Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

WRZESIEŃ
Nr (24) 09/2012

Hasło roku:
Jezus rzekł: Pełnia mej mocy okazuje się w słabości.
2 Kor 12,9

Hasło miesiąca września 2012:
Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z
daleka? Jr 23,23
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy!
Rozpoczynamy kolejny miesiąc ze Słowem Bożym. Hasło września kieruje
nasze myśli na Boga Wszechobecnego, Wszechmogącego.
Boga możemy w różny sposób doświadczać. W naszym codziennym życiu
często widzimy Boże działanie, Bożą moc. Ale równie często wolelibyśmy aby
Bóg nas nie widział.
Wiele jest sytuacji, wiele wydarzeń, wiele naszych zachowań, które
chcielibyśmy ukryć przez Bogiem. Gdzieś w głębi duszy wstydzimy się naszego
braku wytrwałości w wierze, w dobrym postępowaniu, w godnym naśladowaniu
Jezusa Chrystusa.
Tak już jest z naszym chrześcijańskim życiem, że często upadamy, ale nie
wolno nam się poddawać! Boża obietnica – jaka jest do nas kierowana – mówi
wprost o Bożej obecności na każdym kroku mojego życia! Bóg chce mi nieść
pomocną dłoń, On chce aby w nim szukał ukojenia i nowych sił do życiowej
drogi.
Słowo obietnicy do nas skierowanej daje nam nadzieję i pewność, że Bóg działa
w całym moim życiu, nie tylko teraz i tu. Boże działalnie możemy czytać w
historii naszego życia. On jest Bogiem z daleka, ale i tez z bliska, On otacza nas
swoim błogosławieństwem.
Z taką perspektywą raźniej jest iść w życie! Tego wam życzę siostry i bracia,
abyśmy nie tracili z oczu Boga na naszej drodze życia, bo On nas nie straci! Bóg
jest wierny swoim obietnicą i my pozostawajmy Mu wierni.
Wytrwałości i wiary! Tego wam i sobie życzę!
Zostańcie z Bogiem.
Ks. Marcin Pysz

***
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Z ŻYCIA PARAFII- sierpień 2012
Wyborcze Zgromadzenie Parafialne
W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. w parafii ewangelickiej w Piszu odbyło się
Wyborcze Zgromadzenie Parafialne o godz. 11:00, które poprowadził Biskup
Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP ks. bp Rudolf
Bażanowski.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko Augsburskiego RP Zgromadzenie Parafialnej wybrało w tajnym
głosowaniu Proboszcza Parafii Ewangelickiej w Piszu na 10 letnią kadencję.
Dotychczas w parafii w Piszu służy ks. Marcin Pysz (od 2007 roku) pełniąc
funkcję Proboszcza – Administratora. Jest to stanowisko, na które powołuje
Kościół, zaś zgodnie z prawem kościelnym, parafia ma prawo wybrać w
demokratycznym, tajnym głosowaniu swojego proboszcza. Wyboru dokonali
parafianie posiadający czynne prawo wyborcze. W głosowaniu wzięło 40 osób.
Ks. Marcin Pysz został wybrany jednogłośnie proboszczem Parafii Ewangelicko
- Augsburskiej w Piszu.
Wybór Zgromadzenia Parafialnego wymaga zatwierdzenia
Konsystorz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP.

***
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przez

Delegacja Rotary Club w Piszu

Od 11 lat trwa współpraca parafii ewangelickiej w Piszu z Rotary Club
Hamburg Haacke.
Przez cały ten czas pan Peter Richters pełni funkcję osoby do kontaktów z naszą
parafią. Współpraca została zawiązana dzięki pomocy i zaangażowaniu pani
Miry Kreski (laureatki nagrody Leopolda Otto).
W roku 2011 pan Peter Richters został uhonorowany „Nagrodą Gizewiusza”
przyznaną przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu.
Nagroda została przyznana za wieloletnią pomoc i zaangażowanie w rozwój
piskiej parafii ewangelickiej.
Klub Rotary wybudował Dom Spotkań przy piskiej parafii ewangelickiej.
Dzisiaj budynek ten służy parafii oraz Środowiskowemu Domu Samopomocy w
Piszu. Od wielu lat Klub organizuje również (raz rocznie) transport pomocy dla
parafii.
Sześcioosobowa delegacja w czasie swojego pobytu zwiedzi Środowiskowy
Dom Samopomocy w Piszu, kościół ewangelicki w Wejsunach oraz zapozna się
z planami inwestycyjnymi.

