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Budynek Jana i Stefanii Piecuch Leœna 223 zosta³ wybudowa-
ny w 1927r. W tym budynku mieœci³a siê szko³a przed wojn¹
od 1938r. i w czasie wojny.
Kierownikiem tej szko³y by³ Józef Paw³owicz, który zgin¹³
w obozie koncentracyjnym. Nauczycielami w tej szkole byli:

Zofia Masztalerz
Helena Lach
Roman Lipowski
Franciszek Sêkowski

Klasy w tej szkole by³y nieliczne. W okresie wojny odbywa-
³y siê normalne lekcje w j. polskim, zakazane by³o tylko na-
uczanie historii.
W budynku tym oprócz nauczania odbywa³y siê tak¿e: wesela,
spotkania rodzinno - s¹siedzkie oraz zebrania Ko³a Gospodyñ
Wiejskich. Atmosfera tych spotkañ by³a bardzo ciep³a i rodzin-
na. Ludzie wtedy cieszyli siê z ka¿dej drobnostki, dzielili siê
radoœciami i smutkami. Na spotkaniach tych przygrywano
na akordeonie, bawiono siê i ka¿dy czêstowa³ czym móg³. Choæ
by³o bardzo skromnie to te spotkania zbli¿a³y ludzi do siebie.
£¹czy³a ludzi wiêŸ duchowa i wspólnota s¹siedzka.

Opracowa³a:
Wanda Baron

Historia i symbolika wieży
Wie¿a (baszta, minaret, pagoda) to od najdawniejszych
czasów by³a albo pojedyncza budowla obronna, albo
czêœæ zamku obronnego. Wznoszone na murach albo
bramach wie¿e, z których mo¿na by³o w czas dostrzec
zbli¿aj¹cego siê wroga, s¹ obrazem czujnoœci i ochro-
ny. W³aœnie z takiej wie¿y stra¿nik dostrzeg³ nadci¹ga-
j¹ce wojska Jehu.
     W czasach staro¿ytnych i w œredniowieczu budo-
wano wie¿e oblê¿nicze - drewniane konstrukcje na p³o-
zach albo ko³ach os³oniête z czterech stron deskami
z otworami strzelniczymi, z pomostem do szturmowa-
nia murów i taranem, przesuwane na okr¹glakach.
     Oprócz wie¿ oblê¿niczych i obronnych ludzie budo-
wali ró¿ne wie¿e do ró¿nych celów. Wie¿a wiatrów zbu-
dowana ok. 40 r. p.n.e. w Atenach pe³ni³a funkcjê wia-
trowskazu i zegara publicznego. Na ka¿dej z oœmiu œcian
wie¿y wyobra¿ono uosobienie jednego z wiatrów. We-
wn¹trz by³ zegar wodny, a na zewn¹trz osiem zegarów
s³onecznych.
     Wie¿ê rozumiano tak¿e jako karê. W dawnej Pol-
sce karê wiêzienia nazywano po prostu "wie¿¹". W wiêk-
szoœci grodów budowano wie¿e jako wiêzienia albo do-
stosowywano do potrzeb wiêziennych ju¿ istniej¹ce.
Dolna wie¿a by³ to podziemny loch, ciemny, wilgotny
i zimny, g³êboki na 12 ³okci, gdzie trzymano wiêŸniów
kryminalnych przez rok i szeœæ niedziel, co niewielu tylko
umia³o prze¿yæ; wychodzili niewidomi, ob³¹kani, ciê¿-
ko chorzy. Górn¹ wie¿ê tj. wiêzienie cywilne, widne,
czyste, ciep³e stosowano za niewielkie przestêpstwa
pope³niane przez szlachcica, który w wiêzieniu sam siê
troszczy³ o swoje utrzymanie. Niekiedy nie zamykano
wcale górnej wie¿y, polegaj¹c na s³owie szlachcica, ¿e
nie opuœci turmy. Tak pisa³ o staropolskim prawie Adam
Naruszewicz w XVIII wieku:
„Bo w Polsce złota wolność pewnych reguł strzeże
Chłopa na pal, panu nic, szlachcica na wieże.”

