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C O  WY NA TO?

Nie będziesz bezmyślny

Pan Bóg, gdy stwarzał człowieka, wyposażył go we wszystkie organa po
trzebne do życia i wykonywania funkcji, do jakich przez Stwórcę został 
przeznaczony. Żołądek i przewód pokarmowy otrzymał człowiek po to, by 
gromadził energię, płuca do oddychania, nerki do oczyszczania organizmu 
z trujących substancji, oczy do patrzenia, uszy do słuchania i tak dalej. 
Dał Swórca człowiekowi jeszcze jeden, nadzwyczajny organ, mianowicie 
mózg, po to, by istota ludzka myślała, wyciągała wnioski i dokonywała 
wyboru. Truizmy? Naturalnie. Więc po co o tym mówić? Gdyż rzeczy oczy
wiste także trzeba przypominać, nawet ludzie inteligentni i wykształceni 
jak gdyby zapominali, jaki użytek należy robić z mózgu.

Oto duży, centralny szpital. Zbliża się koniec miesiąca, dzień wypłaty upo
sażeń. W holu przed okienkiem z napisem „kasa” kłębi się w kolejce biały 
tłum. Pielęgniarki, salowe, lekarze, personel techniczny i administracyjny 
— wszyscy zbiegli się prawie równocześnie po bilety Narodowgo Banku 
Polskiego, ciężko zarobione w  ciągu miesiąca pracy. Do trudu koniecz
nego i pożytecznego dodane kwadranse, może godziny niepotrzebnego i bez
sensownego trudu stania w jeszcze jednej kolejce. Irytujące marnotra
wienie czasu ludzi, którzy powinni zajmować się zupełnie czymś innym, 
być tam, gdzie ich obecność jest niezbędna, gdzie są naprawdę potrzebni: 
wśród chorych, w laboratoriach i salach szpitalnych.

Trudno pojąć, dlaczego ci, którzy zostali powołani do kierowania instytu
cją szpitala, nie robią właściwego użytku z organu, wT jaki wyposażył ich 
Stwórca, i nie pomyślą o takim zorganizowaniu wypłaty, aby pracownicy 
nie marnowali czasu na wystawanie w kolejce, czasu, który ma wartość 
wymierną — w złotych należnych za wykonaną pracę — i wartość nie
wymierną, o wiele cenniejszą od tej pierwszej, w  postaci ulgi niesionej 
człowiekowi cierpiącemu. Trudno także pojąć, dlaczego personel szpitala 
nie zbuntuje się przeciw takiemu stanowi rzeczy i nie zażąda sensownego 
uregulowania tej sprawy. Jedni i drudzy przejawiają zadziwiającą bez
myślność.

Oto inny tłum kłębiący się w  długiej kolejce — szary, smutny, blady, pę
czniejący w miarę zbliżania się godziny trzynastej, oznaczającej kres pro
hibicji. Tłum przed sklepem monopolowym. Tu nie otrzymuje się biletów  
Narodowego Banku Polskiego, lecz się je zostawia w  zamian za butelkę 
bezbarwnego płynu. Wielu mężczyzn i kobiet stojących w tej kolejce ma 
w perspektywie już tylko długotrwałe, kosztowne i bardzo trudne leczenie 
odwykowe albo — w przypadku, gdy się na nie nie zdecydują — bezna
dziejną wegetację. A przecież wystarczyło kiedyś, w  odpowiedniej chwili, 
pomyśleć. Specjalista pracujący z anonimowymi alkoholikami (a jest to 
akcja, która może poszczycić się dużymi sukcesami) powiedział, że jedną 
z najpoważniejszych przyczyn choroby alkoholowej jest b e z m y ś l n o ś ć .  
Myśleć powinien nie tylko ten, kto sięga po jeden kieliszek za dużo, ale 
także ci, którzy mają wpływ na kształt społecznego życia, na perspektywy 
rozwoju osobowości, możliwość wyładowania inicjatywy, stworzenie godzi
wych warunków życia, mieszkania, pracy, wypełnienia wolnego czasu.

Kryje się tu także zadanie dla Kościoła jako wspólnoty ukazującej sens 
życia, tworzącej obyczaj, wywierającej potężny wpływ przez kształtowanie 
opinii i formowanie postaw moralnych. To Kościół powinien, dostępnymi 
mu środkami i metodami, stworzyć społeczną atmosferę nietolerancji i po
tępienia dla pijaństwa, co może przynieść bardzo wymierne rezultaty.

Nie ma wprawdzie w Dekalogu przykazania: Nie będziesz bezmyślny, 
ale jest inne — Chrystusowe przykazanie miłości do drugiego człowieka 
jak do siebie samego.

