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Naukowcy,
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jego historię i tajemnice. W niniejszym numerze dowiecie się Państwo czy kościół w
Jaworze jest największym drewnianym
kościołem na świecie. Na to pytanie odpowie dr Ulrich Schaaf. Z
kolei Krzysztof Owsiany, konserwator zabytków, opowie o swoich
odkryciach związanych z renowacją stalli duchownych. Pani kantor
Małgorzata Zuchowicz przedstawi nam historię jaworskich organów.
A wszystkich, których interesują zagadnienia medyczne, również
etyczne, zapraszam do przeczytania artykułu Marcela Dudzica.
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relacje z bieżących wydarzeń naszej parafii.
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SŁOWA O SŁOWIE
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili,
ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie.
Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało
niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie
sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz
niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi
niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do
swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu
ks. bp Jerzy Samiec się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak
rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam:
Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich.
Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec
wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie
mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy
przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa
Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie
się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć
ma dzień swego utrapienia.
Mt 6, 25-34
Drogie siostry i bracia w Chrystusie,
obchodzimy dziś piękny jubileusz tego
niezwykłego Kościoła Pokoju Ducha
Świętego w Jaworze oraz kaplicy zimowej, która po trzystu latach uzyskała
obraz ołtarzowy o temacie opartym
na fragmencie Ewangelii: Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie. Chyba
wszyscy patrząc na ten piękny kościół
i podziwiając jego wnętrze, nie do
końca zdają sobie sprawę, że jego powstanie było wynikiem porozumienia,
które zawarto po okresie 30 lat wojny.
Krwawej wojny, która przyniosła wiele
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cierpienia, śmierci wielu niewinnych
ludzi. Na dodatek, trzeba to ze smutkiem powiedzieć wojny religijnej.
Był to okres, w którym przyjęto
zasadę ograniczenia wolności wyznania swojej wiary. Cuius regio eius religio. Panujący narzucali wyznanie swoim wiernym. A ci musieli dostosować
się lub emigrować. Tylko w jednym
miejscu na Śląsku pod wpływem nacisku króla Szwecji katolicki cesarz
Ferdynand IV zgodził się na wybudowanie trech kościołów Pokoju.
Wojna zawsze niesie z sobą
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nieszczęście, tragedię, rozbicie. A jednak ciągle pojawiają się nowe. Historia
tej świątyni jest także z nimi związana,
przez wojny pruskie aż do drugiej wojny światowej.
Ta ostatnia dziesiątkuje parafię.
Z dziewiętnastu tysięcy wiernych
pozostaje około trzy tysięcy, aż dochodzi prawie do jej zlikwidowania.
Odwiedzający świątynię w tamtym
okresie lat 70 ubiegłego wieku, nazwali
ją płaczącym kościołem.
Nie znamy wyroków i dróg Bożych.
W roku 1991 Parafia otrzymuje na nowo,
pierwszego po wojnie duchownego
ks.Ryszarda Borskiego, następnie Romana Kluza a teraz ks. Tomasza Stawiaka. To co wydawało się martwe na nowo
ożyło.
Dziś gdy obchodzimy ten piękny
jubileusz tekstem kazalnym wyznaczonym przez Kościół jest fragment Jezusowego kazania na górze. Kazanie to
jest uznawane przez teologów za mowę
programową Mistrza z Nazaretu. Można
więc powiedzieć, że znajdujemy w nim
esencję nauczania Chrystusa.
Dzisiejszy fragment mówi o zaufaniu. Co ciekawe Jezus nie używa tutaj
jakiś wielkich przykładów, dramatycznych sytuacji, w których należy
okazać wiarę i zaufanie Bogu, ale koncentruje się, pewnie nie jeden uczony
teolog mógłby tak powiedzieć, na naiwnym obrazie ptaszków i kwiatków.
Robi to celowo. Czy ptaki, zwierzęta
albo rośliny są ważniejsze niż człowiek?

Dziś może znaleźliby się tacy, którzy
stwierdziliby, że tak, ale wtedy nikomu
to nie przyszło do głowy.
Skoro więc Bóg troszczy się o te elementy swojego stworzenia jakimi jest
świat zwierząt i roślin, to dlaczego nie
miałby się troszczyć o ludzi, których
stworzył na swoje podobieństwo?
Gdzie więc leży problem? W braku
wiary, braku zaufania. Bóg nie ulega
zmianie, nie rozwija się, nie zmienia poglądów, On jest stały. Dlatego
możemy być pewni, że skoro obiecuje
swoją opiekę nad człowiekiem to dotrzyma obietnicy.
To my zbyt często pokładamy
nadmierną ufność w swoje zdolności
i działanie. Wydaje nam się, że wykonując wszystko prawidłowo zawsze
będą spotykały nas tylko same dobre
rzeczy.
Tymczasem tak często okazuje się,
że życie przynosi z sobą takie chwile,
których nie chcielibyśmy przeżywać.
Nie chcę tutaj powiedzieć, że
opierając się na tym fragmencie
Ewangelii, można oczekiwać, że Bóg
tym, którzy Mu całkowicie zaufają,
ofiaruje życie bez problemów, kłopotów
i cierpienia. Zbawiciel nie zapowiadał
swoim uczniom, że nic złego ich nie
spotka tutaj na ziemi. On jednak obiecuje to, że w każdej chwili da nam coś co
będzie dla nas najlepsze, choć czasami
tego nie będziemy rozumieli.
Jezus mówi uczniom, aby zmienili sposób myślenia. Aby przestali
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koncentrować się na zdobywaniu dóbr
materialnych, ale aby koncentrowali się
na sprawach ducha.

Ale szukajcie najpierw
Królestwa Bożego i
sprawiedliwości jego, a
wszystko inne będzie wam
dodane. Nie troszczcie się
więc o dzień jutrzejszy, gdyż
dzień jutrzejszy będzie miał
własne troski. Dosyć ma dzień
swego utrapienia.
(Mt. 6, 33-34)
Drodzy tak naprawdę jest to bardzo
pragmatyczny sposób myślenia. Jeżeli
wierzymy tak jak to często mówimy, że
wierzymy, to wierzymy, że Bóg panuje
na światem ale również nad naszym
życiem.
Proszenie więc Go o to aby nam
błogosławił, proszenie aby sprawił by
nasze prace, wysiłki przyniosły dobry
efekt, jest najsensowniejszą postawą
jaką można przyjąć.
Zyskujemy też przeświadczenie,
że nie wszytko od nas zależy, że nie
jesteśmy do końca za wszystko sami
odpowiedzialni. A to z kolei sprawia, że
nie musimy zamartwiać się oczekując
przyszłości. Bo Bóg panuje nad tym co
tu i teraz.
Takiego zaufania życzę Wam i sobie. Przed Wami wiele ważnych zadań.
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Nie mam na myśli tylko wielkiego
dzieła renowacji tej pięknej świątyni.
Myślę także o rozwoju Waszej parafii.
Wszak do głoszenia Ewangelii miłości
jesteśmy powołani. Wszak jesteśmy
powołani do tego aby ludziom, którzy
często żyją bez nadziei mówić o tym,
że Bóg ich kocha i troszczy się o nich
tak jak troszczy się o ptaki i kwiaty. Od
nas oczekuje, że będziemy świadomie
do Niego przychodzili w naszych modlitwach, ale także wprowadzali zasady
ewangelii w swoje życie.
Świat stawia przed nami ciągle
nowe wyzwania. Spoglądając na
ostatnie wydarzenia, na tysiące
uchodźców, którzy szturmują granicę
Europy, powinniśmy przypomnieć
sobie historię Europy, wojen które
przechodziliśmy, emigracji i tysięcy
naszych przodków, którzy także musieli uchodzić przed prześladowaniami.
Dziś na nowo musimy się uczyć kochać
Boga kochając drugiego człowieka,
bliźniego. Ważne byśmy w uchodźcach
zauważyli bliźniego, którego kocha
Bóg, nasz Bóg, któremu chcemy służyć.
Na koniec chciałem podziękować
Proboszczowi jego żonie, Radzie
Parafialnej, i Wam Parafianie Parafii
w Jaworze, za trud restaurowania tego
kościoła, ale także za trud budowania
Waszego zboru.
Królestwa Bożego szukajcie wpierw
a wszystko inne będzie Wam dane.
Amen.
ks. bp Jerzy Samiec
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Kościół Pokoju w Jaworze jest wprawdzie
większy od Kościoła Pokoju w Świdnicy,
ale Kościół Pokoju w Świdnicy jest większy
od Kościoła Pokoju w Jaworze

