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• Muzyczna uczta z Heandlem - Mesjasz
• Warsztaty dla par

• Kościół Pokoju na zdjęciach Z. Gola - wystawa
• Sprzątanie kościoła
• Szósta rocznica śmierci Leszka Krajewskiego

• Bp R. Bogusz ponownie prezesem Diakonii Polskiej
• Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w  Świerzawie
• Jubileusz 10-Lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Drodzy Parafianie,

niniejszy numer obrazuje jak wielu inicjatyw 

podejmujemy się w naszej Parafii. Niezmiennie 

pojawiają się nowe pomysły, działania, których 

autorami często jesteście Wy. Przykładem niech 

będą warsztaty dla małżeństw z ks. prof. M. Uglorzem, których pomysło-

dawczynią była Aniela Pietruszczak (relacja w numerze). 

I tak to właśnie powinno wyglądać, gdyż Parafię tworzą nie sam Pro-

boszcz, Rada Parafialna, ale cała społeczność. Niedługo w naszej Parafii 

odbędą się wybory do Rady Parafialnej, to kolejny mały egzamin z odpo-

wiedzialności za swój Kościół. 

Marzena Stawiak
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1 P 1, 3-9
3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według 
wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku 
nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, 4. ku dziedzictwu nieznikomemu 
i  nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zacho-
wane jest w niebie dla was, 5. którzy mocą Bożą 
strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, 
przygotowane do objawienia się w czasie osta-
tecznym. 

6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krót-
ko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodny-
mi doświadczeniami, 7. ażeby wypróbowana 
wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome 
złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, 
i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 

8. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, 
wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, 
i weselicie się radością niewysłowioną i chwaleb-
ną, 9. osiągając cel wiary, zbawienie dusz.

Zrodzeni na nowo do żywej nadziei…
Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Drogi Zborze Jaworski!
Spotykamy się w radosnym okresie roku kościelnego, zaledwie kilka dni 

po święcie Wielkiej Nocy, aby w tym nabożeństwie dziękczynnym dziękować 
Bogu za 25 lat istnienia parafii ewangelickiej w Jaworze. Jesteśmy wszyscy 
świadomi dalece dłuższej historii ewangelicyzmu w Jaworze oraz historii tej 
świątyni – Kościoła Pokoju. Jednak w tę długą, bogatą i burzliwą historię 

wpisuje się ta krótsza historia ostatniego ćwierćwiecza, odkąd miejscowy 
zbór ewangelicki wiedzie swoje życie duchowe w formie nowo utworzonej 
po powojennej przerwie, regularnej parafii naszego Kościoła. Chociaż z woli 
Bożej dane mi było służyć w tym miejscu zaledwie trzy lata, od połowy 1988 
do połowy 1991 roku, ponowne utworzenie w Jaworze parafii ewangelickiej 
z filiału parafii legnickiej istotnie nastąpiło pod koniec okresu mojej służby 
tutaj, w marcu 1991 roku. 

Dziękuję Wam za przypomnienie mi o tym fakcie i za zaproszenie do dzi-
siejszego dzielenia się z Wami radością tego jubileuszu, a przede wszystkim 
za zaproszenie do wspólnego dziękowania Bogu za Was, za Waszą parafię, za 
wszystkich, którzy byli tu wtedy i którzy gromadzą się tutaj obecnie. Może-
my z przekonaniem wpisać nasze dziękczynienie w ten powielkanocny czas 
i wyrazić je pierwszymi słowami naszego tekstu biblijnego, za jego Autorem 
wołając do Boga:  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który odrodził nas według wielkiego miłosierdzia swe-
go… Jemu niech będą dzięki za wszystko, czym życie Waszej parafii i życie 
nas wszystkich wypełniał przez te minione 25 lat.

Będzie zapewne po nabożeństwie okazja, aby powspominać wspólnie 
tamte początki, owo odrodzenie parafii i lata późniejsze. Najpierw jednak 
chciejmy wsłuchać się w Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą niedzielę 
Quasimodogeniti i wejść nieco głębiej w jego poselstwo. Bo zapewne słu-
chając tego fragmentu 1 Listu Piotra i przypominając go sobie, doskonale 
rozumiemy, że mówi on o czymś innym i głębszym, niż jedynie o jakimś od-
rodzeniu zewnętrznym, organizacyjnym, historycznym, chociażby tak istot-
nym, jak odrodzenie parafii i parafialnego życia po latach powojennej nie-
pewności co do przyszłości tutejszego zboru i jego znanego na całym świecie, 
a jakże wtedy nadwątlonego zębem czasu kościoła.  

Za Autorem tego listu chwalimy więc dzisiaj i wielbimy Boga za nasze du-
chowe odrodzenie, za zrodzenie nas na nowo do nowej, żywej nadziei w kon-
sekwencji Zmartwychwstania Jezusa i pochodu Ewangelii zmartwychwsta-
nia przez wieki, kontynenty, upadające i powstające państwa, odchodzące 
do historii i tworzące się, nowe narody. Zatem: Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego mi-
łosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa!

ks. bp Ryszard Borski

Kazanie wygłoszone w I niedzielę 
po Wielkanocy 2016 r. 

w 25 rocznicę reaktywowania Parafii 
Ewangelickiej przy Kościele Pokoju
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… obdarowani Zmartwychwstałym
To jest pierwsze, co trzeba dziś z ambon powiedzieć za tym tekstem. Zo-

staliśmy obdarowani zmartwychwstałym Panem. Bóg postawił na naszej 
drodze życia swojego zmartwychwstałego Syna. Zmiłował się nad nami. 
Okazał nam miłosierdzie w Chrystusie, czyniąc z Jego zmartwychwstania 
rękojmię naszej nowej nadziei. 

Nikt sam siebie nie rodzi w sensie biologicznego, ziemskiego początku. 
Zostaliśmy urodzeni. Dlatego jesteśmy i żyjemy. Tak też nikt sam siebie nie 
może duchowo na nowo narodzić, na nowo duchowo zrodzić się lub odro-
dzić. Zostaliśmy na nowo zrodzeni przez Boga, który powołał nas do nowej, 
żywej nadziei przez dar wiary w Boże miłosierdzie, przez dar wiary w ukrzy-
żowanego za nas i zmartwychwstałego dla nas Jezusa Chrystusa.

Jak wyobrażamy sobie to zmartwychwstanie Chrystusa, jak jesteśmy lub 
nie jesteśmy w stanie wyobrazić je sobie, nie jest tu istotne. Bóg dał nowe 
życie swojemu Synowi, miejsce po swojej prawicy, mówiąc językiem sym-
bolicznym, bo nie mamy innego, aby mówić o rzeczywistości i życiu Boga 
samego. Nam  zaś dał świadectwa pierwszych uczniów i wiarę pierwszych 
świadków Zmartwychwstałego, a przez nie wiarę tę i w nas zaszczepił. Mocą 
i poprzez działanie Ducha Bożego wierzymy w Boga, wierzymy w naszego 
zmartwychwstałego Pana, a tak staliśmy się i jesteśmy ludźmi nadziei, nowej 
nadziei, żywej nadziei. Dla nas Jezus Chrystus nie jest jedynie wielką posta-
cią historyczną, lecz żywym Panem, przez którego szukamy Boga, w imieniu 
którego oddajemy się Bogu, w którym mamy dostęp do miłosiernego Boga 
jako naszego Ojca. Zmartwychwstały Jezus Chrystus jest kotwicą naszej 
chrześcijańskiej nadziei. Za ten dar chwali Boga i Ojca biblijny Autor nasze-
go tekstu. Za ten dar zmartwychwstałego Chrystusa dziękujemy dzisiaj wraz 
z nim także my wszyscy, my – powołani do żywej nadziei w Zmartwychwsta-
łym.

… przeznaczeni do wiecznego zbawienia 
Istotą każdej nadziei, także tej najbardziej ziemskiej, jest to, że dotyczy 

ona tego, co będzie, co ma być, czego się spodziewamy, czego sobie życzymy, 
a nie tego, co jest. Nie inaczej jest z tą zaszczepioną w nas żywą nadzieją, któ-

rą związani jesteśmy z Chrystusem, a przez Chrystusa z Bogiem. 
Już o  naszej relacji do samego Chrystusa mówi nasz biblijny Autor: Tego 

miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz 
nie widzicie… Istotnie, chociaż czasami mówimy o nas samych, chrześcija-
nach, jako o świadkach Jezusa, nie było nas przecież wśród świadków Jego 
nauczania w czasie Jego ziemskiego życia. Nie było nas wśród świadków Jego 
odrzucenia i krzyżowej śmierci. Nie było nas wśród wszystkich wymienio-
nych i niewymienionych w Nowym Testamencie z imienia świadków Jego 
działania jako Zmartwychwstałego. Nie widzieliśmy nigdy Jezusa oczyma 
ciała i nie widzimy Go także teraz naszym wzrokiem.  

