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Pasja (łac. passio: cierpienie, męka). Kolejny raz
spoglądamy na historię Bożego dzieła zbawienia
człowieka. W tym szczególnym czasie chcemy
zaprosić Państwa do lektury naszej parafialnej
gazety. Zachęcam do przeczytania rozważania
pasyjnego ks. Tomasza Stawiaka, oraz rozmyślań
Marcela Dudzica na temat naszego „Ja”, gdzie
autor stawia pytanie „Czy powinniśmy za wszelką
Marzena Stawiak
cenę bronić tego co dla nas ważne, a może te
wartości obronią się same?” Odpowiedź znajdą Państwo w artykule „Bóg,
honor, ojczyzna”.
Pani Kantor zapozna nas z kolejnym fragmentem historii jaworskich
organów a Aniela Pietruszczak poradzi w jaki sposób rozwiążemy
stosunek pracy. Tradycyjnie polecam też opowieści zza szachulcowego
muru. Maria Krajewska zmotywuje nas do tego, by przełamywać swoje
słabości i lęki.
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SŁOWA O SŁOWIE
„Od góry Hor wyruszyli
potem ku Morzu Czerwonemu,
aby obejść ziemię Edom. Lecz
lud zniecierpliwił się w drodze.
I zaczął lud mówić przeciw Bogu
i przeciw Mojżeszowi: Po co
wyprowadziliście nas z Egiptu,
czy po to, abyśmy pomarli na
pustyni? Gdyż nie mamy chleba
ani wody i zbrzydł nam ten
nędzny pokarm.
Wtedy zesłał Pan na lud
ks. Tomasz Stawiak
jadowite węże, które kąsały lud,
i wielu z Izraela pomarło.
Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo
mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana,
żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.
I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na
drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego,
będzie żył.
I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu.
A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego
węża, pozostawał przy życiu.”
4 Mż 21, 4-9
W piątą niedzielę czasu
pasyjnego stajemy przed Bożym Słowem pełnym symboli i ukrytych treści. Gdybyśmy
chcieli potraktować ten fragment
4. księgi Mojżeszowej dosłownie, to musielibyśmy zadać, jako
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uważni czytelnicy, bardzo słuszne
pytania - kiedy Mojżesz znalazł
czas na wykonanie węża z brązu?
- skąd wziął na pustyni surowce
i piec? Oczywistym się staje więc,
że w tej historii jest jakaś ukryta
treść. Jaka?

Bardzo istotna jest tu symbolika węża, najpodlejszego chyba
biblijnego zwierzęcia. Znamy z
1. Księgi Mojżeszowej słowa, które
Bóg wypowiedział do węża krótko
po tym, gdy ten namówił Ewę do
skosztowania zakazanego owocu:
„Ponieważ to uczyniłeś, będziesz
przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza.
Na brzuchu będziesz się czołgał
i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swojego.” Wiemy co
symbolizuje wąż. Diabła, grzech
i śmierć. Dlaczego więc w naszym
słowie wąż zabija wprawdzie Izraelitów, ale jednak spojrzenie na
jego wizerunek przynosi ocalenie.
Rozwiązanie i odpowiedź na te pytania przynosi Ewangelia. U Jana,
w 3. rozdziale czytamy: „I jak
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony
Syn Człowieczy”, oto życie przychodzi przez śmierć. Chce się
dodać, prawdziwe życie przychodzi przez śmierć, kolejny biblijny
paradoks. Wąż, symbol śmierci
zabijał Izraelitów, by żyć musieli
spojrzeć na jego postać osadzoną
na drzewcu, żyli więc dzięki zanu-

rzeniu w śmierć. Jezus z Nazaretu,
by śmierć pokonać i by w niedzielę zmartwychwstać, musiał w piątek umrzeć. Zmartwychwstanie
widać dokonuje się przez śmierć.
Wreszcie każdy z nas, chrześcijanin, przychodzi na ten świat,
dorasta, ma plany, realizuje ambicje, a mimo to, jak mówi nasza
kościelna pieśń: „nawet w życia
wiośnie kwiat dla śmierci rośnie”.
Życie nasze jest życiem pośród
śmierci i dla śmierci. To nowe poznać możemy tylko przechodząc
przez śmierć, i to śmierć podwójną. Raz, jak mówił ks. dr M. Luter,
przez śmierć w nas Starego Adama, tzn. człowieka Starego Testamentu, który Bożą łaskę chce
osiągnąć poprzez własne zasługi
i uczynki. Takie nastawienie musimy porzucić, by móc w zasłudze
Chrystusa dostrzec swoją szansę i nadzieję. By móc zawołać do
Boga „mam Cię”, „jestem Twój”,
„Twoja bezcenna łaska może mnie
ogarnąć, gdy porzucam myśl
o mojej własnej zasłudze”. Taka
musi być nasza duchowa śmierć,
śmierć do życia, śmierć mojego Ja
na rzecz Bożego Ty. O jakże cięż-
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więc poważna, chodzi przecież
o życie, więc jak pisał Bonhoeffer
„potraktujemy tę sprawę poważnie”, jesteśmy chorzy na śmierć.
Czy znajdzie się więc wśród nas
Mojżesz, którzy zrobi na drzewcu
cudowny talizman, by nas ocalił?
Nie, nie znajdzie się, nie znajdzie
się, bo On już jest, uratował ludzi
swoją śmiercią na krzyżu GolgoI wreszcie śmierć druga. Śmierć ty. Ukąszeni przez węża grzechu,
fizyczna, zgon. I w tym przypad- musimy w swoim życiu widzieć
ku dla chrześcijan to przystanek krzyż. Krzyż Jezusa z Nazaretu.
Ktoś słusznie zapyta: „a co
na drodze z życia niepełnego (tu
widzimy jakby w zwierciadle - to znaczy widzieć krzyż Jezusa
apostoł Paweł) do życia pełnego w swoim życiu?”. Najbliższy od(wówczas poznam tak jak jestem powiedzi był ks. dr Marcin Luter
poznany). I tutaj dochodzimy do w swej pierwszej tezie. Pierwszej
sedna sprawy. W całym chrze- z 95-u przybitych na drzwiach kościjańskim zwiastowaniu chodzi ścioła w Wittenberdze w dżdżyprzecież o życie. Historia Starego sty jesienny wieczór 31 paździerTestamentu, życie, męka, śmierć nika 1517 roku.: „Jeśli nasz Pan
i zmartwychwstanie Jezusa, Boże i Mistrz mówi pokutujcie, to chce
Słowo, to słyszalne w Biblii i wi- aby nasze życie było bezustanną
dzialne w sakramentach, i wresz- pokutą.” Bezustanna pokuta to nic
cie nasza obecność w Kościele. innego jak owo porzucanie myśli
Sensem istnienia tego wszystkie- o własnej zasłudze przed Bogiem,
go jest życie. Czy bylibyśmy w Ko- porzucanie swojego dumnego Ja
ściele gdyby nie nadzieja zmar- na rzecz cierpliwego, Bożego Ty.
twychwstania? Czy byłby sens
ks. Tomasz Stawiak
śmierci Chrystusa? Sprawa jest
ko nam pozbywać się tego Starego
Adama. Jak ciężko znajdować pokorę, by mówić „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”. Tak to już
jest z nami, że na każdą swoją nieprawość znajdujemy 10 usprawiedliwień i tłumaczeń. Ale z Panem
Bogiem nie może być targów. Jest
tylko On (Solus Christus) i tylko
Jego zasługa.
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Bóg, Honor i Ojczyzna
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko,
ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto
chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę,
zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce
od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści
nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam:
Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się
za tych, którzy was prześladują, abyście byli
synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo
Marcel Dudzic
słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi
i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci
waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy
tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
Mt 5, 38-48
Z danych na 2015 rok wynika, wirtualne alter ego można stworzyć
że już 13 milionów Polaków jest od nowa, wizerunek i wypowiedzi
użytkownikami mediów społeczno- przemyśleć kilkukrotnie, często po
ściowych. Można epatować swoim to, by uzyskać satysfakcjonującą ilość
„dumnym zacofaniem”, bronić się oznak wirtualnej aprobaty w postaci
przed szybko rosnącym trendem, ale „like’ów”.
nie uchodzi uwadze, że rozwój soOczywiście! Większość używa
cial media ma już wpływ na każdego tego narzędzia w bezpieczny i przez nas. To, bez wątpienia, przydatne myślany sposób. Nie chcę zjawiska,
narzędzie miało za zadanie ułatwić które po prostu zachodzi krytykokontakt ze znajomymi, dać okazję wać, bo modnie jest być alternado poznania nowych ludzi. Swoje tywnym. Nie, zwyczajnie sposób
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działania portali społecznościowych
bardzo wyraźnie pokazuje naturalną potrzebę akceptacji wśród innych
osób, co w naszym życiu jest już poważniejszym problemem. Można poczuć się znów jak w szkole. Co by nie
powiedzieć, chyba każdemu zależało na przynależności do popularnej
grupy dzieci, chyba każdy pragnął
mieć modne ubrania czy gadżety.
Choćby to nie wynikało z własnych
własnych przekonań, podświadomie
dążyliśmy do ogólnie przyjętej normy. Dlaczego tak ważne ciągle jest:
„co ludzie powiedzą?”.
Jak więc, do obrazu siebie, który
kreuję ma się cudza opinia, czy stanę się nagle mądry, przystojny, wartościowy jeśli przyzna to, nieważne
z jakich pobudek, ktoś inny? Otóż
sądzę, że jest bardzo ważne słyszeć
takie opinie, tylko tyle, że już jako
dziecko. I chyba jest to jedna z tych
kilku najważniejszych cech które
zdobywamy w procesie socjalizacji,
od najmłodszych lat od własnych
rodziców, a później innych autorytetów. Już najmłodszy człowiek ma
mieć pewność bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości, akceptacji od
najważniejszych osób w swoim życiu. Właśnie to wpływa na sposób,
w jaki odnosić będziemy się do innych ludzi, jak zareagujemy wobec
krytyki, czy spędzimy życie w dro-
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biazgowym udoskonalaniu portretu,
którego sami sobie malujemy. Mieć
niezbywalną godność, czy wywalczony honor.
Niestety, myślę że dla naszego
społeczeństwa jeszcze zbyt dużą wartość ma właśnie honor. Najwyraźniej
widać to w reakcji na zniewagę, która zbyt często przybiera agresywną formę. Interesuje nas krzykliwy,
krótki nagłówek rodem z tabloidu,
już mniej jego krytyczny komentarz.
Często zrzuca się obowiązek udowodnienia niewinności stronie pomawianej, bo MUSI się bronić.
Bo tak SIĘ robi...
Taka postawa jest całkiem normalnym zjawiskiem, zważywszy że
jesteśmy jeszcze społeczeństwem
na dorobku. W analogii do tego co
napisałem wcześniej o wychowaniu
dziecka w poczuciu bezpieczeństwa
i bezwarunkowej wartości w oczach
innych – po prostu nie nauczyliśmy
się jeszcze żyć na tym poziomie, który zdobyliśmy, a nie zastaliśmy. Nie
mamy wzorców, jak się zachowywać,
jest to dla nas całkowicie nowa sytuacja, co do której standardy sami
musimy wyznaczyć. To co zdobyliśmy, zdobyliśmy kosztem zbyt wiel
kich poświęceń, żeby nie bać się tego
utracić. Gdzieś z tyłu głowy jest taka
myśl, że na te wszystkie dobra nie zasłużyliśmy, tak jak się pojawiły, mogą
i zniknąć.