Budowano tak¿e wie¿e stra¿ackie. W Polsce do lat
20-tych XX wieku sta³y w ró¿nych miastach wie¿e,
z których stra¿ak obserwowa³ miasto, aby wszcz¹æ alarm
w wypadku dostrze¿enia ognia.
     W cywilizacjach Wschodu mo¿na by³o tak¿e spo-
tkaæ Wie¿ê Milczenia, zwan¹ te¿ dachm¹. By³ to cy-
lindryczny budynek kamienny, wysokoœci 7 - 10 m,
o obwodzie 70 - 90 m. Na takich wie¿ach parsowie in-
dyjscy (od³am chrzeœcijañski) wystawiali zw³oki swo-
ich zmar³ych na po¿arcie sêpom; gdy cia³o zosta³o
po¿arte, czyste koœci umieszcza³o siê w urnie.
     Jak widaæ, ró¿ne by³y cele budowania wie¿ i ró¿ne
ich przeznaczenie.
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Ka¿dego roku czêœæ zebranych pieniêdzy przeznaczaj¹ na cele
spo³eczne np. wp³aty na koœció³, klub sportowy.
Jak wynika z zapisów w kronice wiejskiej w 1977 roku Zespó³
Dziadów Noworocznych z Leœnej wzi¹³ udzia³ w wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów Obrzêdowych „¯ywieckie Gody".

Tradycja i obrzêdy zwi¹zane ze Œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia  i Nowego Roku, podtrzymuj¹ dzieci i m³odzie¿, którzy ko-
lêduj¹ w dniu Œw. Szczepana. Podobnie jak „dziady" doros³e
odwiedzaj¹ w tym dniu domy œpiewaj¹c kolêdy. Nie tworz¹
jednak zorganizowanej grupy, tylko ³¹cz¹ siê po kilka osób
i kolêduj¹ po najbli¿szym terenie, a nie tak jak doroœli po ca-
³ej wiosce.
Innym przyk³adem kolêdowania jest obchodzenie Œwiêta Trzech
Króli. Trzyosobowe grupki dzieci lub m³odzie¿y (ch³opcy
i dziewczêta), przebrane za Trzech Króli œpiewaj¹ kolêdê „Mê-
drcy œwiata", ponownie sk³adaj¹ ¿yczenia w odwiedzanych
domach.
Kolêdowanie zawsze koñczy siê podziêkowaniem:

„Za kolędę dziękujemy
scęścia, zdrowia wam zycymy.

Byście byli scęśliwymi oraz błogosławionymi
Niek gospodorz wesół bydzie,

Ze nos przyjoł po kolyndzie.
Tak to Boze dej."