Z przeglądu różnych stron
internetowych, przewodników turystycznych, artykułów prasowych itd.
wynika jednoznacznie, że budowane
w połowie XVII wieku Kościoły
Pokoju w Jaworze i Świdnicy, służące za każdym razem wiernym
z prawie całego księstwa, są zaliczone do największych kościołów
drewnianych na świecie. Natomiast
opinie są podzielone odnośnie pytania, który z nich jest większy.
W dodatku daje się zauważyć, że

dyskusja na ten temat, szczególnie
w mediach społecznościowych, bazuje wyłącznie na stwierdzeniach, bez
ich udowodnienia. Fakt ten skłonił
autora niniejszych uwag do bliższego
zajęcia się tą kwestią.
Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, brano przy analizie pod
uwagę następujące kryteria:
1. wielkość powierzchni zabudowanej,
2. wielkość powierzchni użytkowej,
3. wielkość kubatury.
Zarówno ze względu na chęć
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uzyskania wyodrębnionych, reprezentacyjnych miejsc dla różnych grup
społecznych jak i celem zwiększenia
ilości miejsc, oba kościoły zostały
rozbudowane o loże i empory w drugiej
połowie XVII i na początku XVIII
wieku. Z tego powodu zdecydowano
się przy analizie porównawczej uwzględnić powierzchnie i kubatury
w dwóch okresach: po budowie kościołów w połowie XVII wieku oraz
po ich rozbudowie na początku XVIII
wieku.
Obliczenia dokonano w sposób
uproszczony dla obu kościołów, przy
podanych poniżej liczbach chodzi
więc jedynie o dane przybliżone.
I tak na przykład mierzono tylko
wymiary w osiach słupów nośnych
konstrukcji, co nie odpowiada dzisiejszym normom dotyczącym zasad obliczenia powierzchni zabudowanej (powierzchni mierzonej po
krawędziach zewnętrznych ścian)
i powierzchni użytkowej (powierz-

chni mierzonej po wewnętrznej
długości ścian). Wynikające z tego
drobne rozbieżności i nieścisłości
odnośnie użytych terminów jednak
nie mają wpływu w aspekcie porównawczym.
Kościół Pokoju w Jaworze powstał
na planie prostokątnym z dodatkową,
trójbocznie zamkniętą przestrzenią
ołtarzową, a Kościół Pokoju w Świdnicy na planie krzyża. Można by
było z tego powodu wnioskować, że
ten ostatni kościół jest większy. Tak
jednak nie jest. Pierwotna powierzchnia zabudowy kościoła jaworskiego
wynosi ok. 1.190 m 2, a powierzchnia
kościoła świdnickiego ok. 1.140 m 2.
Wynika to przede wszystkim z faktu,
że nawa środkowa i nawy boczne
w Jaworze są znacznie szersze niż
w Świdnicy, co daje powierzchnię
większą ok. 50 m 2.
Oba kościoły miały pierwotnie
dwie kondygnacje empor, obiegające
wnętrze w Jaworze z trzech stron,

Rzut Kościoła Pokoju w Jaworze

Rzut Kościoła Pokoju w Świdnicy
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a w Świdnicy z czterech stron. Ich
powierzchnia wynosi w przypadku
Jawora ok. 1.250 m 2, a w przypadku
Świdnicy ok. 1.200 m 2. Różnica ta
wynika z większej szerokości/głębokości trzech empor w Jaworze. Cała
pierwotna powierzchnia użytkowa
Kościoła Pokoju w Jaworze to około
2.440 m 2, a Kościoła Pokoju w Świdnicy to 2.340 m 2.
Kościół jaworski ma nie tylko
większą pierwotną powierzchnię zabudowy w porównaniu z kościołem
świdnickim, lecz jest także wyższy,
na przykład w nawie środkowej o ok.
1,35 m. Skutkuje to także większą
kubaturą pierwotną. Wynosi ona
w.Jaworze ok. 19.200 m 3, a w Świdnicy 17.750 m 3.
Powierzchnia użytkowa powiększyła się w obu Kościołach Pokoju
przez wtórne budowanie lóż, przede
wszystkim dla rodzin szlacheckich,
cechów i bractw cechowych, ale nie
tylko, oraz przedsionków. Ponadto
powiększono w kościele jaworskim
zakrystię, a w Świdnicy dobudowaną
do korpusu całkiem nową zakrystię.
Wtórna uzyskana powierzchnia użytkowa w obu kościołach to ok. 650 m 2.
Podczas gdy w Jaworze wszystkie loże
wbudowywano w istniejący korpus,
w przypadku świdnickiego kościoła
loże i przedsionki zostały częściowo
dobudowane od zewnątrz do korpusu,
co skutkuje powiększoną całkowitą
powierzchnią zabudowy. Wynosi ona

w Świdnicy, uwzględniając dodatkowo
zakrystię, ok. 1.520 m 2. Powierzchnia
zabudowy w Jaworze powiększyła
się jedynie o powierzchnię zakrystii
i.wynosi 1.225 m 2, jest więc mniejsza
o ok. 295 m 2.
Poprzez
dobudowywanie
od
zewnątrz do korpusu kościoła świdnickiego część lóż, przedsionków
i.zakrystii zwiększyła się także znacząco kubatura. Całkowita kubatura
po rozbudowie wynosi w świdnickim
kościele ok. 19.650 m 3, a w kościele
jaworskim, po dobudowie zakrystii,
ok. 19.380 m 3.
Z przeprowadzonej uproszczonej
analizy powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury
wynika, że pierwotny Kościół Pokoju w Jaworze, projektowany przez
wrocławskiego architekta i fortyfikatora Albrechta von Säbisch i realizowany przez jaworskiego mistrza
ciesielskiego Andreasa Gampera, był
większy od kościoła świdnickiego.
Natomiast po dostosowaniu obu kościołów do rosnących potrzeb parafii
luterańskiej w drugiej połowie XVII
i początku XVIII wieku kościół
świdnicki stał się większym od kościoła jaworskiego. Kwestia, który
z.kościołów jest większy, zależy więc
od punktu widzenia. Ale bez wątpienia
oba Kościoły Pokoju są największymi
kościołami o konstrukcji szkieletowej
wczesnego okresu nowożytnego.
dr Ulrich Schaaf

9

EWANGELIK KOŚCIOŁA POKOJU 3(5) / 2015

STALLE - HISTORIA I KONSERWACJA
W czerwcu tego roku dobiegły
końca prace konserwatorskie przy
stallach duchownych w jaworskim
Kościele Pokoju. Pomalowane brązową
olejną farbą, nieco przykurzone, nie
skupiały na sobie większej uwagi zwiedzających, a i osoby częściej bywające
we wnętrzu kościoła, przechodziły
obok nich, raczej obojętnie.

Stalle duchownych, stan przed
podjęciem prac konserwatorskich
Tym czasem, w trakcie prac
konserwatorskich, ciekawa historia
stall, krok po kroku stawała się czytelniejsza i coraz bardziej interesująca.
Pojawiły się również kolejne znaki
zapytania.
Nieznany jest wykonawca, ani
data powstania zabytku. Stalle wy-
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raźnie różnią się stylowo od wyposażenia kościoła. Ich forma jest
późnorenesansowa. Zostały wykonane z drewna jodłowego, co jest
rzadkością na terenach Śląska. Przypuszcza się, że mogły zostać przeniesione z kościoła św. Marcina do
Kościoła Pokoju. Pojawiło się również
inne przypuszczenie, że ich droga do
Jawora była znacznie dłuższa1 – import
z głębi Niemiec.
Najwcześniejszą wzmiankę o stallach duchownych znajdujemy w dokumentach z 1655r2. Mowa jest o darowaniu parafii dywanu do stall. Nie
wiadomo jednak, czy ta informacja ma
związek z zabytkiem znajdującym się
obecnie w Kościele Pokoju. W 1679r.
zapłacono tokarzowi za wykonanie
jednej kolumny podtrzymującej baldachim, a w 1685r. anonimowy darczyńca ufundował skórzaną tapicerkę
na siedziska. Ta wcześniejsza informacja wskazuje, że stalle wymagały
dość poważnej naprawy. Konieczność
dorobienia kolumny wskazywałaby
na to, że baldachim był oddzielony od
reszty konstrukcji.
Prace konserwatorskie dały możliwość
uzupełnienia
informacji
odnośnie historii stall. Wiemy na
pewno, że obecna ich postać nie jest
kompletna, prawdopodobnie należały
do większego zespołu sediliów. Po
usunięciu wtórnie dodanych desek
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wzmacniających boki drewnianej
konstrukcji, ukazały się fragmenty
bocznych ścianek przy posadzce, nie
pokryte zaprawą i polichromią, z wi-

