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Datki na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie w dzień Wszystkich Świętych zbierają już od
25 lat. W tym roku znów ich nie zabrakło. Wolontariuszy Społecznego Komitetu Odbudowy i
Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich można było spotkać z puszkami przy wejściach na
cmentarz w godzinach od 8:00 do 17:00.

25. kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie / fot. Marta Szymik

Co roku 1 listopada na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym można spotkać wolontariuszy z puszkami. To
inicjatywa Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich, pomysłodawcą której jest m.in. Marian
Dembiniok, dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W tym roku była to 25. kwesta. Wśród wolontariuszy nie brakuje
osób, które co roku czynnie biorą udział w tej akcji. Do grona których można zaliczyć m.in. Ludwika Kuboszka byłego,
wieloletniego samorządowca.

Akcja znalazła zrozumienie. Ludzie chętnie wrzucają pieniądze. Dzięki temu sporo już zrobiliśmy. W tej
chwili finansujemy remont Alei Zasłużonych I i II etap. Tegoroczna zbiórka również pójdzie na ten cel.
Później będziemy się zastanawiać nad innymi zabytkami, których jest bardzo dużo. Pieniądze są cały czas
potrzebne. Dziękujemy wszystkim za datki – przyznał w rozmowie z OX.PL Marian Dembiniok.
Tylko w zeszłym roku udało się w ten właśnie sposób zebrać ponad 12 tys. zł. Razem przez te wszystkie lata
Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich zebrał ponad 160 tys. zł. Za zebrane na przestrzeni lat
pieniądze wykonano na terenie Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wiele prac konserwatorskich i porządkowych
m.in. to: naprawa i konserwacja Alei Zasłużonych, renowacja krzyża erekcyjnego, prace remontowe w bramie
cmentarnej oraz prolongata grobów dr. Jana Galicza i legionisty Franciszka Szostka, renowacja grobów: Hilarego
Filasiewicza, Wiktora Kargera, Stanisława Łuczkiewicza, Tadeusza Regera, Jerzego Szczurka, Jadwigi Just, Antoniego

Własaka, Rudolfa Bukowskiego, sfinansowano również ułożenie kostki granitowej w Alei Zasłużonych i przy sarkofagu
Jana Demla.
Jeden raz, w 2000 roku, pieniądze zostały przekazane na renowację grobu, który nie znajduje się na Cmentarzu
Komunalnym w Cieszynie. Trafiły do Torunia gdzie odnaleziono grób Hieronima Przepilińskiego. Poddano go
gruntownej renowacji.
Co roku chętnych do tego by wziąć udział w akcji, również wolontariuszy nie brakuje. Z puszkami stoją m.in. harcerze,
pracownicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, samorządowcy. Kwestować
może każdy. Chęć udziału w akcji należy zgłosić w biurze cmentarnym albo do Muzeum Śląska
Cieszyńskiego. Co roku mamy prawie komplet – zwraca uwagę Dembiniok.
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