Nie mogę pominąć, że takie społeczeństwa są z drugiej strony bardzo
gościnne i pomocne. Bierze się to z
silnych norm wzajemności. Przez
osoby z zagranicy jest to bardzo mile
wspominane, a bez wątpienia należy
do pozytywnych cech społeczności,
jednak, wg mnie, ujmuje miejsca na
bezinteresowność, często również
oczekuje odwzajemnienia. Rodowodu tegoż przymiotu doszukiwałbym
się w dominującym wyznaniu w danej grupie ludzi.
Podczas gdy honoru trzeba aktywnie bronić - bo honor się miewa
i przez cudze działania można go
łatwo stracić - godność jest nienaruszalna. Jedynymi osobami, które mogą odebrać nam naszą godność, jesteśmy my sami. Po prostu
ją mamy. Chciałoby się powiedzieć:
należy się. W takim wypadku ewentualna inwektywa spotka się często
z humorystyczną odpowiedzią. Nie
czuje się też potrzeby ukrywania
własnych wad. W takich społeczeństwach podkreśla się wartość indywiduum, zauważalną w kontrze do
poprzedniego przykładu tym, że nie
czuć pokusy ostracyzmu wobec ludzi
wyłamujących się poza schemat, ale
i oziębieniem relacji międzyludzkich
(można dywagować, czy są w ten
sposób bardziej szczere).
W tym momencie powrócę do
myśli, która kazała mi umieścić na
początku tekstu fragment Kazania
na górze. Otóż, uważam że rzeczy

wielkich nie trzeba bronić. Jeśli więc
czuję, że jakieś wartości muszę bronić, to gdzieś w podświadomości
wiem, że nie stoi na solidnych fundamentach. Czymkolwiek by to nie
było. Czy „niedoskonałą” sylwetką
na facebookowym zdjęciu, którą
przerabiam w programie graficznym, czy wigilijnym karpiem, który
nikomu nie smakuje, ale jemy go, bo
to przecież polska tradycja sprzed 60
lat? Polskość obronię, przemilczając
wszystko co ten naród złego ma za
skórą, a „cywilizacji Europy” strzec
będę zawieszając podstawowe humanistyczne wartości, które ma za
swoje podwaliny? Tak relatywizując,
naprawdę nie mogę być spokojny o
swoją tożsamość.
Spoliczkowanie grzbietem ręki
w prawy policzek było jedną z największych obraz, odpowiedzią na
nią miało być porzucenie chęci odwetu. Honor wyznawcy Jezusa ma
być mniej istotny niż sprawa Królestwa Bożego. Jakiego wielkiego zgorszenia i niepokoju w porównaiu do
wcześniej wymienionych wartości
mielibyśmy więc doznać otrzymując
coś, na co w najmniejszym stopniu
nikt mocą całych swoich sił nie zasłużył? Mam nadzieję, że jako społeczeństwo w niedługim czasie przestaniemy się bać o to co nasze. To co
mamy, mamy od Boga, bo od Niego
jesteśmy, za darmo.
Marcel Dudzic
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MARCIN LUTER O ...