Ale wierzymy w Niego i potrafimy tę wiarę w radości przeżywać, bo wie-
rzymy i ufamy Bogu, bo wierzymy, że jest On wszechmogącym Panem tak-
że nad śmiercią, nad naszą śmiercią i nad wszelką śmiercią, bo wierzymy 
w Boże obietnice, które przekraczają horyzonty wszelkich ziemskich i czaso-
wych oczekiwań, pragnień i nadziei. 

Piotr przypomina nam dzisiaj także o treści tej żywej nadziei, którą przez 
zmartwychwstałego Chrystusa Bóg złożył w naszych sercach: dziedzictwo 
nieznikome i nieskalane, i niezwiędłe, zachowane w niebie dla nas, zba-
wienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym, cel wiary, 
którym jest zbawienie dusz.

Gdyby w językach ludzkich istniały określenia bezpośrednio opisujące 
rzeczywistość wiecznego życia z Bogiem, zapewne zostałyby do opisu tej 
oczekującej nas rzeczywistości użyte. Ale takich bezpośrednich określeń nie 
ma, bo rzeczywistości, istoty i życia Boga i u Boga nie sięga ani nasz ludzki 
język, ani nasza ludzka wyobraźnia. Zdani tu jesteśmy na określenia niebez-
pośrednie, symboliczne, obrazowe. Stąd takie obrazy, jak gdzie indziej w Bi-
blii nowa ziemia i nowe niebo, tron Boży w niebie, wiele mieszkań w domu 
Ojca lub – jak w naszym tekście – zapożyczone z ludzkich i ziemskich relacji: 
dziedzictwo. 

W dzisiejszym języku nazywamy to spadkiem, mając na myśli dobra 
materialne, które dzieci otrzymują po swoich rodzicach. W tym znaczeniu 
mówimy co prawda o dziedziczeniu, ale już słowa „dziedzictwo” używamy 
raczej w odniesieniu do dóbr kultury lub narodowych wartości, podczas gdy 
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określenie „dziedzic” praktycznie wyszło z użycia. Myślę jednak, że nie prze-
szkadza nam to rozumieć, że owo dziedzictwo nieznikome, nieskalane i nie-
zwiędłe, w odróżnieniu od wszelkiego prawa do przyszłego objęcia w po-
siadanie tego, co czasowe, przemijające, a czasem także moralnie wątpliwie 
zgromadzone, tu oznacza niedostępny dla naszej ludzkiej wyobraźni udział, 
nasz udział w wiecznym życiu Boga, w wiecznym życiu Jego zbawionego 
stworzenia. 

 … strzeżeni i posilani w przeciwnościach  
Żyjąc tą nadzieją, żywiąc tę nadzieję przez wiarę w Chrystusa 

zmartwychwstałego, stąpamy jednak mocno po ziemi, jaką ona w danym 
nam czasie i miejscu jest. Jako chrześcijanie nie żyjemy jedynie biblijną 
przeszłością, biblijnymi postaciami, obrazami i opowiadaniami. Nie żyjemy 
jednak także jedynie niebiańską przyszłością.  Żyjemy także – nie mniej niż 
inaczej wierzący lub niewierzący -  teraźniejszością, ziemską teraźniejszością, 
codziennością. A na tę składają się zarówno dotyczące nas wszystkich 
jednakowo okoliczności czasu i miejsca, które dzielimy ze sobą, jak również 
indywidualne, osobiste okoliczności życia, które – jak doskonale wiemy 
– nawet dla dwóch żyjących tu i teraz obok siebie ludzi mogą być i często 
bywają diametralnie różne. 

Przez minione 25 lat najnowszej historii jaworskiej parafii przeżywaliśmy 
wspólnie upadek komunizmu w środkowej i wschodniej Europie, nadzieje 
na lepszą przyszłość świata bez wrogich sobie i rywalizujących ze sobą syste-
mów i obozów państw, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, podnosze-
nie się naszego społeczeństwa i gospodarki z siermiężności minionego sys-
temu społeczno-politycznego. Wspólnie przeżywaliśmy też rozczarowania 
i zawody, niespełnienie niektórych naszych oczekiwań i wyobrażeń sprzed 
25 lat. Dzisiaj wspólnie przeżywamy też narastające zagrożenie terroryzmem 
i wojną. Czego także absolutnie nie mogliśmy przewidzieć przed ćwierćwie-
czem, żyjemy w czasach największego ze wszystkich dotychczasowych prze-
śladowań chrześcijan na świecie. Niewyobrażalne wtedy, a jakże realne i bli-
skie dzisiaj. Takie doświadczenia są nam wspólne.

Co zaś dotyczy naszych indywidualnych losów i dróg – któż z nas obok 
radości nie doświadczył smutku, obok chwil szczęścia gorzkich łez, obok Fot. T. Wardyn

sukcesów porażek, obok uznania upokorzeń, obok zdrowia choroby, obok 
własnego życia śmierci kogoś bliskiego? Dlatego obok umocnienia w żywej 
nadziei w Chrystusie do nas wszystkich - w stopniu, w jakim każdej i każde-
go indywidualnie to dotyczy - Autor listu kieruje dzisiaj i to przesłanie: We-
selcie się z tej nadziei żywej, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmu-
ceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara 
wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, 
ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.

Owo „na krótko” może się nam czasem bardzo dłużyć i wydawać pra-
wie nie do zniesienia. W tej lub innej próbie może oznaczać dnie, miesiące, 
a może nawet lata. Pamiętajmy jednak: W tej perspektywie, o której mówi 
nasz tekst, w perspektywie nadziei na wieczność w domu Ojca, wszystko 
inne jest „na krótko” i nie inaczej. Pamiętajmy, że mocą Bożą strzeżeni je-
steśmy przez wiarę w zbawienie. I nie z nas, lecz od Boga samego pochodzi 
siła potrzebna do mierzenia się z każdą przeciwnością losu, z każdym nie-
szczęściem, z każdą porażką, z każdym zagrożeniem. Pan strzeże nas i posila. 
Pan strzeże naszej wiary, abyśmy nie zwątpili w chwilach próby.

… chwalmy Boga z radością.
Dlatego zachęceni tym osadzonym głęboko w ludzkim, ziemskim życiu 

tekstem, chwalmy Boga z radością, przeżywajmy z radością nasze zakotwi-
czenie w zmartwychwstałym Chrystusie, cieszmy się Bożą obecnością, bli-
skością i pomocą, pamiętając o obietnicy zbawienia i wiecznego życia, która 
nam przyświeca. 

W tę wielkanocną radość wiary i nadziei wpisuje się nasze dzisiejsze ra-
dosne dziękczynienie za 25 lat jaworskiej parafii ewangelickiej. I w tę wielka-
nocną radość wiary i nadziei wpisuję także i ja moje z serca płynące życzenia 
dla Was wszystkich i dla Waszej parafii: Niech Bóg wszechmogący strzeże 
Was i prowadzi przez następne lata istnienia i działania Waszej parafii ku ko-
lejnym jubileuszom. Niech prowadzi każdą i każdego z Was przez wszystkie 
koleje losu i na wszystkich drogach życia w nadziei żywej ku jej spełnieniu 
w wieczności.

Amen. 

ks. bp Ryszard Borski
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o usprawiedliwieniu. W niej zakończył 
się konflikt wokół głównej lutrowej/
pawłowej tezy, że Bożą łaską zbawieni 
jesteśmy tylko przez wiarę.

Niestety tak jak kiedyś wyniki dys-
put teologicznych zdolne były – tu da-
leko idące uproszczenie – wywoływać 
wojny, tak teraz prawie niezauważone 
przez lud nie  spełniły znaczącej roli 
w procesie pojednania, mimo że dla 
rozumiejących jedność jako jedno-
myślność został wysłany wyraźny ko-
munikat: Już prawie się nie różnimy!

Chyba zabrakło zauważalnego 
symbolu pojednania. Na taki będzie 
dobra okazja w pięćsetlecie reforma-
cji. Jeszcze nikt nie zabrał się za to by 
oficjalnie zaprosić papieża na obcho-
dy w kraju reformacji, choć oczekiwa-
nia co do nich samych słychać z obu 
stron. Być może bierze się to z obaw 
przed jakoby zafałszowaniem sen-
su święta przez taką obecność, może 
zbyt wygórowanymi oczekiwaniami 
gestów, bądź wycofania się ze słów, 
które w przebiegu czasu padły. 

