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– Mistrzu! Mistrzu! Panie Haas!  
– ktoś walił z całych sił do drzwi. Za chwilę powtórzyło 
się to jeszcze głośniej. – Mistrzu! Prędko! Panie Haas!
Tym razem organmistrz zerwał się z łóżka na równe 
nogi, zbiegł po schodach na dół, otworzył drzwi i zoba-
czył młodego pracownika swojego warsztatu, w któ-
rym budował organy. 
– Głubczyce płoną! – wykrzyczał Florian, którego pan 
Haas bardzo lubił. Traktował go nawet jak własnego 
syna.
– Co? Co ty mówisz! – odpowiedział zaspany mistrz, 
choć w tym momencie był już zupełnie świadom tego, 
co się dzieje. Był przecież środek nocy! 3
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– Tak! W Głubczycach wybuchł straszny 
pożar. Płoną domy w pobliżu ratusza.  
Dokładnie te ulice, gdzie wczoraj zakupił pan budynek na warsztat 
i dom dla swojej rodziny! – relacjonował mistrzowi Florian.
Wiadomości te spowodowały ogromny smutek organmistrza. Nie wiedział, co powiedzieć. Łzy 
stanęły mu w oczach. Uświadomił sobie, że od kiedy wyjechał z Cieszyna i osiedlił się w Babo-
rowie oraz zaplanował wyprowadzkę do Głubczyc, aby tutaj rozwinąć na całego swój warsztat 
organmistrzowski, ciągle prześladowało go jakieś nieszczęście. Jak nie choroba, to problemy 
z brakiem pieniędzy lub jeszcze coś innego. Teraz do tego doszedł ogień i jego niszcząca siła. 
Przecież parę godzin temu wracał z Głubczyc do Baborowa cały szczęśliwy, że udało mu się 
zakupić zabudowania przy ul. Krętej na warsztat i w odległości ok. 100 metrów dalej kamieni-
cę na zamieszkanie dla niego i rodziny. A tu nagle! W środku nocy dowiaduje się, że być może 
ogień zniszczył wszystko nieodwracalnie.
Mistrz Haas przysiadł na schodach swojego domu i z oczu popłynęły mu łzy. Był załamany.
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– Ależ proszę pana –  powiedział zasmucony Florian. – Wszystko będzie dobrze, wszystko  
się poukłada. Niech pan się nie martwi – pocieszał, widząc płaczącego pana Haasa, choć wy-
dawało się, że nic nie będzie w stanie pocieszyć organmistrza.
W tym właśnie momencie po schodach domu na dół zeszła żona mistrza, którą także obu-
dziło walenie do drzwi. Czuła, że stało się coś niedobrego. Wiadomości od Floriana również 
u niej wywołały płacz. Ona także była zmartwiona całą  
sytuacją, położeniem męża oraz niepewnością 
o przyszłość rodziny i ich córki.  
Ponadto Haasowie spodziewali 
się narodzin drugiego 
dziecka.




