 w Sopronie)
córką Jana barona Kalisza i Joanny von Pronay. Drugi syn Piotra Zaya z tego małżeństwa,
Sándor żył tylko kilka miesięcy. Anna Maria
von Auersperg zmarła kilka dni po urodzeniu drugiego syna. Wtedy najmłodsza siostra
Fryderyka Kalisza, Amalia Luiza (1743-1817)
w roku 1775 po śmierci swej siostry Eleonory
Zuzanny oraz drugiej żony szwagra - Piotra
barona Zaya von Csömör poślubiła go, stając
się jego trzecią żoną. Fryderyk baron Kalisz
wydzierżawił 1 kwietnia 1794 roku Bielowicko Pawłowi Funiokowi i Pawłowi Schottkowi
z Roztropic na sześć lat. Podobnie wydzierżawił
na sześć lat Grodziec, Świętoszówkę i Biery bez
lasów za 3.000 guldenów rocznie. Tzw. rentmajstrem Kalisza, który pilnował jego spraw
majątkowych, był Johann Schubert. Nie będąc obciążony sprawami gospodarczymi swego
majątku i otrzymując czynsz dzierżawny, wzorem wielu przedstawicieli ówczesnej szlachty,
mógł lepiej zająć się sprawami kolatorskimi
i reprezentacyjnymi pochłaniającymi sporo
czasu. Niebawem kryzys spowodowany wojnami napoleońskimi i załamanie finansów
państwa austriackiego zmusił wielu spośród
szlachty, w tym i Kalisza, do sprzedaży swych
majątków. Fryderyk baron Kalisz 29 czerwca
1798 roku sprzedał swoje dobra klucza drogomyskiego księciu Albertowi Sasko-Cieszyńskiemu za 25.000 florenów, których zarząd
prowadziła tzw. Komora Cieszyńska. Przejęła
ona także zobowiązania na rzecz młodej parafii
ewangelickiej w Drogomyślu, tj. wybudowania szkoły i plebanii, co zrealizowane zostało
z pewnymi oporami pod nadzorem samego barona do 1809 roku. Także w 1798 roku,
6 września odbył się ślub jedynej córki Fryderyka i Heleny Elżbiety Kalisz – Karoliny Heleny
Elżbiety - z węgierskim pułkownikiem baronem
Władysławem [Ladislaus] von Mara de FelsoeSzalaspatok, Uroczystość miała miejsce w Ko-
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ściele Jezusowym w Cieszynie. Mara de Felsö
és Száláspatak to stara rodzina, której korzenie
znajdują się na Słowacji (dawniej na Górnych
Węgrzech). Pieczętuje się własnym herbem:
w polu błękitnym nad złotą koroną srebrne,
złotem zdobione zbrojne ramię, ze srebrnym
mieczem o złotym jelcu. Nad tarczą ukoronowany hełm turniejowy, w klejnocie ramię zbrojne
jak w herbie. Labry: błękitno-srebrne.
Przy budowaniu kościoła w Drogomyślu
Fryderyk baron Kalisz przygotował pod zakrystią kryptę rodzinną, rozpoczynając starania
o przeniesienie tam trumny swojej matki Elżbiety z krypty w Ochabach. Sprawa przeniesienia trumny po prawie 30 latach budziła
sprzeciw, skoro baron Fryderyk uzyskać musiał
na nie zgodę gubernium morawsko-śląskiego.
Ostatecznie doszło do przenosin trumny w 1800
roku. Fryderyk Gottlob Kalisz wydzierżawił
4 marca 1800 roku na kolejne 6 lat, począwszy od 1 kwietnia do końca marca 1806 roku,
za 4.500 złotych reńskich Gottliebowi Schmidtowi, byłemu dzierżawcy Pierśćca, dobra Grodziec, Świętoszówkę i Biery. Warunki dzierżawy odzwierciedlają wiernie wielkość i stan
majątku Kaliszów. Dzierżawa obejmowała
prawo palenia wódki z tych dóbr i wsi Bielowicko, prawo wyszynku wina, ze wszystkimi użytkami, opłatami, robocizną, z rybołówstwem, karczmami, młynami i dziesięciną
w gęsiach, składaną przez poddanych. Z dzierżawy wyjął Kalisz dla swego użytku prawo warzenia piwa, polowania i pola do polowania,
sprawowania sądów nad poddanymi, tartak
w Bielowicku, kamieniołom, prawo robienia
wapna i wypalania cegieł, prawo pasieczne,
ogrody owocowe, posługi gońców, posługi ludzi przy polowaniu, robociznę młynarzy, karczmarzy, gajowych, ogród warzywny i pastwiska
dla krów pozostawionych dla swego użytku,
łąkę w Grodźcu, suszarnię wynajętą dzierżawcy bielowickiemu, pole tzw. szebiszowskie,
kuźnię, pszczoły i drzewa akacjowe, szkółkę
drzewną, zamek, murowane mieszkanie rachmistrza, murowane stajnie dla koni, kurnik
i gołębnik, chlew, pokój w budynku gospodarczym, domki gajowych, oranżerię i domki
nad stawami. Zamek, w którym mieszkał Kalisz z rodziną, miał dzierżawca utrzymywać
w dobrym stanie budowlanym swoim kosztem. Dla siebie zaś otrzymał 6 pokoi w budyn-
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ku gospodarczym. Ponadto miał bezpłatnie
dawać drzewo do dwóch cegielni i czterech
małych wapienników oraz ludzi do ich obsługi, do zamku dostarczać 130 sągów drzewa,
zaś dla chirurga skoczowskiego 3 sągi, a doktora przywozić i odwozić w razie potrzeby, proboszczowi grodzieckiemu dawać dziesięcinę
zbiorów, z poddanymi dzierżawca zobowiązał
się „obchodzić po chrześcijańsku, przyzwoicie
i według przepisów, tak żeby nie czynić im
szkody”. Grodziecki justycjariusz, czyli prawnik,
mógł nakładać kary za niedotrzymanie jakichś
punktów umowy. Kroniki odnotowują, że
w 1805 roku wójtem Grodźca był Adam
Krul, zamieszkały w domu pod nr 32. Wtedy
to pieczęcią Grodźca stał się Kur [kogut], którym posługiwano się przez kolejne dziesięciolecia. Dziś w zniekształconej wersji obowiązuje jako herb sołectwa. Baron Fryderyk Kalisz
dwukrotnie wydał w Cieszynie w 1804 i 1805
roku w swym pałacowym ogrodzie na Górnym Przedmieściu przyjęcie dla władz i członków Sejmu Ziemskiego z okazji pobytu Alberta
księcia Sasko - Cieszyńskiego w swym miejskim pałacu. Goście zachwycali się pięknymi
alejami, łukami i wspaniałym oświetleniem
tysiącem lamp. Ilustruje to, jak bardzo ożywione stosunki towarzyskie utrzymywał baron Kalisz z najwyższą austriacką i śląską arystokracją oraz rolę, jaką pełnił w kulturalnym
i politycznym życiu księstwa cieszyńskiego.
W latach 1807-1809 przygotowywano się do
jubileuszu 100-lecia uzyskania zgody na budowę kościoła Jezusowego w Cieszynie. W przygotowania planowanych z tym uroczystości
włączył się także sam baron Kalisz. Wcześniej
4 listopada 1808 roku sprowadzono ufundowany przez barona Kalisza dzwon o wadze ok.
12 cetnarów i 8 listopada zainstalowano go na
wieży kościelnej. Kilka dni później 16 listopada 1808 roku [210 lat temu] w Cieszynie zmarł
fundator i opiekun ewangelickiego kościoła
w Drogomyślu Fryderyk Bogusław Henryk
baron Kalisz. Pogrzeb odbył się 18 listopada
w kościele w Drogomyślu, podczas którego
dzwoniono po raz pierwszy ufundowanym
przez zmarłego dzwonem. Trumnę fundatora
złożono w krypcie kościoła obok jego matki.
Po śmierci patrona opiekę nad kościołem objęła jego żona i jedyna córka, wspomniana już
Karolina de Mara. Baronowa Helena Kalisz
www.parafiajaworze.pl