Zdecydować się jednak na taki 
krok będzie trudno, jest to ryzykow-
ne, nie wiadomo do czego doprowa-
dzić. Najłatwiej w takim wypadku 
pozostać w status quo, na zewnątrz 
wydawać się przyjaciółmi, a zza ku-
lis utrzymywać wrogość, kurczowo 
trzymać się tego co dzieli. Rozumie-
nie urzędu, sakramenty? Przy Stole 
Pańskim nie istnieją żadne różnice, 
mimo to nie zezwala się katolikom 

na przyjęcie Sakramentu u luteranów. 
Oddolny ruch ks. Hassenhüttla, któ-
ry w 2003 r. zaprosił ewangelików do 
wspólnej Wieczerzy, skończył się dla 
niego suspendą.

Teraz biskup Rzymu Franciszek 
naciska z góry. Używa iście prote-
stanckiej dewizy Ecclesia semper refor-
manda. Zmieniający się Kościół, jego 
zdaniem, powinien odnaleźć wspól-
ną drogę, opuścić progi muzeum. 
W imieniu Kościoła katolickiego prze-
prosił w kościele Waldensów w  ze-
szłym roku za krzywdy wyrządzone w 
przeszłości. Zachowując, często różne 
od ogólnie rozumianych jako prote-
stanckie poglądy, zdaje się podkreślać 
istotę problemu rozumienia jedności 
Kościoła chrześcijańskiego. Jego jed-
ność ma opierać się bowiem nie na 
jednomyślności, a oparciu o wspólny 
fundament Ewangelii i wartości. Ko-
ściół to społeczność świętych uświę-
conych Duchem Świętym.

W temacie ekologii, czy kryzysu 
imigracyjnego papież i ewangelicy 
pokazują co to znaczy być chrześcija-
ninem. Razem, mimo różnic, opiera 
się relatywizowaniu fundamentów 
Kościoła. Jedno, różne chrześcijaństwo 
w obliczu pytań i zagrożeń ma okazję 
co znaczy być jednym, świętym, po-
wszechnym i apostolskim. Dla Kościoła 
nie jest zatem zagrożeniem obcy, lecz 
własna pycha i poczucie monopolu 
na wiedzę. To przecież wobec innych 
tyczy się nakaz misyjny Jezusa. Inni 

Razem, a jednak osobno

Marcel Dudzic

W roku 2000 Joseph Ratzin-
ger, późniejszy papież, w swoim pi-
śmie Dominus Iesus, pod punktem 
17. nazwał kościoły protestanckie 
nie kościołami, lecz wspólnotami 
chrześcijańskimi. Taka mała podłość 
z  jego strony, mogłaby być łatwo za-
pomniana, w końcu ówczesny pre-
fekt watykańskiej Kongregacji Nauki 
Wiary znany był z jadowitej obrony 
wszystkiego co miałoby mieścić się w 
pojęciu katolicyzmu. Jednak to okre-
ślenie skutecznie zatruło relacje mię-
dzy dwoma, zbliżającymi się do siebie 
w procesie dialogu głównymi nurtami 
zachodniego chrześcijaństwa. Mnie 
samego negatywnie wzrusza użycie 
w odniesieniu do kościołów ewange-
lickich słów pastor oraz wasza wspól-
nota. Choć użyte w swoim znacze-

niu semantycznym, jak najbardziej, 
prawidłowo, w ustach świadomego 
rozmówcy niosą w sobie ładunek po-
mniejszający ich rangę.

Czy w takim razie mamy uza-
sadnienie dla traktowania takiego 
sformułowania za krzywdzące, jeśli 
od prawie pięciowiecza nie jesteśmy 
jednym Kościołem? No właśnie, wie-
loma, dwoma, czy ciągle jednym? 
Obie strony odpowiedzą zgodnie  
z  Credo. Mimo to papież Benedykt 
XVI w  roku 2007 powtórzy: żaden 
Kościół we właściwym znaczeniu. 

Ruch ekumeniczny ma swój po-
czątek już w XIX w., Kościół łaciń-
ski przystąpił do niego po ostatnim 
soborze w 1965 r. Dialog w roku 
1999 doczekał się przełomu w po-
staci podpisanej Wspólnej deklaracji  

Kościoły nasze uczą, że jeden święty Ko-
ściół trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół 
zaś jest zgromadzeniem świętych, w którym 
się wiernie naucza Ewangelii i  należycie 
udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy 
jedności Kościoła wystarczy zgodność w na-
uce Ewangelii i udzielaniu sakramentów. Nie 
jest to konieczne, aby wszędzie były jednako-
we tradycje ludzkie albo obrzędy czy ceremo-
nie ustanowione przez ludzi, wedle słów Paw-
ła: „Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i 
Ojciec wszystkich”.

Konfesja Augsburska, artykuł VII
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Małgorzata Zuchowicz,
kantor Kościoła Pokoju

MUSICA LUTERANA – VIVA VOX EWANGELII

ZJAZD CHÓRÓW DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

pozwalają też uczyć się wzajemnie od 
siebie. Dlatego sądzę, że na świecie nie 
ma miejsca na jeden, w rozumieniu 
jednomyślny Kościół.

Podczas ostatniego pobytu w Ber-
linie wzruszył mną kontrast między 
dwiema społecznościami skupionymi 
we własnych, różnych kościołach. Po-
myślałem, że w przypadku zamiany 
nabożeństw, mogłyby one nie spełniać 
oczekiwań żadnej z grup. Jedni wy-
słuchali, w mojej opinii, mądrego, wy-
magającego refleksji kazania, drudzy 
uczestniczyli w dużo prostszej dyskusji, 
przy czym, przeczuwam, wiele osób 
przyszło raczej z uwagi na podawany 
darmowy posiłek. I choć wnioski z dys-
kusji drugiej z grup odbiegały dość zna-
cząco od mojego rozumienia omawia-
nego przez nich tekstu, to nie śmiem ani 
na chwilę wątpić, że wśród nich obecny 
był Duch Św. To doświadczenie uświa-
domiło mnie, że jeden Kościół jednego 
Ducha Świętego działa wśród różnych 
ludzi dając im wolność. Jak każdy, nawet 
ludzki, związek – społeczność Ducha 
Świętego w swojej chrześcijańskiej wol-
ności powinien prowadzić do rozwoju, 
spotkane grupy razem dążąc w swojej 
różnorodności do źle rozumianej jed-
ności podcinałyby sobie wzajemnie 
skrzydła. Mimo różnic, obie wspólno-
ty razem z pobliską parafią katolicką 
prowadzą wspólne akcje charytatywne, 
a  następnego dnia planowały wspólne 
nabożeństwo na poniedziałek Zesłania 
Ducha Świętego.

Jakby na potwierdzenie moich 
słów zauważam związek wydarzeń 
Piędziesiątnicy (Dz 2,1-18) w odnie-
sieniu do mitu o wieży Babel. Nad-
przyrodzona zdolność mówienia ję-
zykami przez apostołów jest jakoby 
odwróceniem historii z Genesis. Dla 
mnie wymowne jest, że Bóg wysyła 
dwunastu z misją tworzenia jednego 
nowego narodu wybranego dając im 
charyzmat znajomości wielu języków. 
Tu warto zaznaczyć, że język nie jest 
tylko zestawem słów i gramatyki, ale 
również potężnym nośnikiem kodu 
kulturowego, odzwierciedleniem in-
dywidualności oraz najsilniejszy chy-
ba czynnik tożsamotwórczy.  

Po co zatem ciągłe wołanie o jed-
ność, skoro jest ona w całej swojej 
potrzebnej różnorodności na wycią-
gnięcie ręki? Myślę, że nie ma łatwiej-
szego sposobu na jedność niż wojna. 
Antagonizowanie, nazywanie inne-
go człowieka obcym, wprowadzanie 
poczucia zagrożenia, by periodycz-
nie co pięć lat z ust marnego polity-
ka pojawiał się krzyk o konieczności 
stania razem. Maniera leniwych ludzi 
spowodowała spadek znaczenia waż-
nych słów, które odpowiednio użyte, 
mobilizować miały do obrony czegoś 
co rzeczywiście ważne, chociażby sto-
jących dziś pod znakiem zapytania 
humanistycznych fundamentów na-
szej kultury.

Autor: M. Dudzic

Drodzy Czytelnicy!!!

6 maja nasz chór parafialny brał udział 
w Zjeździe Chórów Diecezji Wrocławskiej, 
który miał miejsce w Kościele Opatrzności 
Bożej we Wrocławiu. Podczas tegorocznego 
spotkania wystąpiło 5 chórów: parafialny 
chór żeński pod dyr. Dawida Ślusarczyka, ze-
spół dziecięcy prowadzony przez Dobromiłę 
Ogińską  i Capella Ecumenica pod dyr. Ada-
ma Rajczyby z Wrocławia, Chór ekumenicz-
ny z Karpacza pod dyr. Bernarda Stankie-
wicza oraz Chór Kościoła Pokoju w Jaworze 
pod dyr. Małgorzaty Zuchowicz.