Rysunek Adolfa Menzla, 1844r
docznym kształtem (obmalowaniem)
elementów przystających do obu
boków.
Na rysunku Adolfa Menzla z 1844
roku, widzimy stalle stojące już samodzielnie.
Na wspomnianym rysunku widzimy
również brakującą obecnie dekorację
szczytu baldachimu w postaci ażurowej
wici akantowej. Skromniejsze akanty
widoczne są również na bocznej krawędzi. Prawdopodobnie w 1855 roku
stalle zostały pokryte brązowym mazerunkiem. Wtedy też mogło dojść do
zamalowania inskrypcji w zapleckach.
Podczas obecnych prac natrafiono na
odwrociach obrazów w przedpiersiach,
na nazwisko wykonawcy prac konserwatorskich – Paul Seifert, który w 1934 roku, może odsłonił je

spod zamalowania,
wstawił nowe
obramiające listwy, uzupełnił ubytki
zaprawy i wykonał retusze warstwy
malarskiej. Do roku 2014 przy stallach
nie były przeprowadzane prace konserwatorskie.
Ważnym elementem
działań
konserwatorskich były badania chemiczne i stratygraficzne. Pozwoliły
one prześledzić kolejne fazy zmian estetycznych.
Dekoracja
malarska stall na
przestrzeni lat ulegała kilkakrotnie
przekształceniom. Pierwsza chronologicznie warstwa była prosta.– monochromatyczna, w kolorze ciemnobrązowym. Zaplecki białe, listwy
profilowane na przedpiersiach, zapleckach i na baldachimie złocone
prawdziwym złotem; podobnie inskrypcja.

Zdjęcie przekroju warstwy malarskiej
z płycin w zapleckach. Widoczne są trzy
warstwy złoceń. Jest to jeden z tropów
pozwalający śledzić historię zabytku.

W II fazie nastąpiło przezłocenie
wszystkich elementów pierwotnie zło-
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conych złotem, folią imitującą złoto –
tzw. szlagmetalem
III faza chronologiczna to szarobłękitna marmoryzacja na architekturze, a w przedpiersiach alegorie
Wiary, Nadziei i Miłości. Złocenia na
baldachimie i w przedpiersiach zostają
zamalowane. Inskrypcja w zapleckach
kolejny raz pozłocona (odnowiona)
szlagmetalem.
Kolejne dwie warstwy: to już
wspomniany olejny mazerunek (malarska imitacja drewna) wykonany
prawdopodobnie w 1855 r. i brązowa
monochromia z 1934 r.
Prace przy stallach podzielone były
na stolarskie i konserwatorsko-restauratorskie. W trakcie tych pierwszych,
wzmocniono konstrukcję, naprawiono
zniszczone fragmenty desek, uzupełniono ubytki dekoracyjnych listew,

Płycina w zapleckach po
usunięciu przemalowań

12

drewno zabezpieczono środkami owadobójczymi.
W założeniach konserwatorskich
przyjęto, że eksponowana będzie
III warstwa chronologiczna, szarobłękitna marmoryzacja i złocenia
w..zapleckach wraz z inskrypcją. Najżmudniej przebiegało odsłonięcie
napisów w trzech płycinach oparcia.
Czynność ta zajęła dwa miesiące. Stan
inskrypcji po odsłonięciu był zły, ale
przy pomocy promieni ultrafioletowych było możliwe odczytanie form
poszczególnych liter i całych zdań.
Opracowanie pozłotnicze zostało
odtworzone złotem płatkowym 23 ¾
karatowym. Uzupełnione powierzchnie spatynowano upodabniając je do
pozłot obecnych na ołtarzu i ambonie.
Retusze warstwy malarskiej – marmoryzacji - wykonano drobnymi kreska-

Ta sama płycina widoczna
w świetle UV

Płycina po pracach
konserwatorskich
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mi. Starano się zachować walor patyny
na wszystkich powierzchniach. Jest to
ważne w kontekście estetyki całego
wnętrza Kościoła Pokoju.
Podsumowując: stallom przywrócono stabilność drewnianej konstrukcji, odsłonięto i uzupełniono III
warstwę chronologiczną polichromii
na elementach architektonicznych,
zrekonstruowano opracowanie pozłotnicze i inskrypcję w zapleckach z II
fazy chronologicznej. Obecna szata
malarska stall na pewno jest bliższa

wymowie sztuki luterańskiej wiążącej
w ścisły sposób obraz z tekstem, który
ideowo był zawsze ważniejszy. Ustalone zostały fazy chronologiczno – estetyczne, natomiast w dalszym ciągu
brakuje jasnej odpowiedzi na pytanie
o ich pochodzenie. Prace wykonał
zespół dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki pod kierownictwem
Krzysztofa Owsianego w składzie:
Anna Wąsowska-Owsiany, Małgorzata
Ziarkiewicz, Joanna Jurczak, Karolina
Zembrzuska.

1

Takie przypuszczenie przedstawił Arkadiusz Muła – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze.

2

Informacje pochodzą od dr U. Schaafa, który przeprowadził wnikliwą kwerendę archiwalną

w Oddziale Legnickim Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Krzysztof Owsiany

Zabytkowy dzban do przechowywania wina
wrócił do KOŚCIOŁA POKOJU
Muzeum Regionalne w Jaworze
przekazało Parafii zabytkowy dzban
do przechowywania wina. Cenny
eksponat w kształcie kufla wykonany
został z cyny z okazji rocznicy 200-lecia
budowy kościoła. Dzban uzupełni
komplet innych naczyń kościelnych,
które zwrócono jaworskiej parafii przed
kilku laty. Cenny zbiór paramentów liturgicznych zabezpieczyli parafianie po II
wojnie światowej. Dzięki Państwu Ludwigowi i Luisie Krzyżanowski zabytki
zdeponowano w Centralnym Archiwum Kościelnym w Berlinie. W 2008 roku,
przy zaangażowaniu wielu ludzi, zarówno z Niemiec, jak i z Polski, zabytki
wróciły do jaworskiej parafii.
M. Stawiak
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MUSICA LUTERANA – VIVA VOX EWANGELII
HISTORIA ORGANÓW
W JAWORSKIM
KOŚCIELE POKOJU CZ. I

Małgorzata Zuchowicz,
kantor Kościoła Pokoju

Jubileusz Kościoła Pokoju w Jaworze
jest okazją do zapoznania czytelników
z..historią tutejszych organów. Ponieważ
w swojej pracy naukowej zajmuję się
działalnością dolnośląskiego rodu organmistrzowskiego
Meinertów,
stąd
pragnę przedstawić Państwu szczególnie
wkład jednego z członków tej rodziny
w przebudowę
naszego
jaworskiego
instrumentu.