- katechizmie
„Błogosławiony człowiek,który
znalazł mądrość; mąż, który
nabrał rozumu; gdyż nabyć ją jest
lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją
znaczy więcej niż złoto.”
Prz 3,13-14
W poprzednim numerze pisałam o wkładzie Marcina Lutra
w rozwój edukacji. Wspominałam
o wydanych przez reformatora katechizmach. A czymże są owe katechizmy, które dzisiaj zaliczamy
przecież do zestawu ksiąg symbolicznych Kościoła. Na to pytanie
z pewnością prawidłowej odpowiedzi udzieliliby nasi uczniowie,
którzy przygotowują się do tegorocznej konfirmacji. W podręczniku do nauczania kościelnego
czytamy:
„Katechizm pochodzi od greckiego słowa katechein - „rozbrzemiewać”, „nauczać”. Kandydaci
do chrztu, czyli katechumeni pobierali naukę, która zapoznawała
ich z podstawowymi prawdami
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wiary chrześcijańskiej. Słowa katechizować i katechizm przybrały kilka znaczeń: proces nauczania; treść nauczania; książka
zawierająca materiał nauczania.
Ks. Marcin Luter powiedział, iż
katechizm jest nauczaniem, tym
słowem określał też podstawowe,
elementarne prawdy wiary chrześcijańskiej. Kto tych zasad nie zna
i nie umie, czyli kto nie zna „katechizmu”, nie może być uważany za
chrześcijanina - stwierdza Luter.
Mały i Duży katechizmy zostały
wydrukowane w 1529 r. w Wittenberdze, najpierw ukazał się
Mały Katechizm w postaci tablic.
Powodem napisania i wydania
katechizmów był przede wszystkim religijny stan ludu, który to-

nął w zabobonach, w straszliwej
duchowej, moralnej i umysłowej
ciemnocie. Luter stwierdził, iż ludziom potrzebny jest katechizm,
który zapoznałby ich z abecadłem
chrześcijaństwa. Twierdził również, iż konieczne jest pamięciowe opanowanie materiału Małego
Katechizmu - treści i sensu najprostszych zasad chrześcijańskiej
wiary i życia, zaś treść zawarta
w Dużym Katechizmie miała to
zgłębić.
Marcin Luter zwracał wielką
uwagę na to, iż nie wystarczy treść
tylko znać na pamięć, należy ją
jeszcze rozumieć, dlatego też postawił charakterystyczne dla Małego Katechizmu pytania: „Co to
znaczy? Jak to się dzieje?”

„Dziesięć przykazań Bożych
mówi, co człowiek powinien
czynić, a czego zaniechać; w ten
sposób dostrzega on swoją chorobę, gdyż widzi iż nie może tego
spełnić. Musi wówczas szukać lekarstwa na chorobę, lekarstwo to
pokaże mu wyznanie wiary apostolskiej w Jezusie Chrystusie,
modlitwa zaś pouczy go, jak tego
lekarstwa szukać i jak je wziąć” powiada Luter. Do katechizmu
Luter wprowadził naukę o sakramentach. Sakramenty nie są tylko „materiałem do nauczania”, ile
do godnego „używania”. Później
Luter dodał jeszcze część o spowiedzi, istnieje również dodatek
zawierający: modlitwy i tablicę
domową.
Katechizm może być materiałem do refleksji, modlitwy i medytacji. Znajomość jego treści może
być pomocna w rozmowach dotyczących wiary i życia.
Mały Katechizm czasami był
dołączany do książkowego wydania śpiewnika.”
Marzena Stawiak
____________
źródło: „Życie i wiara - podręcznik
do nauczania kościelnego, I klasa
gimnazjum”.
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MUSICA LUTERANA – VIVA VOX EWANGELII

HISTORIA ORGANÓW W JAWORSKIM
KOŚCIELE POKOJU CZ. III

Drodzy czytelnicy !!!
Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule, organy jaworskiego Kościoła
Pokoju po drugiej wojnie światowej padły,
podobnie jak sama świątynia, ofiarą dewastacji i grabieży, w efekcie czego pozbawione
wielu elementów zamilkły na wiele lat. Dzięki
staraniom proboszcza odradzającej się parafii Romana Kluza i finansowemu wsparciu
rodziny von Richthoffen oraz towarzystwa
na rzez opieki i utrzymania śląskich organów
Małgorzata Zuchowicz,
(VEESO), udało się je wskrzesić i dziś znów
kantor Kościoła Pokoju
mogą swym dźwiękiem nie tylko ubogacać
nasze nabożeństwa, ale również służyć całej społeczności lokalnej podczas chociażby Jaworskich Koncertów Pokoju.
Szczegółowa dokumentacja instrumentu sporządzona w 1998 roku, przez
pracowników budziszyńskiej firmy budownictwa organowego Hermann
Eule przedstawia opłakany stan instrumentu w owym czasie. Przed przystąpieniem do prac restauratorskich należało rozważyć 3 możliwości:
- budowę całkiem nowego instrumentu w ramach starej szfy i prospektu,
- przywrócenie instrumentu Lummerta,
- restaurację organów w formie zmienionej przez Schlaga.
Ze względu na zachowaną materię historyczną organów odrzucono pierwszą opcję, zaś dokonany bilans zachowanych oryginalnych elementów z organów Lummerta i Schlaga, wypadł na korzyść pierwszego budowniczego.
W organach zachowały się bowiem podstawowe elementy takie jak: oryginalne cztery miechy klinowe, wiatrownice i część abstraktów Hauptwerku (czyli
głównego Manuału) oraz spora liczba drewnianych piszczałek. Z Lummertowskich organów znaleziono jedynie dwie, w dodatku rozdeptane piszczałki metalowe. Częściowo zachowały się także elementy traktury mechanicznej.
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W myśl podjętej decyzji o rekonstrukcji organów Lummerta firma Eule
przy współpracy z polskim zakładem organmistrzowskim Ars Organum
Adama Olejnika przystapiły do prac wykonując co następuje:
• usunięto zachowane elementy wprowadzone przez Schlaga,
• odrestaurowano zachowane oryginalne wiatrownice Hauptwerku
• wraz z uzupełnieniem wszelkich ubytków,
• wykonane nowe wiatrownice dla Oberwerku i Pedału
• (na wzór zachowanych),
• zrekonstruowano pierwotny stół gry wraz z nowymi klawiaturami
• manuałowymi i pedałową,
• dokonano rekonstrukcji mechanicznej traktury gry i registrów,
• wykonano całkiem nowe piszczałki metalowe, a także odrestaurowano
zachowane i zrekonstruowano brakujące piszczałki drewniane,
• przeprowadzono kapitalny remont zachowanych miechów wraz
• z wykonaniem nowych fałd i oskórowaniem,
• odrestaurowano szafę i prospekt organów,
• wszystkie elementy zabezpieczono przed działaniem drewnojadów.
Przeprowadzony w dwóch etapach remont instrumentu zakończył się
w 2005 roku uroczystym poświęceniem organów w dniu 10 września.
Dyspozycja organów przedstawia się następująco:
1. Principal
2. Bourdon
3. Gamba
4. Gemshorn
5. Doppelflöte
6. Octave
7. Doppelflöte
8. Quint
9. Superoctave
10. Cornet 3fach
11. Mixtur 4fach
12. Trompete

Pedał

Oberwerck (II)

Hauptwerk (I)
8’
16’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principal
Salicet
Portunalflöte
Octave
Portunalflöte
Nasad
Superoctave

8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prinzipal
Untersatz
Violon
Subbasss
Octave
Doppelflöte
Posaune
Trompete

16’
32’
16’
16’
8’
8’
16’
8’

8’

Organy zostały ponadto wyposażone w takie urządzenia dodatkowe jak
Manual Coppel (połączenie Manuałów), Pedal Coppel (połączenie I Manuału
z Pedałem), oraz Sperrventile dające możliwość odcięcia dopływu powietrza
do wiatrownic poszczególnych sekcji. Instrument utrzymany jest w stroju równomiernie temperowanym, a jego wysokość wynosi 438 Hz przy temperaturze
15 ºC. Skala klawiatur manuałowych sięga od C do d3 zaś pedałowej C-d1.
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Jako uzupełnienie informacji dotyczących historii naszych organów
przedstawiam Państwu dyspozycję pierwszego instrumentu Johanna Hoferichtera według kontraktu z 2 stycznia 1662 roku, do której udało mi się dotrzeć w ostatnim czasie podczas kwerendy w legnickim oddziale Archiwum
Państwowego we Wrocławiu:
BRUST POSITIV

HAUPT MANUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bourdun flöte
Principal
Flöte gedackt
Quintatön
Octave
Canal flöte
Quint
Mixtur 7fach
Cimbal 6fach

16’
8’
8’
8’
4’
4’
3’

1.
2.
3.
4.