Teresa Barteczko

Początki Szkoły w Leśnej
 Przebogata jest tak¿e symbolika wie¿y.
     Przy wchodzeniu na wie¿ê doznaje siê uczuæ takich
samych jak podczas górskiej wspinaczki: rzeczy tego
œwiata oraz ludzie wydaj¹ siê mniejsi, a niebo staje siê
bli¿sze. Sk¹d takie wra¿enie? W staro¿ytnej Mezopo-
tamii budowano wie¿e ze stopniami, które mia³y przy-
pominaæ swym wygl¹dem Górê œwiata, a siedem piê-
ter tej wie¿y mia³o symbolizowaæ zbiór niebieskich planet.
Ten, kto wszed³ na szczyt wie¿y, wydostawa³ siê poza
sferê rzeczy nieœwiêtych. Osi¹gn¹æ szczyt wie¿y, zna-
czy³o symbolicznie dotrzeæ do samego nieba. Tak te¿
nale¿y rozumieæ pochodz¹c¹ jeszcze z czasów babiloñ-
skich nazwê wie¿y: „Podstawa nieba i ziemi”.
     Wie¿a ³¹czy to co na górze z tym , co na dole. Mówi¹
o tym rozliczne mity i bajki. Wystarczy tu wspomnieæ
o mitologicznej Danae, umieraj¹cej na wie¿y z pragnienia
i zap³odnionej przez Zeusa, który na ni¹ spad³ w po-
staci z³otego deszczu.
     Monumentalne wie¿e przy wejœciach do œwi¹tyñ
egipskich, zwane pylonami by³y przyrównywane do dwu
bogiñ unosz¹cych ku górze boga s³oñca.
     Wed³ug Biblii potomkowie Noego, przybywszy
do ziemi Sennar, postanowili zbudowaæ wie¿ê Babel,
której szczyt siêga³by nieba. By³a to rozpaczliwa, pod-
jêta wbrew woli Boga, próba nawi¹zania ³¹cznoœci miê-
dzy niebem a ziemi¹ - ³¹cznoœci zerwanej wskutek grze-
chu pierworodnego. Bóg zst¹pi³, by obejrzeæ budowê
wie¿y i, nie chc¹c dopuœciæ do jej skoñczenia, „pomiesza³
im jêzyki”, aby siê nie rozumieli nawzajem i rozpro-
szyli na wszystkie strony. Wie¿a Babel sta³a siê sym-
bolem ludzkiej pychy i braku jakiegokolwiek umiaru. „Ale
kiedyœ dzieñ Pana Zastêpów nadejdzie przeciwko
wszystkim pysznym i nadêtym (...), przeciw ka¿dej
wie¿y strzelistej”, bêdzie to dzieñ s¹du nad ludzk¹ pych¹.
     W ikonografii œredniowiecznej wie¿a pojawia siê te¿
jako symbol ludzkiej pychy i zarozumia³oœci, widocznej
w postaci spadaj¹cego g³ow¹ w dó³ cz³owieka.
     Wie¿a ustawiona w œrodku winnicy Pañskiej sym-
bolizuje wszystko widz¹cy wzrok Boga, który przeni-
ka równie¿ wszelkie z³o i czyni bezskutecznym jego
oddzia³ywanie. Nale¿y tu tak¿e wspomnieæ o hymnie
s³awi¹cym piêkno oblubienicy: „Szyja twoja jak wie-
¿a Dawida”, to znaczy nie ma w tobie nawet cienia
z³a i nic ci nie mo¿e zaszkodziæ.
     Wie¿a jest równie¿ bastionem dobra: „Potê¿n¹
twierdz¹ jest imiê Pana, tam prawy siê schroni”.

c.d. na stronie 4 +
Œwiadectwo ukoñczenia 7-klasowej Szko³y Powszechnej w Leœnej.



25 grudnia 2003 r.25 grudnia 2003 r. ~WSPÓLNOTA~ ~WSPÓLNOTA~

Tak¹ nazwê przypisuje siê noworocznym kolêdnikom, którzy
w noc sylwestrow¹ przebiegaj¹ przez wieœ, odwiedzaj¹c ba-
wi¹cych siê na balach i prywatkach ludzi oraz domostwa bli-
skich osób sk³adaj¹c ¿yczenia:

„Na scęście, na zdrowii na tyn Nowy Rok
zebyście byli zdrowi, weseli jak w niebie

janieli cały nowy rok,
żeby wom się darzyło, kopiło
jaze zwaliło. Tak Boze dej."

Tradycja „dziadów" na naszym terenie  siêga czasów
sprzed II wojny œwiatowej. Jednym z inicjatorów takiego ko-
lêdowania by³ p. Piecuch Karol. W czasie wojny „dziady"
kolêdowa³y w ma³ych grupach, natomiast po wojnie zwyczaj
ten przybiera³ coraz wiêksze rozmiary i trwa do chwili obec-
nej.
Przebierañcy kolêduj¹ w trzech grupach: „Leœna Dolna", „Le-
œna Górna" i „Sienna". W okresie adwentu odby-  wa siê szycie
ubrañ, próby trzaskania batem oraz zebranie na którym wy-
biera siê: kasjera (odpowiedzialnego za sprawy finansowe), pi-
sarza (zapisuje datki), poganiacza (dyscyplinuje ca³¹ grupê).
Lista uczestników (s¹ to osoby doros³e - koniecznie kawale-
rowie) zg³aszana jest na policji. Ka¿dy „dziad" ma swój nu-
mer umieszczony na ubraniu w widocznym miejscu.
Nr - 1 - kasjer w czerwonym stroju, nr - 2 - pisarz ubrany
w mundur wojskowego, nastêpnie: kominiarz, cygan, bocian,
niedŸwiedŸ, diabe³, œmieræ, koza, babka, ch³op, indianin.
Na twarzach maj¹ maski, na g³owie czapki z liczb¹ okreœlaj¹-
c¹ kolejny Nowy Rok. Charakterystyczn¹ cech¹ ubrañ jest du¿a
iloœæ frêdzli, ozdób z bibu³y oraz dzwonki. Wszyscy przebie-
rañcy maj¹ baty, na których g³oœno strzelaj¹, przez co miesz-
kañcy du¿o wczeœniej wiedz¹, ¿e zbli¿aj¹ siê do ich domów.