Nasz zespół wykonał Agnus Dei nieznanego kompozytora z towarzysze-
niem organów oraz  dwa utwory a capella (tzn. bez akompaniamentu instru-
mentalnego): Miserere mei Deus  Antonio Lottiego i Psalm 1 Błogosławiony 
człowiek Wacława z Szamotuł w tłumaczeniu polskim Andrzeja Trzecieskie-
go. Warto przy okazji przybliżyć postać tego znakomitego polskiego kompo-
zytora epoki renesansu, którego spuścizna kompozytorska, choć zachowana 
szczątkowo, pozwala zaliczać go do najwybitniejszych kompozytorów swych 
czasów. 

Żył zaledwie 34 lata. O jego młodości wiadomo jedynie, że studiował na-
uki humanistyczne w poznańskim Lubranscianum a następnie w Akademii 
Krakowskiej. Pierwsze dwa lata po studiach pełnił funkcję sekretarza kasz-
telana trockiego Hieronima Chodkiewicza. W 1547 roku został członkiem 
kapeli królewskiej i nadwornym kompozytorem króla Zygmunta Augusta. 
Funkcję tę piastował do 1555 roku. W okresie krakowskim powstało wiele 
wspaniałych dzieł religijnych do tekstów łacińskich takich jak cztero i sze-
ściogłosowe Oficja, pięciogłosowe Eksklamacje, Lamentacje, ośmiogłosowa 
Msza  oraz motety psalmowe z których dwa (In te Domine speravi i Ego sum 
pastor bonus)  wydane zostały w Norymberdze pośród dzieł takich wielkich 



EWANGELIK Kościoła Pokoju    2(8) / 2016 2(8) / 2016    EWANGELIK Kościoła Pokoju 

14 15

Z ŻYCIA PARAFIImistrzów jak Josquin des 
Pres, Adrian Willaert, Nico-
laus Gombert czy Clemens 
non Papa. Niestety więk-
szość utworów nie zachowa-
ła się do naszych czasów. 

Psalm Błogosławiony 
człowiek pochodzi z drugie-
go tj. protestanckiego okresu 
twórczości Wacława z Sza-
motuł, związanego z aktyw-
nością kompozytora na kal-

wińskim dworze księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego w Wilnie. Wtedy to 
powstały czterogłosowe psalmy i pieśni do tekstów i przekładów polskich 
poetów Mikołaja Reja  (np. Kryste dniu naszej światłości, Ps.86 (85) Nakłoń 
ku mnie ucho Twoje) oraz Andrzeja Trzecieskiego (np. Ach mój niebieski Pa-
nie, Już się zmierzcha) 

Ps.1 (Błogosławiony człowiek). Utwory te pomimo znacznie prostszej fak-
tury i formy cechuje wysoki poziom artystyczny.  Poniżej przytaczam tekst 
utworu, który niejednokrotnie mieli już Państwo możliwość usłyszeć pod-
czas nabożeństw z udziałem naszego zespołu wokalnego. 

Chór Kościoła Pokoju w Jaworze pod dyr. Małgorzaty Zuchowicz.

1. Błogosławiony człowiek, co się tak sprawuje,
    Że w radę niepobożnych ludzi nie wstępuje
    Z swawolnie grzeszącemi nigdy nie obcuje
    Naśmiewcow się spraw boskich stolice wiaruje.

3. Da owoc czasu swego nigdy nie odmienny
    List jego w swej czerstwości zawsze się zieleni
    A cokolwiek poczynać człowiek taki będzie
    Pofortuni się zawsze z łaski Bożej wszędzie

5. Przetoż się niepobożni nigdy nie ostoją
    Na srogim sądzie Pańskim i ci co złe broją
    Nie będą przyłączeni w poczet sprawiedliwych
    Ludzi prawych, cnotliwych Panu Bogu miłych

2. Ale w zakonie Pańskim ma swoje kochanie
    A w nim we dnie i w nocy pilne rozmyślanie
    Ten będzie jako drzewo przy wodach szczepione
    A szeroce z bujności wielkiej rozkrzewione.

4. Nie tożci szczęście będzie niepobożnych ludzi
    Ale jako proch, który wicher z ziemie wzbudzi
    Po powietrzu tam i sam prędko się rozwieje
    Tak przez kaźń Boską każdy z nich marnie zniszczeje

6. Bo Pan Bóg zna swe wierne, jaką drogą chodzą
    A złe, którzy wszetecznie niepobożność płodzą
    Do gruntu wykorzeni i wiecznie potraci
    Tak On zawsze złym srodze, dobrym hojnie płaci.

5 maja, w pamiątkę Zesłania Ducha Świętego, odbyła się uroczystość kon-
firmacji Anastazji Złockiej i Olafa Pelca. Nasi młodzi parafianie, zgodnie z 
tradycją, potwierdzili przysięgę chrztu św. i ślubowali wierność Bogu i Ko-
ściołowi. 

Podczas nabożeństwa przyjęliśmy również do Parafii troje nowych para-
fian, którzy w Kościele Ewangelickim znaleźli swoje miejsce. 

UROCZYSTOŚĆ KONFIRMACJI

Konfirmanci z ks. Tomaszem 
Stawiakiem - tuż po ważnej dla 

nich uroczystości, otrzymali 
świadectwa konfirmacji w for-
mie dokumentu odtworzonego 

na podstawie stargo 
dokumentu z Kościoła Pokoju.

(fot. M. Stawiak)

Radość na twarzach nowo przyjętych 
parafian potwierdza trafność ich decyzji.

(fot. M. Stawiak)

Autor: M. StawiakAutor: M. Zuchowicz
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3 kwietnia, niemal dokładnie w 25. roczni-
cę odtworzenia Parafii Ewangelickiej przy Ko-
ściele Pokoju, odwiedził nas ówczesny, pierw-
szy powojenny duszpasterz parafii, ks. Ryszard 
Borski, późniejszy Ewangelicki Biskup Woj-
skowy. 

Bp Borski wygłosił kazanie, a po nabożeń-
stwie, na spotkaniu z parafianami, wspominał 
chwile sprzed ćwierć wieku.

W czasie wspomnień wielu z nas wydawa-
ło się, że Ksiądz Biskup nie opowiada historii 
sprzed 25, ale sprzed wielu wielu więcej lat. 
Świadczy to o tym, jak długą drogę przebyli-

śmy jako Parafia, ale też jako społeczeństwo przez ostatnie ćwierć wieku. 
Autor: ks. T. Stawiak

Bp Borski w Jaworze

Bp Borski podczas spotkania z jaworskimi parafianami. (Fot. M. Stawiak)

Z ŻYCIA PARAFII

Po udanej grudniowej wycieczce pań do wrocławskiego teatru, obiecaliśmy so-
bie, że podobnych „wypadów” będzie więcej. Nasze zainteresowania skłaniały się w 
stronę niedawno otwartego Forum Muzyki. Wkrótce w repertuarze Forum pojawił 
się interesujący koncert Georga Friedricha Haendla, Mesjasz - oratorium HWV 56, 
zaplanowany na 10 kwietnia br. W krótkim czasie zebrała się spora grupa zaintere-
sowanych, w związku z czym zakupiliśmy 16 biletów. Do koncertu było mnóstwo 
czasu, gdyż aby „dostać” bilety na poszczególne imprezy, należy dużo wcześniej je 
zarezerwować - w naszym przypadku było to około 4 miesiące. 10 kwietnia, to była 
niedziela, 14 dni po Wielkanocy. Dwoma samochodami udaliśmy się do Wrocła-
wia, koncert zaczynał się o godz. 18.00. Pan Tadeusz Wardyn przygotował dla nas 
niespodziankę w postaci wydrukowanych programów, dzięki czemu mogliśmy po 
drodze przygotować się i uzupełnić wiedzę na temat dzieła Haedla, jak również jego 
wykonawców. 

Tekst Mesjasza 
nawiązuje do te-
matyki zmartwych-
wstania Jezusa 
Chrystusa, w całości 
opiera się na Piśmie 
Świętym. Oratorium 
jest trzyczęściowe. 
Pierwsza część do-
tyczy proroctwa, 
druga natomiast 
opowiada o śmierci 
i zmartwychwstaniu.  
Część tę wieńczy słynny chór Alleluja. Anegdota głosi, że król angielski Jerzy II za-
chwycony utworem, wysłuchał go na stojąco. Tradycja ta jest znana melomanom na 
całym świecie, dlatego też wstają gdy jest wykonywany. Trzecia część nawiązuje do 
tematyki zbawienia. 