Sadurn
Hermiol flöte
Octave
Sedecima

PEDAL
16’
8’
2’
1’

Urządzenia dodatkowe:
- Vogelgesang
- Trommel
- Tremulant
- Coppel

1.
2.
3.
4.
5.

Major Baβ
Bordun
Baβ Bombart
Posaunen Baβ
Cornet 2fah

16’
16’
16’
8’

Z dostępnych materiałów archiwalnych wynika, że piszczałki pryncypałowe w prospekcie uformowane były w trzy wysunięte półkoliście wieże i dwa,
znajdujące się pomiędzy nimi, płaskie pola piszczałkowe. Skala manuałów
sięgała czterech oktaw od C-c3 zaś klawiatury pedałowej dwóch oktaw od C
do c1. Organy zaopatrywane były w powietrze przez 6 miechów klinowych o
wymiarach 3 1/3 na 6/9 łokcia. Archiwalna
notatka podaje również, że na usytuowanej
wyżej wiatrownicy Hauptwerku znajdowało się 10 zaś na wiatrownicy Oberwerku 6
głosów, przy czym wymieniono w niej tylko
9 nazw głosów Manuału I i 5 Manuału II, co
wskazuje na to, że sporządzający notatkę do
głosów zaliczył również urządzenia dodatkowe typu Vogelgesang i Tremolo (Trommel
zapewne uruchamiany był za pomocą klawiatury pedałowej). W związku z powyższym
instrument miał de facto 18 realnych głosów,
a nie jak się powszechnie podaje 21. Brak też
wzmianki o Cymbelsternie może wskazywać,
Stół gry organów w Kościele Pokoju w Jawoże element ten wprowadzony został przez którze (Fot. M.Zuchowicz, 2016)
regoś z późniejszych organmistrzów.
Małgorzata Zuchowicz
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Z ŻYCIA PARAFII

Dwóch ewangelików odznaczonych
Dr inż Ulrich Schaaf z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i proboszcz Parafii Ewangelickiej w Jaworze ks. Tomasz Stawiak zostali odznaczeni przez Marszałka Województwa odznakami: Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego.

Fot. Zbigniew Gol, PWSZ w Legnicy

Dr Schaaf jest wieloletnim badaczem architektury drewnianej i najlepszym obecnie znawcą dziedzictwa Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy.
Złotą odznakę zasłużonego dla Dolnego Śląska otrzymał za niezwykły wkład
w ratowanie i ochronę dziedzictwa kulturalnego Dolnego Śląska.
Ks. Tomasz Stawiak jest od 11 lat duszpasterzem Parafii w Jaworze, a od
8 jej proboszczem. Srebrną odznakę zasłużonego dla Dolnego Śląska otrzymał za wyjątkowe zaangażowanie w ratowanie i zachowanie Kościoła Pokoju
oraz propagowanie historii i dziedzictwa Dolnego Śląska.
Odznaczenia zostały wręczone 12. września przez Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Sejmiku Dolnośląskiego przy okazji obchodów jubileuszu 360. lecia Kościoła Pokoju w Jaworze.
Aniela Pietruszczak
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Z ŻYCIA PARAFII

Ekumeniczne kolędowanie
6 stycznia to dzień, który zdaje się, na stałe wpisał się w kalendarz
jaworskich parafii. W tym roku, po raz kolejny wierni różnych wyznań spotkali się na ekumenicznym kolędowaniu. Tradycję tę rozpoczęli dwaj jaworscy duchowni, ks. Tomasz Stawiak z parafii luterańskiej, oraz śp. ks. prałat Zbigniew Tracz z parafii rzymskokatolickiej.
W ubiegłym roku niestety pożegnaliśmy ks. Tracza, który zmarł nagle
12.01. 2015 r., ale pamiętamy jego słowa wypowiedziane w Kościele
Pokoju na sześć dni przed śmiercią: „dobrze się dzieje, że w tradycji
naszych parafialnych wspólnot, wpisywane jest to kolędowanie, które
nas jednoczy, które nas integruje bardziej niż dysputy o drogach do
jedności. My tutaj czujemy się jednością w wierze, w miłości do naszego Pana, Jezusa Chrystusa …”. O tę jedność chcemy wspólnie się troszczyć i zabiegać, dlatego też w tym roku do kontynuowania tej tradycji

Fot. Marzena Stawiak

zaprosiliśmy ks. dr. Tomasza Czernika, obecnego proboszcza Parafii
Miłosierdzia Bożego. Gościliśmy również ks. Waldemara Hawrylewicza z Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Różańcowej oraz ks. Jerzego Gansela z Ewangelickiej Parafii w Legnicy, wraz z parafianami.
W tym roku Słowo Boże wygłosił ks. Hawrylewicz.

Fot. M. Smagacz
Fot. Marzena Stawiak
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Marzena Stawiak
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Z ŻYCIA PARAFII

DLA NAJMŁODSZYCH

Wyniki Ogólnopolskiego Reformacyjnego
Konkursu Plastycznego ogłoszone
W ostatnim numerze gazety informowaliśmy Państwa o konkursie
reformacyjnym ogłoszonym przez Kościół. Przypomnijmy, że zadaniem
uczestników było zilustrowanie jednej z wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Jana:
„Ja jestem …”.
Z parafii do diecezji wysłaliśmy trzy prace, z których
jedna, Mai Nowak, zajęła II miejsce na poziomie
ogólnopolskim i I miejsce w diecezji, natomiast prace
Joanny Stawiak i Marysi Węglarz zostały wyróżnione
na szczeblu diecezjalnym.
Serdecznie gratulujemy uczestniczkom i życzymy
dalszych sukcesów.
Maja Nowak

Marzena Stawiak

Szkolenie przeciwpożarowe
Dnia 18 stycznia br. odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
przciwpożarowego. Przeprowadził je specjalista ds. zabezpieczeń ppoż Piotr
Dolny. W szkoleniu udział wzięli pracownicy parafii i osoby odpowiedzialne
za Kościół Pokoju w Jaworze.

Wielkanoc, Wielka Noc a może święta Wielkiejnocy?
Na pewno wielu z Was zastanawiało się, która forma jest poprawna.
Prof. J. Bralczyk, znany językoznawca polski, porusza temat poprawnego
nazewnictwa tego święta:
„Z Wielkanocą (Wielkąnocą) jest trochę tak, jak z Rzeczpospolitą
(Rzecząpospolitą): pierwszy człon może pozostawać nieodmienny
(zawsze mianownikowy) lub się odmieniać. Może być zatem i Wielkanocy,
i Wielkiejnocy. Czy może być też Wielkiej Nocy? Moim zdaniem tak,
o ile myślimy przy tym o rzeczywistej wielkości tamtej nocy, kiedy to
stało się coś tak wielkiego…”
Słowa prof. Bralczyka wyjaśniają nasze wątpliwości co do prawidłowych
zapisów, ale istnieje przecież jeszcze kilka form określających ten
Wielki Dzień, np. Zmartwychwstanie Pańskie, Pascha-od j. hebrajskiego
Pesach, czyli wiosennego Święta Przaśników, upamiętniającego wyjście
Żydów z Egiptu. Obchodzono je w pełnię księżyca. Właśnie na to święto
Pan Jezus wraz z uczniami przybył do Jerozolimy i święto Paschy stało
się tłem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Jak widzicie, istnieje kilka możliwych form zapisu tego ważnego dla
wszystkich chrześcijan dnia.