23 grudnia 1655 roku w dwadzieścia miesięcy po rozpoczęciu budowy, w czwartą
niedzielę adwentu ks. Christian Hoppe uroczyście poświęcił świątynię czyniąc jej
patronem Ducha Świętego. Proces wyposażania i zdobienia kościoła trwał jednak
jeszcze wiele lat. Kolejno świątynia otrzymała najważniejsze pod względem liturgicznym elementy wystroju kościoła tj. chrzcielnicę, organy, ambonę oraz ołtarz.
Pojawienie się organów zaraz po chrzcielnicy dowodzi jak ważną rolę w kościele
luterańskim odgrywała muzyka.
Pierwsze większe organy dla jaworskiego Kościoła Pokoju zbudował w 1664 roku
legnicki organmistrz Johann Hoferichter wraz z mistrzem stolarskim Michaelem
Steundnerem z Kamiennej Góry (daw. Landeshut). Zostały one wyposażone w
21.głosów rozdzielonych między sekcje dwóch manuałów i pedału. Nie był to
jednak instrument wysokiej klasy, bowiem już w 1709 roku musiano go gruntownie
remontować, powierzając to zadanie słynnemu wrocławskiemu organmistrzowi
Georgowi Adamowi Caspariniemu. Koszt
naprawy wyniósł wówczas 190 Talarów
Rzeszy i 28 groszy. Niespełna trzydzieści
lat później, w 1737 roku organy znów
wymagały naprawy.
W ramach przygotowań do obchodów
jubileuszu stulecia świątyni w roku 1755
podjęto decyzję o kolejnym remoncie in-
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KALENDARIUM
strumentu. Oprócz niezbędnych prac naprawczych świdnicki organmistrz G. Scholz
ORGANÓW
dokonał wówczas ponownej intonacji i stroKOŚCIOŁA POKOJU
jenia głosów.
Podejmowane na przestrzeni lat przez
1664 - Johann Hoferichter
kolejnych organmistrzów wysiłki mające
z Legnicy
pierwsze większe
na celu polepszenie kiepskiego instruorgany
mentu wciąż nie dawały pożądanych
1709
Georg
Adam
rezultatów, toteż w 1802 roku rada paraCasparini
fialna Kościoła Pokoju zdecydowała
z Wrocławia
o gruntownej modernizacji organów.
gruntowny remont
Zlecenie otrzymał osiadły w Jaworze
organów
1737
remont organów
ok 1788 r Johann Gottlob Meinert młodszy
1755
W. Scholz
wywodzący się ze słynnego na Dolnym
ze
Świdnicy
Śląsku rodu organmistrzów z Wlenia.
remont i ponowna
30 stycznia 1802 roku po uprzednich oglęintonacja instrumentu
dzinach instrumentu przedstawił on radzie
1802 - Johann Gottlob
parafialnej z panem Roppanem juniorem
Meinert
z
Jawora
na czele, korzystny kosztorys przebudowy
gruntowna
i niezbędnych prac w którym zakładał
modernizacja
m. in.:
1855 - Adolf Aleksander
• przerobienie nie funkcjonującego już
Lummert
całkiem szesnastostopowego głosu
z Wrocławia
Baβoffen w pedale oraz dodanie do
budowa nowego
instrumentu
niego nowej piszczałki C z drewna
1899
Schlag
u. Söhne
świerkowego;
ze Świdnicy
• podniesienie istniejących wiatrownic
gruntowna
pedałowych w celu uzyskania silniejprzebudowa
szego rezonansu ustawionych na nich
1937 - restauracja organów
głosów;
2005 - Firma “Eule”
• wykonanie całkiem nowej klawiatury
budowa nowych
pedałowej, wymianę klawiatur manuOrganów w szafie
ałów, a także zaopatrzenie ich w noLummerta
we bolce i śruby miedziane oraz wykładzinę w celu zniwelowania klamotania;
• wymianę zniszczonych języków w pedałowym głosie Posaunen Baβ 16’.
Kontrakt podpisany 25 marca 1803 roku zasadniczo uwzględniał punkty
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przedstawione przez organmistrza w kosztorysie. Ustalono ponadto, że organmistrz
dobuduje dwa nowe głosy dla sekcji pedału (Violonbaβ 16’, Octabbaβ 8’), wykona
dla niej nowe wiatrownice z wykorzystaniem materiału pozostałego ze starych wiatrownic, oraz nowe prowadzenie traktury (wcześniejsze było wadliwe). Kontrakt
dopuszczał także przeróbki istniejących głosów jeśli organmistrz uznałby je za
konieczne dla uzyskania lepszego ich brzmienia (np. w Fugarze 8’ mógł według
własnego uznania wymienić metalowe piszczałki dolnej oktawy na nowe z drewna
świerkowego). Organmistrz miał też przerobić Miksturę w II manuale, tak by repetowała od C a nie jak uprzednio od F, co wiązało się z dostarczeniem nowych
piszczałek. Meinert miał też usunąć pierwotne połączenie manuałów z pedałem
(oryg. Pedal Coppel) jednak instrument nadal miał być wyposażony w połączenie
manuałów (oryg. Manual Coppel). Za wykonane prace organmistrz otrzymał
wynagrodzenie łącznej wysokości 180 talarów Rzeszy, wypłacane w czterech
transzach, po wypełnieniu kolejnych etapów prac. Odbioru instrumentu dokonał
kantor Christian Gottlieb Kambach z Dobromierza 7 listopada 1803 roku.
Dyspozycja instrumentu po modernizacji przeprowadzonej przez Johanna Gottloba Meinerta przedstawiała się następująco:
Manuał I (główny)
Principal
Flauta
Fugar
Quintatön
Voxhumana
Flauta
Octav
Quinte
Super Octav
Quinte
Mixtur
Bordun Flaut

8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
11/2‘
3 fach
16’

Manuał II
Flaut amour
Flaut minor
Octav
Octav
Mixtur
Rogal

8’
4’
2’
1’
3 fach
8’

Pedał
Principalbaβ
Posaunenbaβ
Violonbaβ
Octavbaβ
Trommpetenbaβ
Super Octavbaβ

16’
16’
16’
8’
8’
4’

Ponadto instrument posiadał tzw. nieme registry (oryg. Stumme Register),
które nie były głosami lecz urządzeniami wzbogacającymi organy o dodatkowe
efekty akustyczno-wizualne takie jak popularne w baroku Zimbelstern (wirująca
gwiazda z dzwoneczkami), Trommel (bęben) czy Vogelgespiel (imitacja
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śpiewu ptaków). Niestety nie zachowały się żadne materiały ikonograficzne
przedstawiające urokliwy zapewne, pierwotny, barokowy prospekt organów.
Warto przy okazji wspomnieć, że obok dużego instrumentu, w jaworskim Kościele Pokoju znajdowały się również małe organy nieznanej proweniencji, które
w 1803 roku nie nadawały się już niestety do użytku. Nie wykluczone, że były
to w ogóle pierwsze organy w jakie zaopatrzono świątynię zanim parafia mogła
sobie pozwolić na większy instrument. Według zachowanego protokołu rozbiórki
owego pozytywu, której 5 grudnia 1803 dokonali Johann Gottlob Meinert wraz
z miejscowym grabarzem nazwiskiem May, organy miały jeden manuał, 45 klawiszy oraz pięć następujących głosów: Flaute 8’ z drewna, Flaute 4’ z metalu,
Octave 2’, Quinte 1½’ oraz Octave 1’. Organmistrz zachował nadające się, do
ponownego użytku części m.in. obudowę, 14 drewnianych piszczałek należących
do Fletu 8’, dwa cztero-fałdowe miechy, klawiaturę i elementy traktury.
Przygotował też plan wyremontowania organów zawierający 5 propozycji
dyspozycji dających możliwość wykorzystania zachowanych materiałów.
Niestety nie zachował się kontrakt potwierdzający czy wskrzeszenie małego
instrumentu według planów Meinerta doszło w ogóle do skutku, a jeśli tak, to
według której wersji.
Dalsze dzieje organów jaworskiego Kościoła Pokoju przedstawię Państwu
w kolejnych numerach Ewangelika Pokoju. Zachęcam do lektury.
Małgorzata Zuchowicz

Hasło miesiąca września:

Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie
nawrócicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Mt 18,3
17
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DL A N A J MŁ ODSZY CH

Marzena Stawiak

Drogie Dzieci,
wraz z początkiem września rozpoczyna się dla Was czas nauki. Mam
nadzieję, że będzie to czas radosny,
czas, w którym zdobędziecie nie tylko wiedzę, nowe umiejętności, ale też
przyjaźnie, może nawet na całe życie.
I tego Wam moi drodzy życzę!

We wrześniu nasza Parafia będzie gościła wielu ważnych
gości. A wszystko za sprawą naszego pięknego kościoła,
który w tym roku obchodzi swoje 360-te urodziny. Jaki
on stary! ;) Z tej okazji przygotowałam dla Was zadania
i zagadki, z których dowiecie się, w którym roku wybudowano Kościół Pokoju w Jaworze, z jakich materiałów,
jakie imiona noszą kościelne dzwony i jeszcze kilka innych
ciekawych informacji. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić rozwiązując te zadania ;)

Otocz kółkiem co trzecią cyfrę, by dowiedzieć się,
w którym roku wybudowano Kościół Pokoju w Jaworze

3 5 1 2 8 6 4 3 5 2 9 5
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Podpisz słowami obrazki; z tych materiałów
zbudowano nasz kościół

---------------------

---------------------

---------------------

Połącz daty z wydarzeniami
(może pomóc Ci ktoś dorosły!)

1655

Wpisanie kościoła na Listę Światowego
Dziedzictwa Unesco

2001		

Wzniesienie dzwonnicy (wieży
kościelnej) i odlanie dzwonów

1708

Wybudowanie kościoła
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Rozwiąż rebusy a ukażą Ci się imiona dzwonów
z Kościoła Pokoju w Jaworze

NEK

RTY +

LKA +

20

+

RA

CKO +

ÓDŹ + K

JKO

EWANGELIK KOŚCIOŁA POKOJU 3(5) / 2015

KRZYŻÓWKA:

Rozwiąż krzyżówkę a poznasz
nazwisko malarza Kościoła Pokoju
w Jaworze

POZIOMO:
1. Chrzci się w niej. 2. Jak inaczej nazywamy balkony znajdujące się w kościele
(4 rzędy w Kościele Pokoju). 3. Ksiądz, który jako pierwszy wygłosił kazanie
w Kościele Pokoju. 4. Instrument zbudowany przez mistrza A.A. Lummerta.
5. Dawniej służyły wiernym do spowiedzi/rozmowy z księdzem. 6. Kościół Pokoju
w Jaworze pod wezwaniem ......... Świętego. 7. Wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa .......... .
PIONOWO:
8. Jaki cesarz wyraził zgodę na budowę Kościoła Pokoju. 9. Gdzie podpisano pokój kończący wojnę trzydziestoletnią? 10. Wzniesiono ją w 1708 r po konwencji
w Altranstädt. 11. Ksiądz mówi z niej kazanie. 12. Jeden z materiałów budowy
Kościoła Pokoju.