***

Pan Adrian Lazar - praktykantem w Piszu
Pan Adrian Lazar magister teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie z dniem 01.09.2012 r. rozpoczyna Praktykę
Kandydacką w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu.
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Pan Adrian został skierowany na praktykę przez Biskupa Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego w RP, ks. bpa Jerzego Samca.
Praktyka będzie obejmowała zadania związane z życiem parafialnym, pomoc w
Diakonii Piskiej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu.
Życzymy panu Adrianowi wiele Bożego błogosławieństwa podczas praktyki na
terenie piskiej parafii ewangelickiej.

***

Chórzyści z Międzyrzecza spędzają urlop w Piszu
W dniach 10 - 15 sierpnia na terenie Pisza wypoczywają chórzyści wraz z
rodzinami. Grupa ponad 40 osobowa zwiedza piękne Mazury oraz zapoznała się
z pracę parafii ewangelickiej w Piszu.

Podczas niedzielnych nabożeństw chór wykonał pieśni. Wraz z chórem
przyjechał pan Piotr Michalik, poeta, pisarz, który zaprezentował fragmenty
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poezji podczas występów chóru. Mogliśmy ich usłyszeć w Wejsunach oraz w
Piszu.

***

Chrzest w Białej Piskiej
Patrycja Plaga urodziła się 30 kwietnia 2012 r. w Ełku , a w dniu 11 sierpnia
została ochrzczona w kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej. Uroczystość
zgromadziła rodzinę, przyjaciół rodziców Patrycji oraz parafian z Białej Piskiej.
Rodzicom i Patrycji życzymy wiele Bożego błogosławieństwa oraz Bożego
prowadzenia na każdy dzień.

-6-

Parafialne Sprzątanie Kościoła w Wejsunach

Dnia 4 sierpnia, w sobotnie przedpołudnie spotkaliśmy się pod ewangelickim
kościołem w Wejsunach, na coroczne generalne sprzątanie. W tym roku nasze
porządki trochę się opóźniły z powodu prowadzonych do końca lipca prace
remontowe wokół i w kościele w Wejsunach, dofinansowanych przez Unię
Europejską.
Na sprzątanie przybyło łącznie prawie 20 osób. Byli głównie nasi parafialnie,
ale i sympatycy kościoła w Wejsunach oraz mieszkańcy Wejsun. Można więc
śmiało powiedzieć, że było to ekumeniczne sprzątanie w Wejsunach. Kościół w
Wejsunach jest nie tylko miejscem kultu luterańskiej społeczności, ale również
zabytkiem. W naszym kościele staramy się realizować różne społeczne i
kulturalne przedsięwzięcia.
Sprzątanie trwało 3 godziny - przy tak wielu rękach gotowych do pracy
uwinęliśmy się szybko i sprawinie.
W najbliższym czasie chcemy przeżywać Święto Parafialne, które właśnie
odbędzie się kościele w Wejsunach. Będzie to uroczyste nabożeństwo
dziękczynne za zakończone prace renowacyjne przy naszym kościele w
Wejsunach.

***
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Tematy Godzin Biblijnych rok 2012
Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pisz, podczas których będą realizowane następujące tematy. W
tym roku chcemy lepiej poznać nasz Kościół oraz podyskutować na wiele
ciekawych tematów...
Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może chcesz jesteś innego
wyznania i chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to
serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkania!
Czwartki godz. 17:00; pl. Daszyńskiego 12A

Tematy Godzin Biblijnych rok 2012
1. 06.09.2012

Kim jesteśmy? Czyli pochodzenie nazwy Kościoła E-A

2. 13.09.2012

Księgi Wyznaniowe Kościoła E-A

3. 20.09.2012

Zasady Wiary Kościoła E-A: Solus Christus - Tylko Chrystus

4. 27.09.2012

Symbol Krzyża w Kościele E-A

5. 04.10.2012

Zasady Wiary Kościoła E-A: Sola Scriptura – Tylko Pismo

6. 11.10.2012

Tradycja a Pismo Święte w nauczaniu Kościoła E-A

7. 18.10.2012

Zasady wiary Kościoła E-A: Sola Fide – Tylko Wiara

8. 25.10.2012

Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę

9. 08.11.2012

Zasady wiary Kościoła E-A: Sola Gratia – Tylko Łaska

10. 15.11.2012

Rok Kościelny w Kościele E-A

11. 22.11.2012

Wieczność w nauczaniu Kościoła E-A
***
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Zapowiedzi wydarzeń
05.09 godz. 10:00 Wizyta dziekana Bundeswery ks. Wilfrieda Lingnau wraz z
żołnierzami zawodowymi.
06.09 godz. 18:00 Rada Parafialna w Piszu
15.09 godz. 19:00 Koncert Michała Wiśniewskiego Wrota Mazur
30.09 Dziękczynne Święto Żniw - prosimy o przyniesienie darów na ołtarz
***