„A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria
Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony
od grobu.” 						
J 20,1

Fot. i tekst Joanna Stawiak
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Nazwę tego święta - Wielkanoc lub Zmartwychwstanie Pańskie przyjęliśmy od Czechów wraz z chrześcijaństwem. Nawiązuje ona do
cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą. Maria Magdalena, która
przybyła do grobu Jezusa gdy było jeszcze ciemno, ujrzała, że kamień,
który zasłaniał wejście do grobu, był odsunięty.
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Rozwiąż rebus

Wielkanocny baranek
Potrzebne będą:
patyczki higieniczne
• blok techniczny
• różowa kartka
• czarny pisak lub cienkopis
• klej
• nożyczki
Wykonanie:
Z patyczków higienicznych odcinamy końcówki - tylko one
będą nam potrzebne. Wycinamy z bloku technicznego owalny
kształt i naklejamy na niego końcówki patyczków. Wszystkie
układamy w jedna stronę, jak na zdjęciu.

Odgadnij hasło i znajdź drogę na religię

Z różowego papieru wycinamy głowę. Na czoło przyklejamy trzy końcówki, po bokach dwie - jako uszy. Pisakiem lub
cienkopisem rysujemy buzię. Gotową głowę przyklejamy do
tułowia.
Z różowego papieru wycinamy cztery krótkie paski. Będą
to nogi. Przyklejamy je do tułowia.
źródło:http://czasdzieci.pl/inspiracje/d,30,id,4424b4d.html
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Rok 2016 ROKIEM KOŚCIOŁA

Wyróżnienie "DIAMENT WROCŁAWIA"
dla Biskupa Bogusza

Rok 2016 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Kościoła. Ewangelicy wyznają wiarę w „jeden powszechny i apostolski Kościół”, którego głową jest Jezus Chrystus. Wierni tworzą wspólnotę
ochrzczonych, budującą wiarę i życie na Słowie Bożym.
Kościół został powołany do istnienia w dniu Zesłania Ducha Świętego. Ze
względu na spojrzenie na Kościół nie w kategoriach zewnętrznej, widocznej
organizacji, ale społeczności wierzących wraz ze swoją Głową – Chrystusem
w luterańskim pojmowaniu istnieje jeden Kościół powszechny, do którego
należą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.
Kościoła tego nie można utożsamiać z żadną organizacją kościelną, czy
też społecznością religijną, przekracza on ich ramy. Kościół ten, tak jak jego
Pan i Głowa Jezus Chrystus, jest niepodzielny, a rozpoznać go można po
znamionach Kościoła: wiernym nauczaniu Ewangelii i należytym udzielaniu
sakramentów.
W Chrzcie Świętym w imię Trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszyscy zostali powołani do udziału w kapłaństwie Chrystusa i powszechnej służby w Kościele Chrystusa, aby wzajemnie budować się w wierze i świadczyć o Zmartwychwstałym Chrystusie w świecie. Powszechna
służba wszystkich wierzących w Kościele znajduje swój praktyczny wymiar
w indywidualnym świadectwie wiary i we współodpowiedzialności za Kościół poprzez zaangażowanie w parafiach i innych przestrzeniach służby.
W Roku Kościoła wierni będą
mieli m.in. możliwość głębszego
spojrzenia na to, co to znaczy być
w Kościele Jezusa Chrystusa i na
swoje osobiste powołanie do służby
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.
Rok Kościoła wpisuje się w cykl przygotowań do obchodów – w 2017
roku – rocznicy 500 lat Reformacji.
BIK
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Tradycyjnie, jak co roku w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu
odbyło się ekumeniczne spotkanie opłatkowe przewodników z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Uczestniczyli w nim m.in. Metropolita wrocławski abp Józef Kupny, abp
senior Marian Gołębiewski, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła
Ewangelickiego bp Waldemar Pytel oraz bp Ryszard Bogusz.
W czasie spotkania, Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia
(TMW), Zbigniew Magdziarz, wręczył biskupowi Ryszardowi Boguszowi
oraz długoletniemu proboszczowi Katedry wrocławskiej ks. inf. Adamowi
Drwiędze wyróżnienie Diament Wrocławia.

Diament Wrocławia jest wyróżnieniem przyznawanym przez TMW kandydatom, którzy szczególnie zasłużyli się dla Wrocławia w różnych dziedzinach. W wypadku bpa Bogusza, tytułem nagrody było „długoletnie pogłębianie wielokulturowości Wrocławia”.
opr. ks. Cezary Królewicz
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PORADY PRAWNE

Rozwiązanie stosunku pracy (cz.1)
Rozwiązanie umowy o pracę
za wypowiedzeniem
W poniższym artykule postaram się przybliżyć problematykę zakończenia stosunku
pracy w oparciu o nowe przepisy ustawy,
które weszły w życie 22.02.2016r. Tak jak
zawiązywanie stosunku pracy, tak i wypowiedzenie jest elementem życia codziennego,
która to czynność nie ominie zapewne każdego z nas, choć raz.