Hasło
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Z ŻYCIA PARAFII
RELACJA Z COTTBUS

4 Lipca b.r. nasz chór po raz pierwszy wystąpił za granicą, w ramach obchodów
„Łużyckich Dni Kościoła” w Cottbus. Oprócz wspólnego z innymi chórami śpiewu
podczas nabożeństwa, jaworski chór zaprezentował indywidualnie pieśń śląskiego
kompozytora Matheusa Lőwensterna „Ach wie findest du”. Wyjazd do Cottbus, to
nie tylko praca ale także przyjemność. Pogoda dopisała, nastrój też. Było po prostu
super! Wróciliśmy nie tylko radośniejsi, bogatsi o nowe doświadczenia, ale przede
wszystkim bardziej zintegrowani, pełni zapału do dalszej pracy. Przed nami kolejne
wielkie wyzwanie – jubileusz 360 lecia Kościoła Pokoju.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Mt 28, 19

Ochrzczeni zostali:
Vincent Stanisław Vogt
ur. 9.05.2013 r.
Claas Fiete Westendorf
ur. 24.03.2014 r.
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MŁODZIEŻ NA KOLONII W KARWII

Dnia 2.08.2015 rozpoczęła się kolonia w Karwii dla młodzieży ewangelickiej.
Jak zwykle, gdy wszyscy już przyjechali na miejsce zebraliśmy się w sali spotkań.
Kierowniczka kolonii, p. Bożena Miller, zapoznała nas z regulaminem i później
mieliśmy czas wolny. Nasz pobyt tam opierał się głównie na wychodzeniu rano
na plażę i popołudniowych lekcjach angielskiego bądź niemieckiego i tańca
towarzyskiego. W niektóre dni spędzaliśmy też czas na boisku obok osiedla,
w którym był nasz pensjonat. Kilka dni przed końcem kolonii pojechaliśmy
na wycieczkę do Malborka na nocne zwiedzanie zamku. Zamek był ogromny.
Któregoś dnia odbyły się podchody w pobliskim lesie i drużyny po powrocie
miały zareklamować siebie: wymyśleć swój okrzyk i nazwę, ułożyć piosenkę i
wytłumaczyć skąd pomysł na nazwę drużyny. Innego dnia został zorganizowany
Mam Talent, w którym uczestnicy mogli pochwalić się swoimi talentami. I tak
bardzo szybko mijały nam dni w tym Ostrowie. Tę kolonię uważam za udaną,
wiele przygód, nowe znajomości, jednym słowem było świetnie.
Marysia Węglarz
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ŚWIĘTO CHLEBA I PIERNIKA 2015
W weekend 29 - 30 sierpnia
Kościół
Pokoju
wypełniały
dźwięki muzyki oraz zapach
chleba.
W
sobotę
wieczorem
odbył się Koncert Kameralny
Zodiaco Coeleste – Muzyczne
Gwiazdozbiory Europy, którego wykonawcą była, m.in.
nasza Pani Kantor Małgorzata
Zuchowicz (organy). Pozostali
wykonawcy: Julieta GonzalezSpringer
(sopran),
Marzena
Krochut-Łykowska (sopran), Marcin Armański (organy, pozytyw szkatulny).
W programie muzycznego przedstawienia znalazły się utwory Mikołaja Gomółki,
Girolamo Kapsbergera, Johanna Gottfrieda Walthera oraz Jana Sebastiana Bacha.
Piękna muzyka brzmiała w uszach jeszcze następnego dnia, gdy spotkaliśmy się
na dziękczynnym nabożeństwie ekumenicznym z okazji Święta Chleba i Piernika.
Na nabożeństwie gościliśmy władze samorządowe, przyjaciół z partnerskiego miasta
Berdyczów na Ukrainie i wielu Jaworzan. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. dr Tomasz Czernik z sąsiedniej rzymskokatolickiej parafii Miłosierdzia Bożego, a oprawę
muzyczną zapewniły połączone chóry parafii Miłosierdzia Bożego i parafii przy
Kościele Pokoju.
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Rozpoczęliśmy uroczystym wniesieniem
chleba i pieśnią Gaude Mater Polonia
(Raduj się Matko Polsko), a zakończyliśmy
niezwykle wzruszającym występem ukraińskiego chóru z Berdyczowa.
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WICEMINISTER KULTURY W KOŚCIELE POKOJU
3 września Kościół Pokoju odwiedziła Pani Wiceminister Kultury
Monika Smoleń, odpowiedzialna za
projekty europejskie. Możemy tylko
napisać, że wielka szansa dla Kościoła
Pokoju, jaką byłoby pozyskanie środków z Unii Europejskiej jest ciągle możliwa, choć jeszcze wiele pracy przed
nami. Pani Minister doceniła ostatnie
dziesięć lat prac w zakresie ratowania
i.przywracania blasku kościoła.

REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNY
Z OKAZJI 360-LECIA KOŚCIOŁA POKOJU
Jubileusz 360-lecia Kościoła Pokoju jest doskonałą okazją, by przybliżyć
młodym Jaworzanom historię tego wyjątkowego miejsca. W tym celu 10 września
zorganizowany został konkurs, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjum
i szkół średnich, nie tylko z Jawora, ale też z Budziszowa, Wiadrowa i Legnicy.
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W kategorii gimnazjum konkurowało 7 drużyn, z których zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum nr 5 z Legnicy. W kategorii szkół średnich wygrała drużyna z
Liceum Ogólnokształcącego
nr 1 w Legnicy, w składzie:
Marysia Węglarz, Bartłomiej
Złocki oraz Kacper Królikowski.
Organizatorami konkursu
byli: Gimnazjum nr 1 w Jaworze, Muzeum Regionalne
oraz Parafia Ewangelicka
przy Kościele Pokoju. Pytania konkursowe przygotował
kustosz jaworskiego muzeum,
p. Mirosław Szkiłądź, nie były łatwe, ale uczniowie reprezentowali bardzo wysoki
poziom wiedzy. Laureatom nagrody wręczyli burmistrz Jawora, p. Emilian Bera,
wiceburmistrz, p. Agnieszka Rynkiewicz oraz proboszcz parafii ewangelickiej, ks.
Tomasz Sta-wiak. Wszystkim uczestnikom pogratulowała dyrektor Gimnazjum
nr 1, p. Aldona Łapińska. Podziękowania należą się również członkom komisji:
p. Mirosławowi Szkiłądziowi, p. Piotrowi Pacakowi i przewodniczącemu komisji
ks.Tomaszowi Stawiakowi oraz p. Dorocie Ziętek, która przygotowała do konkursu uczniów i czuwała nad jego prawidłowym przebiegiem. Gratulujemy również
naszej młodzieży, która reprezentowała swoje szkoły, ale również parafię: Marysi,
Bartkowi i Karinie.
M. Stawiak
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PORADY PRAWNE
DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE

Aniela Pietruszczak
Testament jest to oświadczenie
woli sporządzone przez spadkodawcę
na wypadek śmierci w zakresie rozporządzeń majątkowych. Skutecznie
sporządzony testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym w przypadku braku owego
oświadczenia. Przepisy dotyczące
dziedziczenia ustawowego stosuje się
tylko wtedy, gdy spadkodawca nie
pozostawił ważnego testamentu. Jeżeli spadkodawca pozostawił swoje
rozrządzenie,
należy
postępować
zgodnie z jego wolą, którą w nim
wyraził. Oczywiście cała procedura
wiąże się z pewnymi obowiązkami
i wymaganiami, o czym poniżej.
Rozporządzać majątkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez
testament. To właśnie ten dokument
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Nawiązując do poprzedniego
artykułu o dziedziczeniu ustawowym, w tej chwili należałoby
się odnieść do dziedziczenia testamentowego, które z każdym
rokiem staje się coraz bardziej
popularne. Kwestie tego rodzaju dziedziczenia również w pełni
reguluje Kodeks Cywilny.
określa los majątku spadkodawcy po jego
śmierci. Zaznaczyć trzeba, że zarówno
cały testament, jak i jego poszczególne
postanowienia można w każdej chwili
odwołać, bez konsekwencji. Sporządzić i odwołać testament może
tylko osoba mająca pełną zdolność
do czynności prawnych innymi słowy, osoba ta musi ukończyć 18 lat
i nie może być ubezwłasnowolniona.
Powyższych czynności nie można dokonywać za pomocą pełnomocnika czy
przedstawiciela ustawowego pod rygorem nieważności testamentu.
Nasze ustawodawstwo wyróżnia testamenty zwykłe oraz szczególne.
Pierwszą formą zwykłego testamentu jest testament holograficzny, czyli sporządzony własnoręcznie. Przepisy
jasno wyrażają wymogi formalne. Po
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pierwsze, testament musi być napisany
własnoręcznie, pismem ręcznym. Nie
jest istotne czy spadkodawca posłuży
się długopisem, piórem, czy innym
narzędziem piszącym. Nie jest także
ważna powierzchnia, na której pisany
jest testament. Najczęściej będzie to
oczywiście kartka papieru, choć nie
wyklucza się tu np. muru. Drugim wymogiem jest podpis pod testamentem.
Można posłużyć się pseudonimem.
Ostatnim zaś z wymogów jest umieszczenie daty. Jednak brak daty nie
pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie
wywołuje wątpliwości co do zdolności
spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co
do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
Kolejną formą testamentu zwykłego
jest testament notarialny. Zgodnie
z kodeksem cywilnym testament może
być sporządzony w formie aktu notarialnego. Dalsze wymogi wynikają
z ustawy - prawo o notariacie. Zgodnie
z ustawą notariusz musi przekonać się,
że treść czynności jest dokładnie znana
i zrozumiała spadkodawcy. Koszt sporządzenia takiego dokumentu również
jest niewielki.
Ostatnią zwykłą formą testamentu
jest testament allograficzny. Spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie
wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo

gminy lub kierownika urzędu stanu
cywilnego. Wymagana jest obecność
dwóch świadków. Oświadczenie spadkodawcy musi być spisane w formie
protokołu. Należy także zamieścić
datę jego sporządzenia. Protokół
ten jest odczytywany spadkodawcy
w obecności świadków. Wymagane
są tutaj także podpisy: spadkodawcy
(gdy ten nie może się podpisać, należy
to zaznaczyć i podać tego przyczyny),
osoby, wobec której składana jest wola
i świadków.

Testamentem szczególnym jest
testament ustny. Możliwość jego
sporządzenia istnieje, przy obawie
rychłej śmierci spadkodawcy lub jeżeli
wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu
jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.
Spadkodawca składa oświadczenie
w obecności co najmniej 3 świadków.
Istnieją dwa sposoby stwierdzenia treści
takiego testamentu. Pierwszą z nich jest
spisanie oświadczenia przez jednego ze
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świadków lub osobę trzecią przed upływem roku (od chwili oświadczenia).
Wymagane są: podpisy spadkodawcy
i 2 (lub wszystkich) świadków, podanie miejsca i daty sporządzenia
pisma, miejsca i daty oświadczenia.
Drugim zaś sposobem (jeśli powyższy
nie został wykorzystany) jest złożenie
przez świadków oświadczenia przed
sądem (jeżeli przesłuchanie jednego
z nich jest bardzo utrudnione można
poprzestać na 2 świadkach) w terminie
6 miesięcy od chwili otwarcia spadku.
Kolejnym testamentem jest testament podróżny. Spadkodawca (podróżujący polskim statkiem wodnym
lub powietrznym) oświadcza wolę
przed dowódcą statku lub jego zastępcą
w obecności
dwóch
świadków.
Dowódca lub zastępca spisuje wolę
(i podaje datę spisania), odczytuje
spadkodawcy w obecności świadków.
Tutaj także wymagane są podpisy:
spadkodawcy, dowódcy (lub zastępcy)
i świadków.
Ostatnią ze szczególnych form testamentów jest testament wojskowy.
Można go sporządzić w czasie wojny,
mobilizacji lub przebywania w niewoli. Oczywiście ta forma testamentu
przewidziana jest dla określonej grupy
podmiotów. Testament wojskowy uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 30.01.1965r.
w sprawie testamentów szczególnych.
Rozporządzenie przewiduje testament
w formie zbliżonej do testamentu al-
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lograficznego, ale także formę ustną
w wyjątkowych okolicznościach.
Należy również pamiętać, że
świadkiem nie może być osoba bez
pełnej zdolności do czynności prawnych, niewidomy, głuchy lub niemy,
osoba, która nie może czytać i pisać,
osoba, która nie włada językiem,
w którym spadkodawca sporządza
testament oraz skazany prawomocnie
wyrokiem sądowym za fałszywe
zeznania. Świadkiem nie może
być również osoba, dla której w testamencie
została
przewidziana
jakakolwiek korzyść. Nie mogą być
również świadkami: małżonek tej
osoby, jej krewni lub powinowaci
pierwszego i drugiego stopnia oraz
osoby pozostające z nią w stosunku
przysposobienia.
Należy pamiętać również o instytucji
zachowku, który w szczególnie uzasadnionych wypadkach ma zastosowanie,
nawet gdy jednocześnie ma zastosowanie testament. Pomimo to uważam
jednak, że warto skorzystać z tej formy
rozporządzania majątkiem na przyszłość,
zwłaszcza, gdy mamy pewność, że chcemy szczególnie obdarować bliską nam
osobę. Jest to również wygodny sposób
na ominięcie procedur w przypadku
braku sformalizowanego stosunku
łączącego nas z inną osobą, który to stosowany jest w przypadku dziedziczenia
ustawowego.
Aniela Pietruszczak

EWANGELIK KOŚCIOŁA POKOJU 3(5) / 2015

ETYCZNE ASPEKTY TRANSPLANTOLOGII

Marcel Dudzic

Transplantologia to dziś jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny, budząca jednocześnie bardzo skrajne
emocje. W ubiegłym roku większość, bo 1531
organów przeszczepiono od zmarłych dawców w stosunku do 85 przeszczepów od osób
żyjących. Każdy z tych przeszczepów może
ratować życie, przedłużając je od kilku do
kilkudziesięciu lat. Dlaczego więc niektórzy
domagają się ich zakazu? W tekście skupię się
na poruszanych wątpliwościach natury etycznej wobec transplantacji.

Od lat 50. XX wieku przeszczepiano
z
dużym
powodzeniem
nerki,
w następnej dekadzie próbowano
kilkakrotnie przeszczepić wątrobę, eksperymentowano również z płucami.
Rozwój transplantologii zmierzał do
niemożliwego, coraz bliższe stało się
pytanie, czy można żyć nieskończenie
długo wymieniając zużyte narządy nowymi? Dlatego też wielką sensację
wzbudził pierwszy udany przeszczep
serca z roku 1967 wykonany przez
zespół dra Christiaana Barnarda.
Przekroczono tym samym Rubikon. Transplantacja ta zmusiła do
zredefiniowania pojęcia śmierci na początku 1968 roku, co dla wielu wzbudziło kontrowersje. Dotychczasowa
definicja śmierci opierała się na ustaniu