Święto Parafialne w Piszu
Święto Parafialne w tym roku wyjątkowa (z powodu trwających prac
remontowych) odbędzie się 07 października 2012 r. w Wejsunach podczas
uroczystego nabożeństwa dziękczynnego za zakończony remont w Wejsunach.

***
Nowe konto parafialne
Od września parafia zmienia numer konta bankowego:
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
***

Nasi Jubilaci we wrześniu
01.09
13.09
13.09
14.09

Serlikowska Krystyna
Agata Mitelska
Jacek Mitelski
Grenda Anna

16.09

Bahro Urlich

19.09

Redzko Marcin

23.09

Głowacka Małgorzata

25.09

Konopa Maria

26.09

Rode Elii

27.09

Mrozicka Renata

29.09

Śliwka Ingeborg

30.09

Malinowska Ingrid
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Plan nabożeństw wrzesień 2012 r.
Wejsuny
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K
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***
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10:00

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia
Drodzy Bracia i Siostry!
Kierujemy do Was ekumeniczny list, który jest apelem i prośbą o
zachowanie stworzenia jako dzieła Bożego.
Stwórca zaprasza człowieka do współpracy w trosce o swoje dzieło, służące
wszystkim żywym istotom. Każda chrześcijańska tradycja podaje przykłady
wybitnych ludzi, którzy z miłością traktowali całe Boże stworzenie. Niestety,
nie zawsze jesteśmy wierni temu wezwaniu.
Produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się
światem z plastiku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie
zamieniamy w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemią,
zaś cuda natury w zwały betonu. Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim
pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię.
Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi
ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka,
który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem.
Wielu chrześcijan na całym świecie angażuje się w konkretne programy
służące ochronie Bożego stworzenia. Do najbardziej znanych należą projekty
zarządzania budynkami w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i
cieplnej, a także zmniejszenia produkcji odpadów, odzysku surowców,
kompostowania itp.
Bracia i Siostry, trzeba propagować tę wrażliwość! Ufamy, że nasz apel
spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować
szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne
zaśmiecanie ulic, dróg i pól.
Nasz apel kierujemy także do władz państwowych i samorządowych.
Wyrażamy troskę w kwestii prywatyzacji i komercjalizacji zasobów wody i
przestrzeni publicznej.
Zachęcamy do kształtowania takiej polityki społecznej, która promuje
bezpieczne przetwarzanie i utylizację trujących odpadów. Wzywamy przede
wszystkim do:
− redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk śmieci,
oczyszczania powietrza, wody i gleby;
− ochrony lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów
przyrody, do odtwarzania ekosystemów;
− stosowania technologii ekologicznych w przetwarzaniu i konserwacji
żywności oraz produkcji opakowań;
− opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego
wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadzą do zachwiania
równowagi ekologicznej.
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Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego Bóg
objawił, że przezwycięża wszelkie zepsucie i śmierć. Chrześcijanin jest
wezwany do ukazania swej wiary w Boga, Stwórcę i Pana wszechświata przez
swe czyny. Świat potrzebuje takiego świadectwa nie tylko tych nielicznych,
zaangażowanych w ochronę środowiska, ale wszystkich uczniów Chrystusa.
Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę o potrzebie roztropnego i
umiarkowanego postępowania we wszystkim, co jest związane z naszym
środowiskiem. Mądra asceza wyraża się unikaniem nadmiernej konsumpcji,
odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacją z
produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Jednym z jej
przejawów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie
własnych pożądań, staje się narzędziem duchowej przemiany i pomocy
potrzebującym. Zlecone nam przez Stwórcę zadanie panowania nad rzeczami
służy temu, aby nie zapanowały one nad nami.
Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze. Pomyślmy o tym, że my i
całe stworzenie jesteśmy powołani do życia w rzeczywistości opisanej w
ostatniej księdze Biblii jako „nowe niebiosa i nowa ziemia” (Ap 21,1). Dlatego
codziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i
zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co żyje. Nawet niewielkie, ale
konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego
stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg
uczynił bardzo dobre” (por. Rdz 1,31).
Podpisali zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej.