Aniela Pietruszczak

Umowę o pracę rozwiązuje się:
• na pomocy porozumienia stron,
• przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
• przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
• z upływem czasu, na który była zawarta,
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Jest jednym z najbardziej popularnych sposobów kończenia stosunku
pracy. Wypowiedzenie powinno być złożone pracodawcy lub pracownikowi
na piśmie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny zgodnie z art. 34
k.pl. wynosi:
• 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
• 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
• 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące;
Okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas wykonania określonej pracy wynosi 2 tygodnie, tylko w razie: ogłoszenia upadłości bądź likwidacji firmy lub redukcji etatów (z przyczyn niezależnych od pracownika)
u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników;
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Okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na zastępstwo zgodnie
z art. 331 k.p. wynosi 3 dni robocze;
Okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony lub czas określony wynosi:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie z którą się rozstaje
krócej niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie z którą się rozstaje co
najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie z którą się rozstaje
co najmniej 3 lata;
Rozważmy teraz przyczyny wypowiedzenia leżące po stronie pracodawcy
i pracownika. Sytuacja rozwiązania umowy przez pracownika jest znacznie
prostsza niż w przypadku pracodaw- nia 2008 r.).
W przepisach kodeksu pracy nie
cy. Pracownik nie ma obowiązku,
prócz zachowania okresu wypowie- zawarto katalogu przyczyn wypodzenia, podawania przyczyny wypo- wiedzenia umowy o pracę przez prawiedzenia. Mogą to zatem być oso- codawcę. Do często powoływanych
biste względy, jak i leżące po stronie przyczyn należy naruszenie przez
pracodawcy, utrudniające dalszą pracownika obowiązków w takim
stopniu, który nie uzasadnia jeszcze
współpracę.
Obowiązek wskazania przez pra- rozwiązania umowy o pracę przez
codawcę przyczyny uzasadniającej pracodawcę z winy pracownika
wypowiedzenie umowy o pracę na w trybie określonym w art. 52 § 1 pkt
czas nieokreślony został uregulowa- 1 k.p. Oczywiście, również ciężkie
ny w art. 30 § 4 k.p. Wymóg ten nie naruszenie podstawowych obowiązciąży na pracodawcy w przypadku ków pracowniczych, o którym mowa
wypowiadania innych umów o pra- w art. 52 § 1 pkt 1 k.p., może stanocę, również umów o pracę na czas wić przyczynę wypowiedzenia, gdyż
określony, co spotkało się z zarzutem tzw. zwolnienie dyscyplinarne, o któnaruszenia konstytucyjnej zasady rym mowa w powołanym przepisie
równego traktowania oraz sprawie- nie stanowi obligatoryjnego sposobu
dliwości społecznej. Rozstrzygający rozwiązania stosunku pracy.
Inny przykład stanowi „odmowa
tę kwestię, Trybunał Konstytucyjny,
orzekł o zgodności przepisu z powo- podporządkowania się poleceniom
ływanymi zasadami (wyrok Trybu- pracodawcy dotyczącym organizacji
nału Konstytucyjnego z dnia 2 grud- i sposobu wykonywania umówio-
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nego rodzaju pracy”, czy też bezkry- • obowiązek konsultacji wypowiedzetyczne wykonanie przez pracownika
nia z zakładową organizacją związbezprawnych poleceń przełożonych.
kową działającą u pracodawcy,
Kolejną często powoływaną przyczy- • zachowanie odpowiednich terminę stanowi utrata zaufania do pranów wypowiedzenia (przykładocownika. Z uwagi na jej bardzo ogólwo dla pracownika zatrudnionego
ne brzmienie przy formułowaniu
przez co najmniej 3 lata okres wyprzyczyny należy dokładnie wskazać
powiedzenia wynosi 3 miesiące),
okoliczności, które spowodowały, że • forma pisemna wypowiedzenia.
do utraty zaufania faktycznie doszło.
W każdym przypadku naruszenia
Należy zwrócić szczególną uwa- powyższych obowiązków wypowiegę na dwie sytuacje. A mianowicie: dzenie umowy o pracę należy uznać
pracodawca nie może wypowiedzieć za niezgodne z prawem. Jeżeli tylko
umowy o pracę pracownikowi, któ- pracownik uzna, że pracodawca nieremu brakuje nie więcej niż 4 lata zasadnie lub niezgodnie z prawem
do osiągnięcia wieku emerytalnego, wypowiedział umowę, może on złojeżeli okres zatrudnienia umożliwia żyć odwołanie do sądu pracy. W tej
mu uzyskanie prawa do emerytu- sytuacji pracownik ma dość spore
ry z osiągnięciem tego wieku oraz pole manewru, bowiem może on:
pracodawca nie może wypowiedzieć • Żądać o uznanie wypowiedzenia
za bezskuteczne lub żądać przyumowy o pracę w czasie urlopu
wrócenia do pracy - oznacza to
pracownika, a także w czasie innej
zatem, że w ogóle nie dojdzie do
usprawiedliwionej nieobecności prarozwiązania umowy pracę. Gdyby
cownika w pracy, jeżeli nie upłynął
jednak rozwiązanie już nastąpijeszcze okres uprawniający do rozło pracownik będzie miał prawo
wiązania umowy o pracę bez wypożądać przywrócenia go do pracy
wiedzenia. W takiej sytuacji nie dona poprzednich warunkach. Aby
stosowanie się do przepisów ustawy
przywrócenie do pracy było skuprzez pracodawcę daje nam prawo
teczne, pracownik musi w termizwrócenia się o pomoc do sądu., chynie 7 dni zgłosić pracodawcy goba że w grę wchodzi likwidacja bądź
towość niezwłocznego podjęcia
ogłoszenie upadłości pracodawcy.
pracy. W przypadku przekroczePracodawca, dokonując wyponia tego terminu pracodawca ma
wiedzenia umowy o pracę, musi
prawo odmówić ponownego zaprzestrzegać nałożonych na niego
trudnienia pracownika.
obowiązków. Do nich należą, m.in.
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• Żądać wypłatę wynagrodzenia za
czas pozostawania bez pracy. W
sytuacji przywrócenia do pracy
pracownikowi będzie przysługiwać żądanie wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez
pracy. Jest to swego rodzaju rekompensata za czas pozostawania
bez zatrudnienia. Prawo to przysługuje niezależnie od faktu podjęcia w tym czasie przez pracownika pracy u innego pracodawcy.
Prawo do wynagrodzenia za cały
czas pozostawania bez pracy mają
pracownicy podlegający szczególnej ochronie, np. pracownica w
ciąży lub w czasie trwania urlopu
macierzyńskiego oraz pracownik

w wieku przedemerytalnym. Pozostali pracownicy mają prawo
do wynagrodzenia w wysokości
zależnej od czasu trwania wypowiedzenia
• Żądać odszkodowania. Pracownik
może nie chcieć dalej pracować
u danego pracodawcy i może w ten
sposób żądać wyłącznie odszkodowania. Niekiedy jednak, zasądzenie tego środka będzie jedyną
możliwością, jaką będzie miał sąd.
W ten oto sposób dotarliśmy do
końca artykułu. W następnym numerze postaram się nawiązać do pozostałych sposobów rozwiązywania
stosunku pracy.
Aniela Pietruszczak

Wnętrze Koscioła Pokoju w Jaworze - widok na ambonę.
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ZZA SZACHULCOWEGO MURU