Obrzêd kolêdowania zaczyna siê rankiem w Nowy Rok zbiór-
k¹ u kasjera. Grupa przebierañców z Leœnej Górnej po para-
dzie g³ówn¹ drog¹ odœpiewuje kolêdê na granicy z ¯ywcem
i odwiedza mieszkañców kieruj¹c siê w stronê Lipowej, zaœ
grupa z Leœnej Dolnej kolêdowanie zaczyna od granicy z Li-
pow¹ i pod¹¿a w przeciwnym kierunku. Kolêdowaniem objê-
te s¹ równie¿ s¹siednie wioski. Przebierañcy odwiedzaj¹ domy
zamieszka³e przez rodzinê jednego z kolêdników oraz kole¿anki
i kolegów, którzy po œlubie zmienili miejsce zamieszkania.

Gospodarze zadowoleni z odwiedzin „dziadów" (wró¿y to
szczêœcie i urodzaj) chêtnie odwdziêczaj¹ siê za sk³adane ¿y-
czenia kolêd¹.
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Przebierañcy za zebrane pieni¹dze organizuj¹ zabawê karna-
wa³ow¹, zwan¹ „dziadowsk¹", na któr¹ zapraszaj¹ najbardziej
hojnych gospodarzy.
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Przed naporem z³a tego œwiata u Boga mo¿na znaleŸæ
jedyne i prawdziwe schronienie, „wie¿ê warown¹ prze-
ciwko wrogowi”.
     W przypowieœciach Jezusa wystêpuje zestawienie
winnicy z wie¿¹. Je¿eli siê przyjmie, ze winnica jest
obrazem Koœcio³a, to dominuj¹ca nad ca³oœci¹ wie¿a
oznacza stró¿ów Koœcio³a, Aposto³ów i ich nastêpców,
broni¹cych wiary przed jej nieprzyjació³mi.
     W „Pasterzu” Hermasa pojawia siê stara biblijna
symbolika wie¿y, przez któr¹ rozumie siê Koœció³ jako
miejsce schronienia i bastion bezpieczeñstwa. Gdy za-
czêto budowaæ wie¿e na koœcio³ach i zawieszaæ w nich
dzwony, otrzyma³y one tak¿e nowe znaczenie: jak dzwony
od samego pocz¹tku mia³y swym g³osem napominaæ cz³o-
wieka, tak z czasem przejê³y tê funkcjê wie¿e. U Ho-
noriusza dzwonnica jest symbolem g³oœnego kaza-
nia.
    Cztery wie¿e budowane zazwyczaj przy wiêkszych
œwi¹tyniach romañskich, odnoszono do czterech Ewan-
gelistów.
   W Litanii Loretañskiej Matka Bo¿a nazywana jest
Wie¿¹ Dawidow¹, czyli maj¹c¹ i daj¹c¹ samo dobro
oraz Wie¿¹ z koœci s³oniowej, która symbolizuje izola-
cjê od ¿ycia i zajêcie siê sprawami duchowymi.
     Wie¿a pokryta blach¹ cynkow¹ jest symbolem czy-
stoœci.

Zofia P³onka

Z fotograficznej historii wieży
naszej świątyni.