***
Gloria w Pokoju i Lubieni
W dniach 11-12 sierpnia 2012 r. w parafia w Pokoju i Lubieni gościła chór
Gloria ze Skoczowa. Goście przyjechali na zaproszenie ks. Eneasza
Kowalskiego, aby urozmaicić swoim śpiewem uroczystość pamiątki
poświęcenia kościoła księżnej Zofii w Pokoju. Chór zaśpiewał jednak nie tylko
podczas nabożeństwa dziękczynnego w Pokoju, ale również podczas
nabożeństwa w Lubieni. Po południu natomiast dał koncert w jubileuszowym
kościele.
Skoczowianie nocowali w domu gościnnym w Lubieni, a w czasie wolnym
odwiedzili prywatny skansen maszyn rolniczych państwa Gorków w przysiółku
Lewandówka w Starych Kolniach oraz zabytkowy ogród francuski w Pokoju, z
najstarszą sosną wejmutką w Polsce. W sobotni wieczór integrowali się
natomiast z parafianami podczas wspólnego ogniska. Pogoda nie do końca
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dopisała, dopisały jednak humory i nadzieja, że to dopiero początek naszych
kontaktów i być może bliższej współpracy.

***

Ratują organy kościoła Jezusowego
26 sierpnia 2012r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się już kolejny,
czwarty koncert z Cyklu „Ratujmy organy kościoła Jezusowego” organizowany
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie.
We wspaniałej akustyce zabytkowej świątyni zabrzmiały utwory sakralne
wielkich mistrzów w interpretacji młodej utalentowanej organistki Katarzyny
Brzozowskiej z Poznania oraz cieszyńskiego Wyższobramskiego Chóru
Kameralnego pod dyrekcją Piotra Sikory.
Katarzyna Brzozowska jest studentką Akademii Muzycznej w Poznaniu w
klasie organów prof. Elżbiety Karolak. Pomimo młodego wieku, ma już na
swoim koncie liczne sukcesy, m.in. wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie
Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku oraz III
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów w Krakowie w roku
2010. Katarzyna Brzozowska interesuje się nie tylko muzyką organową, ale
również kompozycją – ma już w swoim młodzieńczym dorobku kilka utworów
organowych, chóralnych i wokalno – instrumentalnych. Jeden z nich, mała
kantata psalmowa w 3 częściach, do słów Psalmu 24 „Do Pana należy ziemia”,
został nagrany w 2012 r. na płycie „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowego”
przez Wyższobramski Chór Kameralny oraz Pawła Seligmana. Kantata
skomponowana została w marcu specjalnie dla chóru, nie była jednak
dotychczas prezentowana słuchaczom. Jej uroczyste prawykonanie zaplanowano
właśnie na sierpniowy koncert w kościele Jezusowym. Chór zaśpiewa przy
akompaniamencie samej kompozytorki.
W programie również: J.S. Bach, D. Buxtehude, H. Mulet, J. Rheinberger,
J.N. Lemmens, S. Wesley, J. Stainer oraz L. Maierhofer.
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Środki uzyskane z koncertu są zbierane na rzecz kapitalnego remontu
zabytkowych, 36-głosowych organów firmy Sauer z 1923 r. Wspaniały
instrument, którego barokowy prospekt oraz ponad 100 piszczałek zachowało
się z poprzednich organów autorstwa Franza Horziczki z Frydku (1785r.), jest
bardzo zniszczony m.in. przez żerujące w nim kołatki. Więcej informacji o
instrumencie oraz całej akcji znajdą Państwo na stronie:
www.ratujmyorgany.pl
***

HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Koniec Mazur prusko – niemieckich
Od czasu wielkiej ofensywy radzieckiej w 1944 r. huk dział obwieszczał
Mazurom, że zbliża się niebezpieczeństwo. Wielu pamiętało jeszcze wielką
hekatombę 1914 r. ale to, co miało ich spotkać przerastało wszelkie
wyobrażenia.
Przyszła jesień, na polach i łąkach ludzie pracowali i zbierali plony.
Przygotowywali ziemię pod nowy zasiew, z niepokojem przysłuchując się
grzmotom dział niedalekiego frontu. Narastało zwątpienie, szerzył się strach. W
listopadzie i grudniu 1944 r. Mazurom dany był jednak złudny spokój. Ale już w
styczniu 1945 r. wszystko się zmieniło, wtedy to Armia Czerwona ruszyła do
ostatniej o ofensywy na Prusy.
W siarczysty mróz, w pejzażu przysypanym śniegiem ludzie w pośpiechu
przystąpili do spóźnionej ewakuacji. Po wkroczeniu Rosjan rozpoczęły się
dantejskie sceny. Mordy na ludności cywilnej, gwałty, rabunki i podpalenia.
Tysiące Mazurów zginęło podczas tej ewakuacji. Okrutna była zemsta Rosjan
na ludności Prus Wschodnich. Groza i śmierć zawisły nad mazurskimi miastami,
o które toczyły się walki. Kto wpadł w ręce sowieckie, ten musiał oczekiwać
najgorszego. Najtragiczniejszy był los kobiet i dziewcząt. Tak jak Wehrmacht
pozostawiał za sobą spaloną ziemię na terenach zdobytych w Rosji, tak Rosjanie
czynili na terenach Prus Wschodnich niszcząc wsie i miasta. W latach 1944 – 45
fatalną rolę odegrał mit Tannenbergu.
Mazurzy sadzili, że tak jak w I wojnie światowej Rosjanie przyjdą i
odejdą, a oni będą mogli wrócić do swoich miejscowości i pozostawionych
gospodarstw. Niestety sromotnie się zawiedli. W 1945 r. nie było wybawcy, lecz
okrutny i bezlitosny najeźdźca, dla którego nie było żadnej świętości. W tym
roku przestały istnieć prusko – niemieckie Mazury. Zginęły w ruinach
Tysiącletniej Rzeszy.
Ucieczka, wypędzenie, wyzucie z praw – taki był los większości
Mazurów. Wiosną 1945 r. zaczęły się prowadzone na wielką skalę deportacje w
głąb Związku Radzieckiego. Wywieziono niemal wszystkich zdolnych do pracy
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mężczyzn w wieku 17 – 60 lat oraz dużą liczbę kobiet, głownie młodych. Wielu
deportowanych miało nigdy nie wrócić w rodzinne strony. W tym samym czasie
na Mazury napływało coraz więcej Polaków.
Ci, którzy ocaleli i pozostali nazywani „autochtonami’ zostali poddani
przymusowej polonizacji. W latach 1945 – 49 poddano rdzennych Mazurów
rejestracji, a następnie zmuszono do podjęcia decyzji: czy chcą być obywatelami
polskimi czy wyjechać na zachód. Doszło do tego, że liczba Mazurów w 1958 r.
wynosiła zaledwie 35 tysięcy. Na tym się nie skończyło. Również w latach
sześćdziesiątych postępował cichy lecz nieustanny odpływ Mazurów. Od czasu
podpisania tzw. Układów wschodnich do 1989 r. na stałe wyjechało z całych
Prus Wschodnich ok. 80 % Mazurów.
Mazury bez Mazurów - taki był rezultat prowadzonej wobec nich polityki
państwa polskiego. Czego Prusacy nie dokonali przez ponad 400 lat, tego rząd
Polski Ludowej dokonał w ciągu jednego pokolenia. Zrobiliśmy z Mazurów
świadomych Niemców.
Władysław Preneta

***

KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
Kruche ciasto ze śliwkami.
Składniki :
10 dag masła, 1,5 szklanki mąki, 1 łyżka cukru, sól, 2 łyżeczki octu, 1 kg śliwek
Polewa:
0,5 szklanki śmietany, 2 jajka, 3 łyżki cukru, cynamon
Wykonanie :
1. Mąkę wymieszać nożem z cukrem, szczyptą soli i kawałkami masła, dodać 8
łyżek zimnej wody i ocet. Szybko zagnieść ciasto możliwie zimnymi rękami,
zawinąć w folię aluminiową i włożyć do lodówki na 30 min.
2. Śliwki umyć, przepołowić, wyjąć pestkę. Połówki śliwek przeciąć wzdłuż na
pół.
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3. Ciasto wyjąć z lodówki rozwałkować na posypanej mąką stolnicy. Włożyć do
formy i uformować brzeg o wysokości 2cm. Śliwki ułożyć na cieście
wybrzuszeniami do góry, tworząc kształt rozetki.
4.Tak przygotowane ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 30 min w
225 stopniach C
5. Jajka rozmącić , wymieszać ze śmietaną , cukrem i szczyptą cynamonu. Masą
polać śliwki i piec jeszcze 25 min.
Ciasto warto zrobić z podwójnej porcji
SMACZNEGO 
Paulina Pysz
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