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Uratowane organy znów zabrzmią
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Po czterech latach starań, zbiórkach, koncertach charytatywnych i kosztującym 650 tysięcy
złotych remoncie, organy Kościoła Jezusowego w Cieszynie znów zabrzmią. Udało się je
uratować!

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie przeprowadziła kapitalny remont największych zabytkowych organów
na Śląsku Cieszyńskim.
Wspaniały instrument W. Sauera z 1923 r. w Kościele Jezusowym odzyskał swój dawny blask. Prace renowacyjne,
które trwały ponad dwa lata [pisaliśmy: Organy zamilkną na dwa lata], przeprowadził zakład organmistrzowski
Olgierda Nowakowskiego z Zabrza. Remont pochłonął ponad 650 tys. złotych. Miasto Cieszyn wsparło
przedsięwzięcie dwiema dotacjami o łącznej kwocie 130 tys. złotych. Brakującą sumę udało się uzbierać dzięki dobrej
woli osób, które przez ponad cztery lata wspierały akcję „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”.
Przypomnijmy, akcję zainicjowano w 2012 roku [Zobacz wideo: Organy zżera kołatek ]. Cieszyńska parafia
ewangelicka poczyniła wówczas starania o pozyskanie zewnętrznych środków finasowania remontu organów w
ramach projektów europejskich. Zadaniem organizatorów akcji było zebranie środków potrzebnych na wkład
własny do projektu. Niestety, wniosek złożony wspólnie z kilkoma miejskimi instytucjami nie otrzymał
oczekiwanego dofinansowania i nadzieja na przeprowadzenie generalnego remontu organów nieco przygasła.
Postanowiono jednak kontynuować rozpoczęte zadania, polegające głównie na organizowaniu cyklicznych
koncertów, podczas których zaproszeni artyści występowali charytatywnie, a zebrani słuchacze każdorazowo
wspierali datkami fundusz remontowy akcji.
Koncerty realizowane od maja 2012 do czerwca 2016 gromadziły liczne grono wiernych słuchaczy, melomanów i
znacznie wzbogaciły życie muzyczne Cieszyna. W murach Kościoła Jezusowego wystąpiło wielu muzyków z całego
Śląska Cieszyńskiego, ale również z najdalszych zakątków Polski. Kilka koncertów zorganizowali artyści z Zaolzia,
wystąpili również muzycy z Niemiec i USA. Łącznie odbyły się 43 akcyjne koncerty, na których wystąpiło ponad 90
instrumentalistów, solistów i chórów, co w sumie daje setki osób zaangażowanych w szczytną ideę ratowania
cieszyńskich organów. Dzięki wsparciu sponsorów udało się nagrać i wydać 2 płyty-cegiełki zrealizowane przez
organistę Pawła Seligmana oraz Wyższobramski Chór Kameralny. Całkowity dochód z ich dystrybucji zasilił fundusz
akcji. Wpłaty na konto organowe wpływały ze strony sponsorów, parafian oraz cieszyniaków rozsianych po całym
świecie. Zgromadzone środki pozwoliły kompletnie wyremontować priorytetową, grającą część instrumentu, bez
renowacji barokowego prospektu organowego. Obecnie wszyscy z niecierpliwością oczekują na pierwsze dźwięki w
pełni wyremontowanego instrumentu.
31 października 2016 r. o godz. 17.00 w Kościele Jezusowym odbędzie się Dziękczynny Koncert, podczas
którego wystąpią znakomici organiści oraz chóry. Będzie to również okazja do podsumowania akcji „Ratujmy
Organy Kościoła Jezusowego” i podziękowania wszystkim, dzięki którym Cieszyn znów będzie mógł się poszczycić
wspaniałym koncertowym instrumentem.
red./mat.pras. [Piotr Sikora]
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