wraz z córką zamieszkiwały nadal w zamku
grodzieckim. Karolina wcześnie owdowiała,
tracąc męża podczas kampanii napoleońskiej.
Zdążyła jednak urodzić dwoje dzieci: Ludwika Fryderyk Aleksander ur. 28 maja 1804 roku,
ochrzczony 30 maja i Zofię Helena Karolina ur.
2 września 1807 roku, ochrzczona 4 września.
W pobliżu zamku wystawiony został klasycystyczny, piętrowy budynek tzw. Dworu przez
Andrzeja Lorka, który uwiecznił się napisem na
belce tragarzowej sufitu w jednym z pomieszczeń: „Maister Jendrzei Lorek Anno 1812”. Dwór
stał się odtąd siedzibą zarządcy dóbr grodzieckich i obudowany obiektami gospodarczymi
był centrum zamkowego folwarku. W 1818
roku, 17 sierpnia zmarła na atak serca wdowa Helena baronowa Kalisz z Marklowskich
i pochowana została przez pastora Karola Kotschego z Ustronia w rodzinnej krypcie kościoła
w Górkach Wielkich obok swoich rodziców. Jedyną spadkobierczynią majątku grodzieckiego,
oszacowanego na 65 tys. florenów, ustanowiła
córkę Karolinę, wdowę po pułkowniku Władysławie de Mara. Niestety, niedługo po niej
[200 lat temu] 2 grudnia tego samego roku,
w wieku zaledwie 40 lat zmarła na gruźlicę również jej córka, Karolina de Mara Felsö-Száláspatak, która pochowana została obok swojego
ojca Fryderyka i babci Elżbiety, pozostawiając
dwoje nieletnich dzieci: 16-letniego Ludwika
i 11-letnią Zofię de Mara. Oboje na wychowanie wzięła najbliższa rodzina - kuzynka ich
matki - Maria Elżbieta Zay, córka Jana barona
Kalisza – starszego brata - Fryderyka.

100 lat temu
w

Cieszynie 19 października powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, a w święto reformacji 31-go delegacja
duchowieństwa
ewangelickiego
złożyła wizytę w Radzie Narodowej z hołdem i życzeniami. 19-tego listopada Rada Narodowa wystąpiła z pismem do Konsystorza
w Warszawie o formalne objęcie pod tymczasowy zarząd kościołów ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim. Więcej w kolejnym numerze IP.
Z różnych źródeł zebrał
Józef Król
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