POSIADA PANI PRAWO JAZDY?
Historia, którą zamieściłam poniżej miała miejsce w 1989 roku. Byłam wtedy wychowawcą klasy
IIIT, a dokładniej Technikum Mechanicznego w Jaworze o 5-letnim cyklu nauczania (1986 - 1991).
Był miesiąc maj, okres matur (i dobra pora na zwiedzanie naszego pięknego kraju). Moi uczniowie
bardzo chcieli pojechać na wycieczkę w góry. Mieliśmy już zgodę rodziców, dyrekcji szkoły, zrobiliśmy kosztorys, pozbieraliśmy pieniądze… Jednym
słowem, zaplanowaliśmy prawie 4 - dniowy wyjazd
do Kotliny Kłodzkiej. Wszystko mieliśmy doskonale
Maria Krajewska
dograne, to znaczy: program wycieczki, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, autobus z odpowiedzialnym kierowcą itd.
Autobus był na 40 miejsc i pomieścił chętnych z dwóch klas (technikum
i liceum). Byli to moi chłopcy i dziewczyny koleżanki Marty P. (nauczycielki
geografii). A ponieważ była to wycieczka górska, musieliśmy zapewnić jednego
opiekuna na 10 osób, czyli musieliśmy mieć łącznie 4 opiekunów. I mieliśmy
ich tylu, bo byłam ja, Marta, Leszek (małżonek) i jeden rodzic. Czyli od strony
formalnej wszystko było dograne perfekcyjnie. Pogodę też mieliśmy zamówioną … ;-)) O ile sobie przypominam, w dobrym humorze ruszyliśmy w Polskę
w połowie maja lub nieco później. Pachniało wtedy bzem, magnolią, fiołkami,
azaliami. Było ciepło i słonecznie.
Dziś już nie potrafię dokładnie nakreślić szczegółowej trasy naszej wycieczki, to znaczy rozpisanej na każdy oddzielny dzień, ale na pewno najpierw
zwiedziliśmy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, a w ostatnim dniu
naszych wojaży zwiedziliśmy twierdzę w Kłodzku. W drugim i trzecim dniu tej
wyjątkowej wycieczki zwiedzaliśmy Szczeliniec w Górach Stołowych, Jaskinię
Niedźwiedzią w Kletnie, Polanicę Zdrój. Cieszyłam się, że razem z uczniami
i opiekunami poznajemy piękne zakątki Dolnego Śląska. Naszym wspaniałym
przewodnikiem była koleżanka Marta. To ona zachęciła nas do zwiedzenia
starego młyna papierniczego, który od razu oczarował nas swoją architekturą.
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(widziałam w nim elementy baroku). Przebywając w jego wnętrzu mogliśmy,
między innymi, obejrzeć warsztaty produkujące papier ręcznie czerpany (suszono go na strychu tegoż budynku).
Marta nam powiedziała, że największym bogactwem naturalnym Dusznik są
źródła leczniczych wód mineralnych. A ponieważ na dworze było upalnie, każdy
z uczestników tej wycieczki zapragnął udać się niebawem do budynku „Pijalni”,
by spróbować „mocy” tych czarodziejskich wód… ;-))
Tegoż samego dnia udaliśmy się na Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.). Długo
tam wchodziliśmy, bo trzeba było pokonać 665 kamiennych stopni. Ale widoki
ze skał tego najwyższego punktu Gór Stołowych były warte naszej mozolnej
i wyczerpującej wspinaczki.
Noclegi mieliśmy zapewnione w Kłodzkim Domu Wypoczynkowym „Na
stadionie”. Tam bez ograniczeń mogliśmy korzystać z boiska oraz bieżni. Z
bieżni skorzystał jeden jedyny raz Leszek - biegał wtedy z chłopcami z IIIT.
Ale o tym za chwilę…
Mając do dyspozycji autobus z kierowcą (Panem Kazimierzem A.) zwiedziliśmy też Polanicę Zdrój. Z przyjemnością pochodziliśmy po Parku Zdrojowym, podziwiając kwitnące różaneczniki. I do woli korzystaliśmy z kolejnej
„Pijalni” wód mineralnych.
Kulminacyjnym punktem naszej wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej było zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia. Ta najwyższa i jednocześnie najgłębsza jaskinia
Sudetów leży 40 km od Kłodzka. W tym wyjątkowym miejscu podziwialiśmy
uformowane przez tysiące lat nacieki: unikalne stalaktyty i stalagmity. Widzieliśmy tam też małe nietoperze (wisiały przy stropach skalnych).
Mimo wysokiej temperatury na zewnątrz, wewnątrz jaskini była niska
temperatura (około 6°C). Moja młodsza córka, Liliana, też wtedy była z nami
(miała wówczas 8 lat). I do dziś pamiętam, że w pewnym momencie Lila powiedziała bardzo głośno: „Cholera, jak tu zimno!”. Te słowa doszły do uszu
„jaskiniowego” przewodnika, który przerwał swoją wypowiedź komentując:
„Wchodząc do jaskini trzeba mieć na sobie ciepłe ubranie”. Wyjaśniłam dziecku, że we wnętrzu tej pieczary musi być taka temperatura oraz duża wilgotność.
Wędrując po skalnym podłożu zauważyliśmy również mnóstwo podziemnych
strumieni i podziemnych pałaców z marmurowymi komnatami … ;-))
Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia zajęło nam sporo czasu, bo najpierw trzeba było dotrzeć na miejsce (z oddalonego parkingu), wykupić zamówione bilety, a potem długo czekać na udostępnienie wejścia do wnętrza. Turystów
wpuszczano grupami po 15 osób, w określonych odstępach czasowych (zwykle
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co 50 minut). Mimo tych utrudnień warto było zobaczyć to unikalne w skali
europejskiej miejsce. Aż trudno uwierzyć, że tą jaskinię odkryto dopiero w 1966
roku, a udostępniono dla turystów w 1983 roku. A to oznacza, że zwiedziliśmy
ją 6 lat po tym udostępnieniu. W jaskini znajduje się duża ilość kości zwierząt
polodowcowych, w tym niedźwiedzia jaskiniowego - stąd nazwa jaskini.
Trzeba przyznać, że tempo zwiedzania podczas naszej wycieczki było duże.
Upał też dawał się we znaki. Mimo wszystko, nasi uczniowie byli w doskonałej
kondycji fizycznej. My (opiekunowie) mogliśmy im tylko pozazdrościć takiej
formy. Po powrocie do miejsca noclegowego korzystaliśmy jeszcze z bieżni wokół pobliskiego stadionu. Nikt z nas nie przewidział, że takie kilkukrotne okrążenie boiska sportowego (wespół z młodzieżą) zaszkodzi Leszkowi. On miał
wtedy 40 lat, czuł się całkiem młodo i … pewnie kondycyjnie chciał dorównać
młodym chłopcom (męska ambicja). I przedobrzył…. Wkrótce po tym biegu
poczuł silny i narastający ból w klatce piersiowej. Dolegliwości nie ustępowały, dlatego wezwaliśmy pogotowie ratunkowe (przyjechało po kilku minutach).
Lekarz zbadał chorego Leszka, zalecił wykonanie EKG i innych niezbędnych
badań w pobliskim szpitalu. A to oznaczało, że Leszka zabrało pogotowie.
A nam kazano czekać. Wyniki badań nie napawały optymizmem… (Kłopoty
z krążeniem). A ponieważ następnego dnia mieliśmy powrót do Jawora, lekarze „R-ki” nakazali nam natychmiast zgłosić się do lekarza w miejscowej
Przychodni Zdrowia. Tak też uczyniliśmy. Lekarz internista zbadał gruntownie mojego małżonka i nieoczekiwanie zapytał mnie:
- Posiada Pani prawo jazdy?
- Tak – odpowiedziałam.
- To teraz w trybie pilnym odwiezie Pani męża do szpitala, na Izbę Przyjęć.
Sprawa jest poważna: Stan przedzawałowy!
Zaniemówiłam z wrażenia. Po pierwsze dlatego, że działać trzeba było natychmiast (a ja byłam w szoku). A po drugie dlatego, że ja, owszem prawo
jazdy miałam, ale nie jeździłam jako kierowca przez 11 lat. Jeździł Leszek, a ja
byłam tylko pasażerem… I nagle mam siąść za kółko! Koszmar!
Na Izbę Przyjęć pojechał jeszcze Leszek. (Ta izba była jeszcze w starym budynku szpitala). Po załatwieniu niezbędnych formalności, Leszka pozostawiono w szpitalu. W zaistniałej sytuacji, moim zadaniem było pojechać autem
spod szpitala do domu i przywieźć stamtąd piżamy, bieliznę osobistą, ręczniki,
niezbędne kosmetyki, a także książkę pt: „Podstawy psychologii” (to była ulubiona lektura Leszka).
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I tu się zaczął mój horror. Powróciłam do samochodu, włożyłam kluczyki
do stacyjki i … uruchomiłam silnik. Cóż z tego, kiedy puściły nerwy i moje
kolana zaczęły samoistnie „oklepywać” kierownicę. Wiedziałam, że muszę się
uspokoić, bo w przeciwnym razie mogę być niebezpieczna na drodze. Żeby się
opanować, wyłączyłam silnik, wyszłam z samochodu, by sprawdzić czy ulica
Szpitalna jest jedno- czy dwukierunkowa. Była dwukierunkowa… Ponownie
uruchomiłam silnik i tym razem ruszyłam. Ze strachem w gardle używałam
jedynie pierwszego lub drugiego biegu… (Bałam się większej prędkości … ;-))
Drżałam ze strachu przejeżdżając koło budynku Policji… Cudem dotarłam
pod blok, w którym mieszkaliśmy całą rodziną. Któraś z naszych dziewcząt
(pewnie Ewelina) zobaczywszy mnie za kierownicą powiedziała: „Chyba
z Papą coś się stało, bo mama siadła za kierownicę”. Kiedy już dotarłam na
swoje piętro, nie mogłam w żaden sposób znaleźć książki, o którą prosił Leszek.
(A ta książka leżała na pianinie i wszystkim rzucała się w oczy. Ja jednak
jej nie widziałam). Wreszcie ktoś z domowników ją wypatrzył i mi ją podał.
Zebrałam niezbędne rzeczy dla Leszka i gotowa już wracać z nimi do chorego męża, zawahałam się przez moment. Pomyślałam wtedy: A może by tak
poprosić o pomoc sąsiada? Podwiezie mnie i przywiezie z powrotem. I będzie
po kłopocie. Jednak odrzuciłam tą myśl, bo wiedziałam, że jeśli tak uczynię,
to już nigdy sama nigdzie nie pojadę. I pojechałam.. I wróciłam szczęśliwie.
I jeździłam przez całe 2 tygodnie pobytu Leszka w szpitalu aż do momentu
jego powrotu do domu. I to był mój chrzest bojowy. Odważyłam się i pokonałam własne słabości. A co najważniejsze, zrobiłam to świadomie. Z pełnym
przekonaniem, że tak trzeba…. No i od tamtej pory jeżdżę samodzielnie. Jakby
na sprawę nie patrzeć, to przełomem był wtedy wspomniany rok 1989. A dokładniej, właśnie ta wyjątkowa wycieczka klasowa w góry z klasą IIIT, runda
„młodości” wokół stadionu, niespodziewane problemy zdrowotne Leszka… No
i determinacja lekarza, który upewniwszy się, że posiadam prawo jazdy zmusił
mnie do zdecydowanego działania. Ponoć nie ma niczego złego, co na dobre
nie wychodzi… ;-))
Maria Krajewska
PS. Od tamtej pory minęło już 27 lat, a mnie się wydaje, że to wszystko
zdarzyło się wczoraj… ;-)) Moi uczniowie mieli wtedy po 18 lat, a dziś to już
45-latkowie. Może niektórzy z nich są już dziadkami? Tak czy inaczej, jest co
wspominać. Wycieczka była wyjątkowa i chyba nigdy jej nie zapomnę. Zaistniała sytuacja losowa zadziałała na mnie jak terapia wstrząsowa i postawiła
na baczność. Trzeba przyznać, całkiem skutecznie. Prawda? ;-))
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PRZEPIS NA CIASTO