kryteriów krążeniowo-oddechowych.
Była nie tylko usankcjonowana prawnie,
ale również głęboko zakorzeniona
w powszechnym
wyobrażeniu
momentu śmierci, jak i w kulturze.
Zmiana definicji śmierci rozbudziła
dyskusję o tym, kiedy człowiek przestaje
być osobą i zaczyna być tylko ciałem.
Od początków cywilizacji serce
cieszyło się szczególnym statusem,
wokół niego wytworzyła się szczególna
symbolika. Mumifikowane egipskie
mumie pozbawiane były wszystkich
narządów oprócz serca, ono miało być
ważone na sądzie zmarłych, podczas
którego określano pośmiertny los
człowieka wobec kryteriów złych i dobrych uczynków. Starożytni Egipcjanie
byli przekonani, że to z serca, a nie
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z mózgu wychodzą wszelkie rozkazy
kierujące człowiekiem. Dla Pliniusza
Starszego jest organem, który pierwszy
zaczyna żyć w ludzkim ciele i ostatni
w nim umiera, więc uosabia fizyczną
siłę życia. Zjadając serce, uzyskiwało się
jego moc. Nie były to tylko serca wrogów, ale również zwierząt budzących
respekt lub – jak w wielu częściach
Afryki – serca poprzedników zjadanych
przez nowych władców. Co ciekawe,
ludy traktujące w ten sam sposób mózgi
podczas rytualnych uczt na terenach
obecnej Papui Nowej Gwinei wymierały
podczas epidemii choroby prionowej
Ku-ru. Również w chrześcijańskiej
świadomości serce traktowane było
jako ośrodek wszystkiego co duchowe,
siedziba naszego wewnętrznego człowieka. W średniowieczu rozwinął się
kult Bożego Serca, wiele lat później kult
serca maryjnego. W XIII wieku mistyka
nadaje sercu wymiar religijny, przez co
przestaje być postrzegane jako część
ciała.
Z problemem ze zdefiniowaniem momentu śmierci anestezjolodzy zwrócili
się w 1957 roku do papieża Piusa XII,
który stwierdził, że ludzkie życie trwa
dopóty, dopóki funkcje życiowe – co
należy odróżnić od funkcjonowania
poszczególnych organów ciała – przejawiają się spontanicznie bez pomocy
jakichś sztucznych działań, samo
określenie momentu śmierci pozostawił
w gestii lekarzy. Należy wspomnieć, że
pięć lat wcześniej, gdy większość prób
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przeszczepów kończyła się śmiertelnie,
ten sam papież jako niedopuszczalne
narażanie przez pacjenta swojej
fizycznej integralności, jeśli naraża
go to na szkody bądź poważne ubytki.
Stwierdził, że pacjent nie może być
absolutnym panem swojego ciała.
W tamtych czasach zorientowano się,
że w szpitalach podtrzymuje się funkcje
życiowe pacjentów, których mózgi
nie wykazują już żadnej aktywności.
W końcu powszechnie przyjęto nowe
kryterium zgonu – kryterium śmierci
mózgowej, to samo techniczne kryterium, którym kierował się dr Barnard
pobierająć organ od zmarłej w wypadku
młodej kobiety. To właśnie zmiana definicji śmierci umożliwiła gwałtowny
rozwój transplantologii. Do przeszczepu
pobiera się bijące serce, mimo że jest to
serce zmarłego.
Oponentom dra Barnarda argumentów dostarczyła szybka, bo po 18
dniach, śmierć pierwszego pacjenta
z przeszczepionym sercem. Biorca
zmarł na zapalenie płuc spowodowane
osłabieniem przez środki zapobiegające
odrzutom organów już słabego systemu odpornościowego. Przeciwnicy
w swojej argumentacji wykorzystują
niewiedzę i obawy przeciętnego odbiorcy, chyba celowo myląc pojęcia
śmierci klinicznej, śpiączki i śmierci
mózgowej.
Konieczność orzekania śmierci
mózgowej występuje przy stosunkowo
małej liczbie zgonów. Dochodzi do
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tego właściwie tylko przy urazach
komunikacyjnych
czaszki
oraz
częściej po udarach, gdy wskutek
obrzęku
ciśnienie
śródczaszkowe
przewyższa ciśnienie tętnicze hamując
tym samym dopływ krwi do mózgu.
Należy podkreślić, że najczęstszą
okolicznością śmierci jest jednak klasyczne nieodwracalne zatrzymanie
krążenia,
poprzez
niedotlenienie
tkanek prowadzące do obumarcia
reszty narządów ciała. W większości
więc przypadków zgon stwierdzany
jest w podobny, niedoskonały sposób
jak wieki temu. Obserwuje się brak
oddechu, niewyczuwalne tętno, brak
reakcji źrenic na światło – sporadycznie
to właśnie w tych przypadkach dochodzi
do błędnego stwierdzenia zgonu.
Skomplikowana procedura stwierdzenia zgonu przeprowadzona jest przez
trzyosobowy zespół lekarzy (anestezjologa,
neurologa / neurochirurga
i innego specjalisty), trwa około kilkunastu godzin i jest szczegółowo dokumentowana. Nikt nie przyspiesza

decyzji o rozpoczęciu procedury,
przeciwnie, jej opóźnianie spełniałoby
kryteria uporczywej terapii. Wytyczne
opracowane w Harvardzie w roku 1968
dotyczące śmierci pnia mózgu (części
zawierającej podstawowe ośrodki odpowiedzialne za funkcje życiowe, jak
automatyzm oddechowy, akcja serca,
odruch ssania), zostały poszerzone
do kryteriów śmierci całego mózgu
i poszerzone o szereg obowiązkowych
badań.
Według mnie jedynymi wadami
kryteriów śmierci mózgowej są jej
relatywnie młody wiek i naukowa
hermetyczność. Nigdy nie doszło do
pomyłkowego określenia śmierci przy
użyciu kryteriów zgodnych z obecnym
stanem wiedzy medycznej, u żadnego
z wybudzonych ze śpiączki nie stwierdzono zgonu. Nikt nigdy nie pobrał
organów na przeszczep mając jakiekolwiek co do śmierci wątpliwości.
Środki znieczulające i zwiotczające
mięśnie podczas pobierania organów
podaje się w celu zniesienia odruchów
rdzeniowych, niewłaściwych dla tych
mających ośrodek w mózgu – skurcze
mięśni uniemożliwiają technicznie
pobranie organów. Takie odruchy
stwierdzano u odmóżdżonych zwierząt
doświadczalnych.
Jednak nie wszystko jest tak jasne,
a w temacie transplantologii jest wiele
miejsca dla dyskusji. Mam wrażenie,
że uciekanie się nakręcania spirali
strachu i zabobonu jest klasyczną
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próbą ucieczki od debaty nad ważnymi
etycznymi zagadnieniami, jak i również
sprawdzonym narzędziem kontroli
nad mniej świadomymi ludźmi. Zgodnie z tą logiką, jeśli temat nie jest poruszany, po prostu nie istnieje.
Po pierwsze warto poruszyć kontrowersyjną kwestię prawa do dysponowania ciałem pacjenta. W Polsce
obowiązuje
prawo
domniemanej
zgody na pobranie narządów. Większość osób sądzi, że należy spisać
jakieś oświadczenie woli. Takie oświadczenia spełniają raczej ważną rolę
uświadamiającą społeczeństwo co do
słuszności idei transplantacji. Warto
zwrócić uwagę na akcję rozprowadzania
oświadczeń woli przeprowadzono kilka
lat temu w katolickich kościołach
m.in. w Gdańsku, przypominając popierające stanowiska Pawła VI wobec medycznych kryteriów śmierci
i Jana Pawła II w stosunku do transplantacji. Jest to znamienne w okoliczności, gdy większość oponentów
przeszczepiania organów wywodzi
się właśnie ze środowisk narodowo
– rzymskokatolickich. Każdy, kto nie
chce, aby po śmierci pobrano od niego
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organy do przeszczepu, powinien
zgłosić swój sprzeciw do Centralnego
Rejestru Sprzeciwów.
Inne stanowiska powołują się na
moralne prawo do autonomii pacjenta,
podając za przykład USA, gdzie pacjent za życia podejmuje dobrowolną
decyzję o możliwej donacji narządów.
Jeszcze inni podkreślają tradycyjne
prawo rodziny do opieki nad ciałem
pacjenta. W praktyce polscy lekarze
pytają rodzinę zmarłego, czy wiedzą
o ewentualnym sprzeciwie krewnego
wobec pobrania narządów.
Krytykowane jest utylitarystyczne
podejście: jedno ciało – ratuje wiele
osób, jako zamach na podmiotowość
istoty ludzkiej.
Pojawiają się zagrożenia w postaci
sprzedawania parzystych organów, bądź
pozyskiwanie ich w sposób niezgodny
z prawem. W szpitalach oczywiście
nie ma możliwości na przeszczepienie
takich narządów.
Kwestia transplantacji
kończyn
i twarzy, mimo sensacyjnego i przyjaznego przedstawienia w mediach jest
szczególne ciężka dla biorców. Jak się
często okazuje, nie tylko układ immunologiczny może nie zaakceptować
nowych narządów. Brak akceptacji nowego wizerunku, uczucie obrzydzenia,
brak identyfikacji z przeszczepem wymagają terapii psychologicznej.
Choć z zamiaru słuszne są działania
mediów służące popularyzacji i edukacji
transplantologicznej, to zauważyłem
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wielokrotnie niedopuszczalne wg mnie
zjawisko publikowania danych dawcy
i biorcy przeszczepu. Donator staje się
bohaterem, biorca może czuć presję
wdzięczności wobec rodziny zmarłego,
choć nie ma takiego obowiązku. Do
tego wszystkiego może dołączyć niekoniecznie racjonalne zachowanie
w wyniku traumy, przeżyć po ciężkiej
chorobie bądź samej presji otoczenia,
co naraża biorcę przeszczepu na pokusy
oceny przez środowisko.
Nieetycznym może się wydawać
czekanie na przeszczep = czekanie na
czyjąś śmierć.
Na horyzoncie nauki widać udoskonalane sztuczne serce, które obecnie
jest jescze za ciężkie. Być może za
niedługo będzie można hodować narządy
z własnych tkanek. Choć możliwe, że

w przyszłości nauka przyniesie nam
mniej kontrowersyjne narzędzia, choć
transplantacja nie jest doskonała ani
medycznie, ani moralnie, nie można
jej zakazać, bo jak do tej pory w wielu
przypadkach jest to ostatnią, najlepszą
metodą leczenia niewydolności narządowych jaką znamy. Warto zaznaczyć, że kontrowersyjne kryteria
śmierci mózgowej będą w przyszłości
modyfikowane wraz z oczekiwanymi
odkryciami niepełnej przecież naszej
wiedzy o mózgu. Przekonanie, że mamy
dziś absolutną wiedzę w nauce opartej
na statystyce nie ma podstaw, jednak nie
pozwala na kwestionowanie dobrze funkcjonujących, udowodnionych procedur
w momencie, gdy nadziei już nie ma.
Marcel Dudzic