3 godziny spędzone w Forum Muzyki upłynęły niepostrzeżenie. Przyjemna dla 
ucha muzyka, miła atmosfera i towarzystwo spowodowały iż wróciliśmy do domów 
pozytywnie nastrojeni i zrelaksowani. 

Autor: M. Stawiak

MUZYCZNA UCZTA Z HAENDLEM - MESJASZ
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DLA NAJMŁODSZYCH

Drodzy Uczniowie!
Nie ma chyba przyjemniejszego czasu jak wakacje. Słońce, zabawa 

i przede wszystkim fakt, że nie trzeba codziennie rano wstawać do szkoły! 
To czas, w którym możecie odpocząć po rzetelnie przepracowanych 
miesiącach „szkolnych”. Wakacje nie smakowałyby tak cudownie, gdyby 
właśnie nie ten czas wzmożonej nauki, odrabiania zadań domowych 
i uczenia się do kartkówek i sprawdzianów. 

Podczas zabaw pamiętajcie o tym czego nauczyliście się na lekcjach 
w trakcie całego roku szkolnego: aby być dla siebie uprzejmym, 
koleżeńskim,  by pomagać sobie. Przykład dał Pan Jezus, nasz ……..…… , no 
właśnie kto ? Rozwiązanie znajdziecie , gdy połączycie kropki w zadaniu 
poniżej. Zapraszam Was do tej, oraz do innych zabaw zamieszczonych 
w Ewangeliku Kościoła Pokoju :) 

Życzę Wam udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy!

Autor: M. Stawiak

Z ŻYCIA PARAFII

W pierwszy, słoneczny czerwcowy weekend odbyły się  w naszym domu 
parafialnym dwudniowe warsztaty dla par. Prowadzącym był Profesor Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. Marek Uglorz. Warsztaty 
podzielone zostały na dwie części: dla pań i panów.  Panie spotkały się z profe-
sorem w piątkowy wieczór, natomiast panowie w sobotni poranek.

Tym samym uniknęli oni sobotnich domowych porządków, a my zyskały-
śmy czas na przygotowanie przepysznych przekąsek, które błyskawicznie znik-
nęły w trakcie wieczornej wspólnej kolacji, która była zwieńczeniem spotkania.

WARSZTATY DLA PAR

Profesor Marek Uglorz z ogromną pasją dzielił się z nami swoją imponującą 
wiedzą zarówno teologiczną jak i psychologiczną. Odnośniki do Pisma Święte-
go pokazywały, że są to wartości jak najbardziej uniwersalne. 

Zarówno jako mężowie, żony, partnerzy, rodzice, ale również jako kobiety 
i mężczyźni na nowo, bez stereotypów  funkcjonujących w naszych głowach 
spojrzeliśmy na siebie.

Profesor jako ogromny pasjonat życia, przyrody i kontaktów z drugim czło-
wiekiem, stworzył wspaniałą atmosferę spotkania, za co bardzo dziękujemy.

Mamy nadzieję, że spotkanie z ks. prof. M. Uglorzem nie było ostatnim, 
a jedynie dało początek kolejnym.  

Zapraszamy na blog Profesora, aby poznać jego pasje i spojrzenie na świat, 
w którym żyje "Śląsk - mój Ogród Życia".

Autor: M. Buchelt
Foto: A. Pietruszczak
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DLA NAJMŁODSZYCH DLA NAJMŁODSZYCH

Zobacz jak łatwo narysować owieczkę :)
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Z ŻYCIA PARAFII
Wytnij fragmenty puzzli i ułóż obrazek, a ukażą 

Ci się wersy popularnego psalmu.

DLA NAJMŁODSZYCH

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
Tuż przed długą majówką, 

jak co roku, zebraliśmy się by 
wspólnie wysprzątać kościół. 
Punktualnie o 16.00 rozpo-
częliśmy akcję. Ekipa ochot-
ników została podzielona na 
kilka grup, którym przydzie-
lono poszczególne zadania. 
Należało odkurzyć kościelne 
zakamarki, odświeżyć Kaplicę 
Chrztów, umyć ławy, wyczyścić rynny. Po trzech wyczerpujących godzinach 
sprzątania kościół aż lśnił i pachniał świeżością. Zmęczeni, ale usatysfakcjo-
nowani wykonaną pracą, udaliśmy się do ogrodu parafialnego na przygoto-
wany dla nas poczęstunek. Podobne działania nie tylko powodują, że kościół 
jest wysprzątany, ale przede wszystkim integrują naszą społeczność.

Autor: A. Pietruszczak

Kościół Pokoju na zdjęciach Z. Gola
10 czerwca 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Jaworze otwarta została 

wystawa zdjęć p. Zbigniewa Gola z uroczystości 360-lecia Kościoła Pokoju. 
Autor przygotował 23 plansze, na których w sposób chronologiczny przed-
stawił relację z jubileuszu. Podczas wernisażu Zbigniew Gol zabrał również 

przybyłych gości na wir-
tualny spacer po Kościele 
Pokoju. Wystawę można 
obejrzeć do 15 sierpnia 
2016 r. w Muzeum, następ-
nie zostanie przeniesiona 
i  zaprezentowana w ko-
ściele. Serdecznie Państwa 
zapraszamy do obejrzenia.

Autor: A. Pietruszczak
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SZÓSTA ROCZNICA ŚMIERCI   
LESZKA KRAJEWSKIEGO

Jak ten czas leci… 25.05.2016 mija 
6 lat od śmierci Leszka, a mnie się wy-
daje że to było wczoraj…Mówi się, że 
czas leczy rany i że nie ma ludzi nie-
zastąpionych. Ale tak jest nie w każ-
dym przypadku, przynajmniej nie w 
tym. Mówi się także, że dopóki się 
wspomina daną osobę, dopóty ona 
żyje w naszych myślach i sercach. Jest 
mi zawsze miło, gdy ktoś przypomni 
sobie i  opowie o nim jakąś anegdo-
tę. A tych anegdot jest całe mnóstwo 
choćby dlatego, że Leszek był znany 
nie tylko w wielu zakładach pracy, ale 
również w środowisku klezmerów, 

kierowców, nauczycieli, uczniów, parafian Ewangelickiego Kościoła Pokoju 
w Jaworze. A ponieważ był prawą ręką pastora Tomasza Stawiaka, znano go 
również  poza granicami naszego kraju. Mam na myśli kościoły partnerskie 
w Offenbach, Bad Reichenhall czy też Oderwitz. On umiał zaskarbić sobie 
względy, szacunek i życzliwość wielu ludzi. I chwała mu za to, że miał tak 
wielu przyjaciół! Leszek zawsze potrafił wysłuchać i doradzić  każdemu, kto 
zwracał się do niego ze swoimi problemami. Koledzy z pracy nazywali go 
kabareciarzem, bo potrafił rozbawić każdego do łez. Ale kiedy należało za-
brać głos przed publicznością i wygłosić stosowne przemówienie, czynił to 
z wielką przyjemnością, jak prawdziwy orator. I dlatego powtarzam kolejny 
raz, że Leszek odszedł  stanowczo za wcześnie. 4 lata brakowało mu do tego, 
by mógł przejść na zasłużoną emeryturę… A kiedy w swoich śmiałych pla-
nach widział siebie jako prawdziwego emeryta, to snuł marzenia o podró-
żach. Najpierw mieliśmy poznawać Europę, a później planowaliśmy udać 
się w kierunku Azji… Marzyła mu się również podróż transsyberyjska… 

Pociągiem. Był gotów całe 2 tygodnie  spędzić w wagonie kolejowym (od 
Moskwy do Władywostoku)  słuchając opowieści tubylców i podziwiając 
różnorodność przyrody widzianej z okien wagonów…Ta przyroda najpierw 
była  tajgą, później stepem, pustkowiem  i … bezkresnym terytorium. Ja mia-
łam mu towarzyszyć w tych śmiałych zamiarach zwiedzania osobliwych za-
kątków świata jako jego żona, i do tego caryca. ;-)) No właśnie, miałam, ale 
wyszło inaczej… Nie tak, jak myśmy sobie z Leszkiem to zaplanowali. W tym 
momencie zacytuję wpis z mojego szkolnego pamiętnika, bo on oddaje sens 
moich rozważań:

„Życie człowieka, to błysk pioruna. 
Zagrzmi, zahuczy i pęknie jak struna!”   

Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mimo upływu czasu, Leszek 
nadal żyje w naszych sercach i myślach. I, jak można przypuszczać, podró-
żuje… Wirtualnie? A może duchowo i … z pełnym rozmachem? (To znaczy, 
całą czeredą, czyli całą gromadą- to jego słownictwo ). Kto wie… No bo naj-
pierw są marzenia a później ich realizacja. Prawda? 