Sernik czekoladowy z malinami

Składniki na spód:
• 150 g ciastek czekoladowych przekładanych kremem czekoladowym (tzw. markizy)
• 2 łyżki kakao
• 30 g masła, roztopionego
Ciastka, kakao i masło umieścić w malakserze i zmiksować do
momentu otrzymania masy ciasteczkowej o konsystencji mokrego
piasku.
Formę o średnicy 23 cm wyłożyć papierem do pieczenia, sam
spód, boków niczym nie smarować. Masę ciasteczkową wysypać
na spód formy, wyrównać. Podpiec w temperaturze 175 stopni C
przez około 12 minut lub do zarumienienia. Wyjąć, lekko przestudzić przez czas przygotowania masy serowej.
Składniki na masę serową:
• 250 g twarogu tłustego lub półtłustego, zmielonego przynajmniej dwukrotnie
• 250 g serka mascarpone
• 2 duże jajka
• 1 żółtko
• 3/4 szklanki drobnego cukru do wypieków
• 100 g czekolady gorzkiej, roztopionej i lekko przestudzonej
• 125 ml kwaśnej śmietany 12%
• 2 łyżki skrobi ziemniaczanej lub budyniu czekoladowego bez
cukru
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanili
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
W misie miksera umieścić wszystkie składniki oprócz roztopionej czekolady. Zmiksować do połączenia lub wymieszać rózgą
kuchenną. Pod koniec miksowania dodać roztopioną czekoldę; nie
miksować zbyt długo, by niepotrzebnie nie napowietrzać masy serowej - napowietrzony sernik mocno urośnie, a potem opadnie. Nie
chcemy tego; sernik po upieczeniu powinien być równy jak stół.
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Masę serową przelać na ciasteczkowy spód i piec w temperaturze 160ºC przez około 50 minut. Cała powierzchnia sernika powinna być wypieczona i ścięta przy dotyku patyczkiem. W razie
konieczności lekko wydłużyć czas pieczenia.
Wyjąć z piekarnika, wystudzić, schłodzić przez kilka godzin lub
przez całą noc w lodówce.
Polewa czekoladowa:
• 100 g mlecznej czekolady, posiekanej
• 55 ml śmietany kremówki 30% lub 36%
• 10 g masła
Ponadto:
• 400 g malin
W garnuszku umieścić śmietanę kremówkę i masło. Podgrzać,
prawie do momentu wrzenia, zdjąć z palnika. Dodać posiekaną
czekoladę, odstawić na 2 minuty, bez mieszania. Po tym czasie
wymieszać do powstania gładkiego sosu czekoladowego (w razie
konieczności przetrzeć przez sitko).
Polewę rozprowadzić po schłodzonym serniku, na jeszcze płynnej poukładać maliny.
Smacznego :-).
____________________________________________________________
źródło:http://www.mojewypieki.com/przepis/sernik-czekoladowy-z-malinami
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PLAN SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW
NOWY KOŚCIÓŁ

JAWOR

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek

 
 

17:00

 


11:00

KWIECIEŃ ‘2016



9:00

 

9:00

11:00

  
 

11:00



- Nabożeństwo,

 - Komunia święta i Spowiedź



Legenda:

22. 05
29. 05

- Szkółka niedzielna,

Święto Trójcy Bożej


  

4.03

3. Niedziela po Wielkanocy

4. Niedziela po Wielkanocy

(poniedziałek)

 

17:00
11:00

 

9:00

1. Niedziela po Trójcy Św.

11:00

SOLENIZANCI



24. 04

Uroczystość Konfirmacji



11:00

Zesłanie Ducha Św.

Święto Zesłania Ducha Świętego

11:00

kazanie ks. bp Ryszard Borski

  


9:00

1. Niedziela po Wielkanocy



17. 04

6. Niedziela po Wielkanocy




2. Niedziela po Wielkanocy

10. 04

16. 05

o godz. 17:00 ze spowiedzią
i Komunią Św., po nabożeństwie piknik parafialny

po nabożeństwie piknik w ogrodzie parafialnym z gośćmi z partnerskiej parafii z Oderwitz.

Poniedziałek Wielkanocny



15. 05

11:00

 Nabożeństwo w Świerzawie
11:00

11:00
 



Wielkanoc

28. 03

03. 04

16:00

08. 05

5. Niedziela po Wielkanocy



Wielki Piątek

01. 05
05. 05



25. 03

27. 03
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9:00

11:00

24. 03



MARZEC ‘2016

20. 03




Nabożeństwo młodzieżowe
na zakończenie pasyjnych
rekolekcji dla dzieci

NOWY KOŚCIÓŁ

JAWOR

MAJ ‘2016

13. 03

PLAN SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

- Kawa parafialna

5.03
7.03
8.03
13.03
14.03
6.04
7.04
17.04
26.04

Jerzy Osolinsz,
Maria Węglarz
Ginter Frautschi
Ewa Majchrzak
Aniela Pietruszczak
Helena Brzozowska
Remigiusz Tarasiewicz
Henryk Kosiorek
Sebastian Złocki
Helena Stępień
Tomasz Stawiak

81 lat
17 lat
67 lat
66 lat
26 lat
64 lata
43 lata
63 lata
41 lat
88 lat
38 lat
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PARAFIA EWANGELICKA PRZY KOŚCIELE POKOJU W JAWORZE
Proboszcz - ks. Tomasz Stawiak
Prezes Rady Parafialnej - Remigiusz Tarasiewicz
Biuro Parafialne - Aniela Pietruszczak - tel. 76-870-51-45
Kantor - Małgorzata Zuchowicz
Nauczanie kościelne (lekcje religii, nabożeństwo dla dzieci) - Marzena Stawiak
- Ginter Frautschi - tel: 511 - 735 - 868
- Maria Krajewska - tel: 76 - 870 - 51 - 45
Manager Kościoła Pokoju - Aniela Pietruszczak - tel. 516 - 493 - 990
OBSŁUGA RUCHU
TURYSTYCZNEGO