Z-ZA SZACHULCOWEGO MURU

Niesforna Turystka?
To zdarzenie miało miejsce również 19 kwietnia
2015 roku w Kościele Pokoju. Parafianie i goście
z Offenbach byli w tym czasie na kawie w pobliskiej „Auguście-Wiktorii”, a ja zajęta byłam wydawaniem biletów turystom, udzielaniem im odpowiedzi na różne pytania oraz uruchamianiem płyt
CD w uzgodnionej wcześniej i oczekiwanej przez
turystów wersji językowej. W zasadzie turystów
nie było zbyt wielu, dlatego mogłam ich dokładnie

Maria Krajewska
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obserwować. No i wypatrzyłam... Gdy spojrzałam na ambonę, zobaczyłam
na niej młodą osobę, która była zachwycona tym, że się tam znalazła. Jakby
tego było mało, ta dziewczyna zaczęła przywoływać do siebie osoby z którymi przyszła zwiedzać świątynię! Nie mogłam uwierzyć w to, co zobaczyłam.
Pomyślałam od razu, że drzwi na ambonę musiały być uchylone (ktoś ich nie
zamknął). A turysta wejdzie wszędzie, jeśli ma tylko taką okazję... Musiałam
interweniować, bo przecież ambona jest przeznaczona do wygłaszania kazań
i czytania Pisma Świętego, a nie do „zaliczania” atrakcji turystycznych przez
przypadkowe osoby. Pogroziłam palcem tej niesfornej turystce i natychmiast
udałam się w jej kierunku, by wyrazić swoje niezadowolenie i pouczyć ją, że
w kościele też trzeba umieć się zachowywać należycie. Ale turystka, zobaczywszy moją wzburzoną minę, w lot zrozumiała moje zamiary i w mgnieniu
oka zeszła po schodkach na dół, pod ambonę. Czyli, w miejsce przeznaczone
dla wiernych i zwiedzających. A mnie, na szczęście, pozostało tylko zamknąć
barokowe drzwi wiodące na kazalnicę, co natychmiast uczyniłam.
Po pewnym czasie, kiedy już ochłonęłam z emocji, uprzytomniłam sobie, że
tego dnia (2. Niedzielę po Wielkanocy) ze wspomnianej wyżej ambony piękne
kazanie wygłosił ks. Georg Friedrich Metzger. I było to kazanie o Dobrym
Pasterzu (J 10.11-14; 27-28), który zna swoje owce, a one idą za nim. Idą
wszędzie! Chciałoby się rzec: Gdzie je oczy poniosą... ;-)) I, jeśli nikt ich
w odpowiednim momencie nie powstrzyma, są w stanie wspiąć się nawet na
ambonę... ;-)) Wygląda na to, że nikt z obecnych w kościele parafian nie
zauważył tych otwartych drzwi, których nie zamknął za sobą nasz czcigodny
gość z Offenbach... I to właśnie stało się zachętą dla tej spostrzegawczej
turystki. Niesfornej turystki. A może, w istocie, zabłąkanej owieczki?
PS. Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że niektórzy turyści
mogą być nieobliczalni w swoich zamysłach. Tylko jak rozpoznać te ich
niecne zamiary? Przecież tak naprawdę wszystkim zwiedzającym dobrze
z oczu patrzy... Do tego są mili, uprzejmi, życzliwi, często gadatliwi, a nawet
uśmiechnięci. A mimo to nie wolno im dowierzać... Jakby powiedział mój
małżonek, w takich przypadkach powinnam się włączyć czerwona lampka
z napisem: Stosuj zasady ograniczonego zaufania! Kieruj się własnym
rozumem i przewiduj z dużym prawdopodobieństwem to, co w rzeczywistości
zrobi współuczestnik ruchu turystycznego! Koniec. Kropka... ;-))
Maria Krajewska
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Pan Jerzy Osolinsz, niezwykle szarmancki, kulturalny, zasłużony dla jaworskiej
Parafii. Wieloletni członek Rady Parafialnej, Synodu Kościoła Ewangelickiego, nam,
parafianom Kościoła Pokoju, znany jest również z ogromnego poczucia humoru. Pan
Jurek zna dowcipy chyba na każdą okazję. Na naszą prośbę przygotował kilka z nich.

ANEGDOTY PANA JURKA
Gość wzywa kelnera i pyta:
- Czy muzycy w waszym lokalu grają na życzenie gości?
- Oczywiście, szanowny panie!
- To proszę im powiedzieć, żeby zagrali w domino!
--------------------------------------------------------------------------------------Jaś zwierza się koledze:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Siadam i czekam aż mi przejdzie.
--------------------------------------------------------------------------------------Mały Szkot mówi do ojca:
- Tato, kup mi na urodziny łyżwy!
- Przecież latem nie jeździ się na łyżwach!
- To kup mi w zimie.
- Ale w zimie nie masz urodzin!
----------------------------------------------------- Dlaczego w Wąchocku są 4 mosty?
- Bo dopiero za czwartym razem trafiono na rzekę.
--------------------------------------------------------------------------------------Gość do kelnera:
- Poproszę befsztyk.
Przykro mi,
e ma.
- Nie ma.
ale też już ni
- Poproszę kotlet schabowy.
- Nie ma.
- To może jajecznicę.
- Nie ma.
- W takim razie poproszę mój płaszcz!
Kelner spogląda na wieszak i mówi:
- Przykro mi, ale też już nie ma.
-------------------------------------------------------------------------------------- Cześć tato, wróciłem!
Ojciec siedzący przed komputerem,
nie odrywając wzroku od monitora pyta:
- A gdzieś ty był?
- W wojsku tato...
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PLAN SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW
JAWOR

NOW. KOŚCIÓŁ

Kazanie bp Kościoła Jerzy Samiec.

o 11:00

20. 09

  

o 11:00

27. 09



o 11:00

 

o 9:00



o 9:00

 

o 9:00



 




WRZESIEŃ

13. 09 Jubileusz 360-lecia kościoła.

  



11. 10
18. 10



- Nabożeństwo,

o 11:00
o 11:00
o 11:00

 - Komunia święta i Spowiedź





o 11:00

  - Szkółka niedzielna,
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25. 10

Legenda:

  



PAŹDZIERNIK

4. 10 Dziękczynne Święto Żniw

- Kawa parafialna

Hala Chrztów, obecnie Kaplica Zimowa
1715 - 2015
Obraz ołtarzowy podarowany Parafii w rocznicę 360-lecia Kościoła
Pokoju i 300-lecia kaplicy przez jaworską artystkę p. Iwonę Lopko

Stalla duchownych jest najstarszym elementem wyposażenia
w Kościele Pokoju. Pochodzi prawdopodobnie jeszcze z czasów
renesansu, a więc powstała przed wybudowaniem kościoła i
została do niego przywieziona już po jego powstaniu. Prace renowacyjne prowadził Pan Krzysztof Owsiany, jego małżonka
Anna i zespół współpracowników w latach 2014-2015, a środki
na renowację przekazała fundacja Förderkreis Jauer.

Stalla duchownych
przed renowacją

Stalla duchownych
po renowacji

PARAFIA EWANGELICKA PRZY KOŚCIELE POKOJU W JAWORZE
Proboszcz - ks. Tomasz Stawiak
Prezes Rady Parafialnej - Remigiusz Tarasiewicz
Biuro Parafialne - Oksana Fursa tel: 76 - 870 - 51 - 45
Kantor - Małgorzata Zuchowicz
Nauczanie kościelne (lekcje religii, nabożeństwo dla dzieci) - Marzena Stawiak
OBSŁUGA RUCHU
TURYSTYCZNEGO

- Ginter Frautschi - tel: 511 - 735 - 868
- Maria Krajewska - tel: 76 - 870 - 51 - 45