Autor: M. Krajewska
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Biskup Ryszard Bogusz ponownie wybrany na 
stanowisko prezesa Diakonii Polskiej

Niedawno odbyły się wybory prezesa Diakonii. Bp Ryszard Bogusz był 
jedynym kandydatem na to stanowisko. W swej prezentacji mówił o potrze-
bie restrukturyzacji Diakonii, o możliwości usamodzielnienia się prawnego 
diakonii parafialnych i diecezjalnych oraz możliwości przyjęcia na człon-
ków Diakonii tych instytucji diakonijnych i stowarzyszeń, które prowadzą 
w Polsce działalność diakonijną. Posiadanie osobowości prawnej umożliwia 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój i działalność.  Jeśli 
jako Kościół chcemy być obecni na zewnątrz, musimy wykorzystać wszystkie 
dostępne możliwości działania i wypracowane do tego narzędzia, mając na 
względzie także dostosowanie działań naszej Diakonii do kształtu istnieją-
cych przepisów oraz wymogów stawianych w zakresie pomocy społecznej 
przez polskie prawodawstwo – tłumaczył kandydat. Synod wybrał bp. Bogu-
sza na kolejną pięcioletnią kadencję prezesa Diakonii Polskiej. 

Bp Ryszard Bogusz jest proboszczem we wrocławskiej Parafii Opatrzności 
Bożej, w latach 1994 - 2015 był biskupem Diecezji Wrocławskiej. Ponadto 
jest przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, kuratorem Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Cen-
trum Europy we Frankfurcie nad Odrą oraz Polskiego Towarzystwa Bon-
hoefferowskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Dzielnicy 

Wzajemnego Szacunku 
Czterech Wyznań we 
Wrocławiu oraz Fundacji 
Charytatywnej im. Św. 
Jadwigi Wrocław–Dort-
mund. Wielokrotnie go 
nagradzano i odznacza-
no, m.in. za działalność 
charytatywną.
Na podstawie  http://diakonia.org.
pl/aktualnosc/bp-bogusz-ponow-

nie-prezesem-diakonii/ 

Z ŻYCIA DIECEZJI

ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA  
PAŃSKIEGO w  ŚWIERZAWIE

6 maja 2016 roku w Świerzawie odbyło się już po raz dziesiąty międzypa-
rafialne nabożeństwo z okazji Święta Wniebowstąpienia Pańskiego.

Na zaproszenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze do Świerza-
wy przybyli ewangelicy m.in. z Legnicy, Głogowa, Wałbrzycha, Świdnicy, 
Lubania, Zielonej Góry i Bolesławca.

Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel, który wyraził swoją radość z ist-
nienia już tak długiej tradycji nabożeństw w Świerzawie w dawnym kościele 
ewangelickim św. Jana i Katarzyny, który jest najcenniejszym zabytkiem mia-
steczka.

Powstał w II połowie XIII wieku i do dziś przetrwał w prawie niezmienio-
nym wyglądzie. Ewenementem jest, że obiekt romański zachował się w tak 
dobrym stanie.

Największą atrakcją zabytku są malowidła, które zdobią ściany świątyni. 
Odkryte w 1977 roku pod warstwami tynku ścienne malowidła o tematyce 
zwierzęcej i roślinnej pochodzą z XIII wieku. Przedstawiają dosyć nietypo-



EWANGELIK Kościoła Pokoju    2(8) / 2016 2(8) / 2016    EWANGELIK Kościoła Pokoju 

28 29

Z ŻYCIA DIECEZJI

we zwierzęta takie jak bocian, 
żyrafa czy ryby. Malowidła te 
są ściśle związane z symboliką 
życia. Ścianę północną kościoła 
zdobią XIV-wieczne malowi-
dła ukazujące życie Katarzyny 
Aleksandryjskiej według „Zło-
tej Legendy”. Jest to najszersze 
ze znanych przedstawień obra-
zowych życia tej średniowiecz-
nej świętej w Europie środ-
kowej. Również na tej samej 
ścianie widnieje rysunek przedstawiający ukrzyżowanie.

Wewnątrz świątyni uwagę przykuwają także XVI-wieczne, renesansowe 
płyty nagrobne z rzeźbionymi postaciami, XII-wieczna chrzcielnica, drew-
niane, polichromowane empory, czy prezbiterium romańskie. Obiekt znaj-
duje się na północnych przedmieściach miasteczka w pobliżu mostu na Ka-
czawie, przy drodze do Złotoryi.

Liturgię nabożeństwa prowadzili ks. Cezary Królewicz z Lubania 
i ks. Tomasz Stawiak z Jawora. W nabożeństwie udział wziął wiceburmistrz 
Świerzawy Zbigniew Mosoń.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do nieodległego Dobkowa na piknik 
przy Ekomuzeum Rzemiosła. W mi-
łej atmosferze przy smażonych kieł-
baskach, kaszance i cieście uczestnicy 
nabożeństwa mieli czas na rozmowy. 
Zaplanowano również przyjazd za rok,  
a w roku 2018 szczególne upamiętnie-
nie jubileuszu 500-lecia Reformacji we 
współpracy z władzami gminy Świe-
rzawa.

Tekst:  ks. Cezary Królewicz
Foto:  Aniela Pietruszczak

źródło:http://www.luteranie.wroc.pl/?p=7363

JUBILEUSZ 10-LECIA PARAFII 
EWANGELICKIEJ w LUBANIU

W dniach 20-21. maja 2016 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Lubaniu obchodziła jubileusz 10-lecia funkcjonowania samodzielnej para-
fii, erygowanej przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
w październiku 2005 roku.

Dwudniowe uroczystości 
rozpoczął koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny.

Drugiego dnia w czasie 
nabożeństwa dziękczynnego, 
które odbyło się w koście-
le parafialnym Marii Panny 
w  Lubaniu zgromadzili się 
parafianie oraz goście z są-
siednich parafii i z zza grani-
cy. 

Kazanie wygłosił ks. bp Ryszard 
Bogusz. Błogosławieństwo oraz oka-
zyjne życzenia do zebranych skierował 
również ks. bp Waldemar Pytel. 

Parafię w Jaworze reprezentowała 
Aniela Pietruszczak, która w  imieniu 
Rady Parafialnej przekazała Probosz-
czowi lubańskiej parafii czek na zakup 
nowych żyrandoli do kościoła.

Tekst:  M. Stawiak 
na podstawie  

http://www.luteranie.wroc.pl/?p=7255

Foto:  A. Pietruszczak

Z ŻYCIA DIECEZJI
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 PORADY PRAWNE

I. Rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia:
Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem 

tego trybu ściśle określa art. 52 k.p., zgodnie z którym pracodawca może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:  
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pra-

cowniczych, 
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestęp-

stwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stano-
wisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawo-
mocnym wyrokiem,  

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykony-
wania pracy na zajmowanym stanowisku.
Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 

w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy trwającej 
dłużej niż 1 miesiąc lub w razie niezdolności pracownika do pracy wskutek 
choroby, trwającej określony czas. Szczegółowe zasady i warunki rozwiąza-
nia umowy o pracę na tej podstawie określa art. 53 k.p.

Dodatkowo, w każdym oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umo-
wy o pracę lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno 

Aniela Pietruszczak

Rozwiązanie stosunku 
pracy  (cz.2) 

Pozostałe możliwości
W poprzednim artykule opowiadałam Pań-

stwu o możliwości rozwiązania stosunku pracy 
za wypowiedzeniem, który jest bardzo popular-
ną metodą zakończenia stosunku pracy. W po-
niższym artykule zachęcam Państwa do przeczy-
tania o innych sposobach, równie skutecznych, 
jak wspomniany wyżej.

być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania 
się do sądu pracy.

Również pracownikowi, oprócz uprawnienia do wypowiedzenia umowy 
o pracę z zachowaniem odpowiedniego terminu, przysługuje prawo roz-
wiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to możliwe, jeśli zostanie 
wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej 
pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie 
wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze wzglę-
du na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe bądź w przypadku, gdy 
pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków 
wobec pracownika.

2. Porozumienie stron

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, umowa o pracę rozwiązuje się 
na mocy porozumienia stron.  Ma 
to miejsce z chwilą złożenia przez 
pracodawcę i pracownika zgodnych 
oświadczeń, których celem jest za-
kończenie stosunku pracy. Rozwią-
zanie umowy w tym trybie, może 
nastąpić zarówno z inicjatywy pra-
cownika jak i pracodawcy.

Należy podkreślić, iż każdą 
umowę można rozwiązać na mocy 
porozumienia, również tę zawar-
tą z pracownikiem, który podlega 
szczególnej ochronie, np. z kobietą 
w ciąży. Warto zaznaczyć, iż rozwiązanie umowy w tym trybie nie jest ogra-
niczone żadnym terminem. Porozumienie takie może być bowiem zawarte 
między stronami umowy o pracę w dowolnym momencie. Co z kolei istotne, 

żródło: pl.printerest.com
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z punktu widzenia pracodawcy, rozwiązując umowę w tym trybie, nie trzeba 
wskazywać przyczyn ustania stosunku pracy.

Stąd wydaje się, że taka forma rozwiązania umowy o pracę jest najdogod-
niejsza a zarazem najlepsza, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Nie 
bez powodu, ustawodawca umieścił w przepisie rozwiązanie umowy za po-
rozumieniem na pierwszym miejscu, przed innymi sposobami rozwiązania 
stosunku pracy.

Niemniej jednak, zawierając takie porozumienie o rozwiązaniu umowy 
o pracę, niejednokrotnie strony umowy tj. pracownik i pracodawca mogą 
być szczególnie zainteresowani ukształtowaniem tego porozumienia w taki 
sposób, by „regulowało ono” nie tylko samo zakończenie umowy o pracę, ale 
również inne istotne kwestie między stronami, w tym warunki zakończenia 
stosunku pracy.

Należy zaznaczyć rzecz bardzo 
istotną z punktu widzenia pracow-
nika tracącego zatrudnienie. Go-
dząc się na zawarcie porozumienia 
z pracodawcą tracimy możliwość 
otrzymania zasiłku dla bezrobot-
nych przez pierwsze trzy miesiące 
po zawarciu porozumienia. Dopiero 
po tym okresie jest wypłacany owy 
zasiłek.

Te trzy rodzaje zakończenia sto-
sunku pracy są podstawowymi i najbardziej powszechnymi. Oczywiście mo-
żemy się spotkać w swoim życiu zawodowym również z innymi pod warun-
kiem, że nie będziemy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, tylko np. w 
oparciu o mianowanie, wybór czy powołanie. 

Wybór odpowiedniej formy rozwiązania stosunku pracy zależy od sytu-
acji w jakiej się znajdujemy i naszego podejścia. Nie mnie jednak pamiętać 
należy, że za każdym razem należy postępować zgodnie z przepisami Kodek-
su Pracy.

Autor: A. Pietruszczak

ZZA SZACHULCOWEGO MURU 

STUDNIÓWKA KLASY V T   
I  NIE TYLKO …

Kiedyś spróbowałam policzyć wszystkich swoich 
wychowanków. I naliczyłam ich 250 osób. Na począt-
ku mojej pracy zawodowej były to najczęściej wycho-
wawstwa odnoszące się do 3-letniej klasy zawodowej, 
później pojawiło się 5-letnie technikum, a na samym 
końcu 4- letnie liceum.

Dziś chcę opowiedzieć o studniówce klasy VT. Klasę 
stanowili sami chłopcy. Było to w styczniu 1991 roku. 
Miejscem tego tradycyjnego balu był dzisiejszy Ecmen 
(wówczas ten obiekt nazywał się Klubem Technika). 
Początek imprezy był wyznaczony na godzinę 19.00

 Wtedy akurat studniówkę obchodziły 4 klasy z tej 
samej szkoły, czyli z obecnego PCKZ (Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodo-
wego). Były to klasy liceum i technikum, a wśród nich moja VT, czyli Technikum 
Mechaniczne.

Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej. 
Trzeba było pomyśleć o wszystkim, to znaczy o sali balowej, o dekoracjach, o menu, 
o dyżurach rodziców na terenie szatni, a także w innych punktach „newralgicz-
nych” tego obiektu. Na pomoc rodziców w tej klasie zawsze mogłam liczyć. Taki bal 
to również swojego rodzaju rewia mody. Trzeba przyznać, że chłopcy pięknie pre-
zentowali się w nowych, do tego modnych  garniturach, a dziewczyny w pięknych 
długich ( i krótkich) sukniach.

Moi chłopcy razem z dziewczętami jednej z klas maturalnych liceum mieli za 
zadanie przygotować specjalny program studniówkowy. Tak się złożyło, że wśród 
młodzieży technikum byli muzycy, a wśród dziewcząt wokalistki oraz specjalistki 
od wszelakich humoresek…;-))  Intensywne przygotowania do występu zaczęły się 
już w grudniu 1990 roku. Efekt był niesamowity!

Ja byłam w szoku już od momentu szykowania się na ten bal. Dlaczego?  Dlatego, 
że Leszek, mój małżonek, postanowił czynnie włączyć się do tej szalonej zabawy. 
(Leszek miał wtedy 42 lata i czuł się młodo). Jemu zawsze dopisywał humor. Tamte-
go dnia mój małżonek otworzył szafę naszych córek, pobieżnie przejrzał jej  zawar-
tość  i …wyciągnął kilka spódnic. Zaczął je gorączkowo mierzyć, aż wreszcie wybrał 
jedną z nich. Była to spódnica dziesięcioletniej wówczas Liliany, na gumce w pasie, 

Maria Krajewska

źródło:  www.humor.sadurski.com
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która leżała na nim idealnie. Problem polegał tylko  na tym, że ta spódnica była zbyt 
krótka. To była „miniówka” w brązową kratę na beżowym tle. Leszek wyglądał w 
niej komicznie! Parskałam ze śmiechu, kiedy to widziałam …;-)) A potem dowie-
działam się, że to nie koniec tej szokującej niespodzianki, bo Leszek przyłączy się 
do programu artystycznego moich uczniów, a nawet zagra z nimi  na perkusji….;-)) 
I tak też się stało!

Zbliżała się godzina 19.00. Młodzież i nauczyciele rozpoczęli ten bal tradycyjnie, 
od poloneza Ogińskiego. Popisy taneczne trwały dosyć długo, bo i tańczących par 
było dużo. Wiadomo też, że w tym polskim tańcu narodowym musi być wyrażony 
reprezentacyjny pochód uczestników balu: najpierw idzie para za parą, potem two-
rzy się pochód czwórkami, a następnie ósemkami, dalej pojawia się most, ślimak 
itd. To wszystko trwa w czasie i jest takie podniosłe.... Niektórzy rodzice przygląda-
jący się tej ceremonii, ocierali łzy wzruszenia. To dla nich było wyjątkowe przeżycie. 
Kiedy polonez dobiegł końca, w sali balowej ustawiono krzesła dla Dyrekcji szkoły, 
przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Młodzież ulokowała się również przy sto-
łach ustawionych po bokach  sali. 

Wszyscy w skupieniu oczekiwali odsłonięcia kurtyny. A kiedy kurtyna została 
odsłonięta, widownia nagrodziła artystów gromkimi brawami. No i się zaczęło… 
;-)) Były skecze, wesołe humoreski, dowcipne piosenki własnej kompozycji, w tym 
przyśpiewki, jak również szlagiery. Leszek szalał za perkusją… Chłopcy i dziewczę-
ta „wyżywali się” na scenie. A widownia pękała ze śmiechu.

Po tym 40 – minutowym okolicznościowym programie usłyszeliśmy „wszem 
i wobec” zaproszenie do stołu, gdyż podano obiad. Prawdę mówiąc, stoły uginały 
się od wszelakich pyszności. Naprawdę!

A po obiedzie był już tylko bal…  I trwał on do białego rana.
Kiedy piszę te wspomnienia, jest już rok 2016 … ;-)) A to oznacza, że od tamtego 

pamiętnego balu minęło 25 lat! I tyleż lat przybyło nam wszystkim. Moi chłopcy z 
tejże klasy dawno  są już po czterdziestce i mają dorosłe dzieci.

Kiedy moi „technicy” kończyli szkołę, jako wychowawca pytałam ich o plany na 
przyszłość. Wtedy  kilka osób wybierało się na studia, niektórzy chcieli już praco-
wać, a jeszcze inni  planowali wyjazd poza granice Polski. Dziś wiem, że  ch plany w 
większości przypadków urzeczywistniły się. Kilku chłopców ukończyło Politechni-
kę Wrocławską, kilku zamieszkało na stałe w Niemczech i Wielkiej Brytanii, kilku 
pracuje w Policji, w ZUS-ie  itp. Część osób mieszka też w innych zakątkach naszego 
kraju. Niektórzy mają własne domy i prowadzą własną działalność gospodarczą… 
Jednym słowem, każdy poszedł własną drogą. To przecież „oczywista oczywistość”, 
jakby powiedział mój małżonek Leszek … ;-))

Nigdy nie zapomnę rozmowy z Adasiem P. Wtedy (w 1991 roku) jego zapytałam 
wprost:

- Adaś, a Ty do jakiej szkoły się wybierasz? Też na politechnikę?

I ku własnemu zdziwieniu usłyszałam od niego:
-  Proszę mnie o to nie pytać, bo ja nie wybieram się do żadnej szkoły. Ja mam dosyć nauki 

i nie chcę już więcej o niej słyszeć. Wystarczy mi to, że ukończyłem technikum!
Prawdę powiedziawszy, już go o to nie pytałam. Uszanowałam jego wolę. A kilka 

miesięcy później oboje z Leszkiem otrzymaliśmy imienne zaproszenie na ślub  Ada-
sia P. I wtedy się dowiedzieliśmy, że on jest policjantem (poszedł w ślady swojego 
ojca) i wkrótce rozpocznie studia w Szczytnie… Nauka potrwa 5 lat albo i dłu-
żej…;-)) I tak też  się stało. Dziś Adaś P. jest już nadkomisarzem i w tytule nauko-
wym ma „mgr”. Do tego jest Komendantem Komisariatu Policji w Bolkowie.  Kiedy 
przypadkowo spotykamy się w mieście, zawsze mu przypominam jego reakcję na 
moje zapytanie:

- Adaś, a Ty do jakiej szkoły się wybierasz? Też na politechnikę?
I wtedy oboje  głośno się śmiejemy, bo jest co wspominać.

PS.  Kiedy  moi wychowankowie byli jeszcze uczniami, my z Leszkiem posta-
nowiliśmy odwiedzić każdego z nich indywidualnie, w ich domach. Właściwie to 
ja byłam wychowawcą, ale Leszek zawsze mi dzielnie w tym wszystkim pomagał. Z 
rodzicami moich uczniów mieliśmy bardzo dobry kontakt: rozumieliśmy się dosko-
nale i umieliśmy słuchać siebie wzajemnie. A tak naprawdę, to działaliśmy przecież 
we wspólnej sprawie! Oni nas zawsze wspierali w sytuacjach, kiedy chłopcy spra-
wiali problemy wychowawcze. Apogeum stanowiła klasa III technikum. Chłopcy 
mieli wtedy 17 lat i w tym właśnie czasie negowali wszystkich i wszystko. Nie uzna-
wali żadnego autorytetu. To był okres wielkiego buntu. Jak się z nimi rozmawiało, 
to nic dla nich nie miało żadnej wartości: nie chcieli się uczyć, woleli wagarować. 
Oczywiście, nie wszyscy, ale wielu z nich tak postępowało. I wtedy trzeba było dzia-
łać wespół z rodzicami. I zadziałaliśmy należycie!  Szkołę ukończyło 26 chłopców!

Leszek mi nieraz opowiadał, że moi absolwenci często go później odwiedzali, nie 
tylko na warsztatach szkolnych PCKZ, ale również i w „Gazbucie”. Leszek był wtedy 
diagnostą samochodowym, a moi chłopcy kierowali się do niego, by zarejestrować 
swoje auta i zrobić im przegląd techniczny. A ponieważ Leszek był wielkim gadułą, 
oni również  chcieli z nim porozmawiać  czy też zasięgnąć osobistej  porady. Wiem, 
że niektóre takie rozmowy toczyły się nawet  godzinami… ;-)) To były szczere roz-
mowy, w tym  również i o problemach wychowawczych związanych z ich podrasta-
jącymi dziećmi. Chciałoby się powiedzieć, że  historia się powtarza.. Albo, że w tym 
przypadku, zatoczyła już swoje  koło… ;-))   

Dodam tylko, że z sentymentem wspominam swoich wychowanków. I ciągle 
„widzę ” ich  młode twarze. Wygląda to tak, jakby zatrzymał się kadr w mojej  ka-
merze filmowej… Jakby to była jakaś usterka techniczna… I przez tą usterką tech-
niczną, moi chłopcy  w tym kadrze są wciąż młodzi, przystojni, weseli, dowcipni, 
ambitni, kreatywni itp. Mimo, że dziś mają po 45 lub 46 lat!

Autor: M. Krajewska
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Kienitz, kościół, który otrzymał kolejne życie
W tzw. długi czerwcowy weekend, po długich przygotowaniach logi-

stycznych, spełniliśmy marzenie mojej żony. Dojechać nad Bałtyk rowe-
rem. Nie o samej wyprawie jednak chciałbym opowiadać, ale o pewnym 
absolutnie niezwykłym miejscu związanym z historią ewangelickiego Ko-
ścioła. 

Po niemieckiej stronie granicy z Polską, generalnie, wzdłuż Odry i Nysy 
Łużyckiej, prowadzi rowerowy szlak „Nysa-Odra”. Jakież było nasze zdzi-
wienie, kiedy ok. 70 km na północ od Frankfurtu nad Odrą, szukając miej-
sca na posiłek, kierunkowskazy kierowały nas do… Radwegkirche Himmel 
und Erde Cafe. Ni mniej ni więcej tylko: Bar Niebo i Ziemia przy kościele 
drogi rowerowej w Kienitz.

I rzeczywiście. Z zewnątrz wydawało się, że dojechaliśmy do kościoła, 
dalej zobaczyliśmy, że ma pół dachu, a potem, że tuż za wejściem jest ba-
rek a w miejscu ołtarza sala konsumpcyjna pod chmurką! Ale to jeszcze 

nic! W zada-
szonej części, 
na pięterku, 
s t w o r z o n o 
gustowną ka-
plicę, która 
służy miejsco-
wym ewange-
likom za para-
fialny kościół.

Jak to się 
wszystko sta-
ło? W 1945 r. 
cofający się 
W e h r m a c h t 
zburzył wieżę 
kościoła, by 
nie ułatwiać 
ostrzału so-
wieckiej ar-

tylerii. Mimo to kościół został niemal doszczętnie zniszczony. Siłą woli i 
ogromem pracy częściowo odbudowany w latach 1951-53, ale dopiero 
wdowa po ostatnim pastorze, Erna Roder, malarka ur. 1916, swym ogrom-
nym zaangażowaniem, uratowała kościół od całkowitego zniszczenia. 
Prace ratujące opłacane były z pieniędzy pozyskiwanych ze sprzedaży 
„Kalendarza Odrzańskiego”, do którego pastorowa własnoręcznie wyko-
nywała rysunki.

I choć zmarła w 2007r. i nie dożyła „kolejnego życia” ukochanego przez 
siebie miejsca, to utworzona w 2010 r. po otwarciu trasy rowerowej restau-
racyjka, byłaby dla niej niewątpliwie powodem do dumy. Wszak zniszczo-
ny niemal doszczętnie kościół, dziś odwiedzają tysiące gości. Nie tylko by 
zjeść (np. fenomenalną zupę śmietanowo-szczypiorkową) i się napić, ale 
także odwiedzić kaplicę na piętrze i tam westchnąć do „Tego, który czuwa 
w każdej podróży”.

Autor: ks. T. Stawiak 
Foto: M.StawiakWięcej zdjęć na str. 40 (okładka)
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SOLENIZANCI
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JAWOR

 17.06  Marcel Dudzic   24 lata
 19.06  Ewa Czapla    47 lat
	 28.06		 Elżbieta	Pecka		 	 	 79	lat
	 		7.07		 Janusz	Winkler		 	 	 65	lat
	 16.07		 Bartłomiej	Złocki		 	 17	lat
	 22.07		 Oksana	Fursa		 	 	 42	lata
	 22.08		 Joanna	Stawiak		 	 	 12	lat
	 22.08		 Alicja	Mieczysława	Susfał		 62	lata
	 23.08		 Waldemar	Mroczkowski	 61	lat
	 24.08		 Antoni	Niedoba		 	 	 		3	lata
	 29.08		 Elżbieta	Krawczyk		 	 87	latLegenda:  - Nabożeństwo,               - Komunia święta i Spowiedź                            

Zanim życie …
Krótkiego życia chwilę
złap w sieć przeżycia
Przeżyj coś
zanim życie przeżyje Ciebie

Przez moment tym jesteś
co pamięć czyni z Tobą
Pomyśl coś
zanim w rozpaczy przepadnie myśl

Jesteś przeraźliwym krzykiem
w sekundzie życia między otwarciem i zamknięciem ust
Powiedz coś
zanim cisza pochłonie krzyk

Nie bój się pragnienia
żeby być ciut dłużej, niż jeden lęk
Przeżywaj, myśl, mów…
zanim życie przeżyje Ciebie.

ks. prof. M. Uglorz
źródło: mju.slask.pl

W związku z okresem wakacyjnym, na szkółki niedzielne i kawy parafialne zapraszamy od września..
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