GO W N U M E R Z E  ?
Jak  co roku listopadowy num er 
„Jednoty” poświęcamy w dużej czę
ści pam ięci naszych zm arłych. Tym 
razem  zamieszczamy obszerne m a
teriały  o śp. ks. Jerzym  Jelenie, 
którego 45 rocznica męczeńskiej 
śm ierci w Dachau przypada w g rud
niu tego roku. Zarys biografii ks. 
Jerzego Jelena przedstaw ia na s. 5 
Wojciech Kriegseisen, a bardziej o- 
sobiste wspomnienia o nim — jego 
bratanica, Irena Je leń  (s. 9). 
P rezentujem y także sylw etkę innego 
duchownego ew angelicko-reform o
wanego — śp. ks. Romana Mazier- 
skiego (is. 12). Jest on autorem  ob
szernego studium  teologicznego pt. 
Jedność Biblii. Związek między 
Starym a Nowym Testamentem, 
którego druk (w odcinkach) rozpo
czynamy w tym  num erze (s. 13), 
wychodząc naprzeciw  zapotrzebowa
niu na tem atykę b ib lijną w „Jed- 
nocie”.
W latach 1969—1973, zawsze w nu 
merze listopadowym, zamieszczali
śmy biogram y osób w yznania ew an
gelicko-reform owanego, które po
niosły śmierć w w yniku działań wo
jennych. R ubryka nosiła nazwę Ci, 
którzy polegli... W tym  num erze u- 
zupełniam y ją biogram em  Gustawa 
Tadeusza Hantke (s. 22).
Kazanie autorstw a ks. Bogdana 
Trandy, noszące ty tu ł Przygotowanie 
(s.3), porusza kwestię pokuty chrze
ścijańskiej i jej roli w przygotow a
niu się człowieka wierzącego do 
Wieczerzy Pańskiej. Tej samej sp ra
wy dotyczy Modlitwa pokutna (s. 4). 
Z kolei tekst K rystyny Lindenberg 
— Z Chrystusem inaczej! (s. 16) — 
poświęcony jest ewangelizacji p rze
prowadzonej w końcu sierpnia br. 
wśród młodzieży zgromadzonej na 
III Chrześcijańskiej K onferencji w 
Warszawie.
Ponadto stałe rubryki: Warszawskie 
firmy ewangelickie (tym razem  Ta
deusz Świątek pisze o wytwórni 
mebli J. Simmlera (s. 19), Co Wy 
na to? (s. 2) i Przegląd ekumeniczny 
(s. 22).

NASZA OKŁADKA:
Ks. Jerzy Jeleń (1900—1942),
duchowny Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w Polsce. 
W grudniu przypada 45 rocz
nica jego śmierci w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. 
Piszemy o nim na s. 5 i s. 9.
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KS. BOGDAN TRANDA

Przygotowanie
Zrzućcie z siebie starego człowieka wraz z jego dawniejszym postępowaniem, ze 
zwodniczymi żądzami, które prowadzą was do zguby. Nowy duch niech zagości w  
waszych umysłach, stańcie się nowymi ludźmi, stworzonymi na obraz Boga, abyście 
żyli sprawiedliwością i świętością prawdy. Dlatego odrzućcie zakłamanie i każdy 
niech mówi prawdę swemu bliźniemu, bo należymy do siebie nawzajem. Gniewajcie 
się, ale nie popadajcie w grzech, pojednajcie się, zanim słońce zajdzie, nie stwarzaj
cie okazji diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, ale niech własną pracą zara
bia na życie, tak aby mógł jeszcze dzielić się z tymi, którym brak. Nie używajcie 
w mowie grubych słów, lecz prostych i budujących kogo trzeba, tak aby z przyjem
nością ich słuchano. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym Bóg zagwarantował 
wam wyzwolenie w  dniu ostatecznym. Nie dawajcie się powodować rozgoryczeniem, 
wybuchowym usposobieniem, złością, wrzaskami i obraźliwymi wymysłami ani tym  
wszystkim, co niegodziwe. Okazujcie jedni drugim życzliwość i dobre serce, wyba
czajcie sobie wzajemnie, jak Bóg dzięki Chrystusowi wam wybaczył.

Ef.4:22—32

Za każdym razem, gdy gromadzimy się wokół 
Stołu Pańskiego, by przystąpić do sakramentu 
Wieczerzy Pańskiej, otwiera się przed nami 
możliwość wejścia na nową drogę, którą otwo
rzył przed nami Jezus przez swoją śmierć na 
Golgocie. Koniecznym warunkiem wejścia na tę 
drogę i rozpoczęcia nowego życia jest pokuta, 
czyli nawrócenie się do Boga.
Zanim więc przystąpimy do Wieczerzy Pań
skiej, przygotowujemy się do niej, zastanawia
my się nad sobą, nad sensem krzyża na Golgo
cie i jego znaczeniem dla nas dzisiaj. Przede 
wszystkim zaś staramy się uświadomić sobie, 
czy żyjemy zgodnie z wolą Boga, przypomnieć 
sobie, kiedy i w jakich okolicznościach sprawi
liśmy Bogu zawód, kiedy i w jakich okolicz
nościach sprawiliśmy zawód bliźniemu. Czyni
my to dlatego, żeby po tym rachunku sumie
nia podjąć decyzję co do dalszego życia, które 
od tej chwili musi się radykalnie zmienić i za
cząć na nowo.
Jakże często w okresie pasyjnym, albo adwen
towym, z okazji zbliżających się świąt mówi się 
o tym, że trzeba zrobić porządki we własnej 
duszy i porównuje się ten proces do przed
świątecznych porządków w domu. Jest to o- 
braz bardzo wyrazisty i pociągający, ale jedno
cześnie ogromnie naiwny, a co gorsza, mylący. 
W Ewangelii wcale nie o to chodzi, żebyśmy 
przeprowadzili małe korektury, żebyśmy odku
rzyli tylko to, co się zakurzyło, obmyli to, co się 
zabrudziło. Nie o to chodzi, lecz o coś znacznie 
bardziej radykalnego. Jezus od samego począt
ku swojej działalności mówi — opamiętajcie 
się, pokutujcie, nawróćcie się. My zaś powta
rzamy często słowa o pokucie, o nawróceniu 
się, o opamiętaniu, o pójściu za Jezusem, nie 
rozumiejąc co to naprawdę znaczy. Jak to wła
ściwie jest z tym nawróceniem się? Otóż sądzę, 
że dzisiejszy tekst w sposób wyraźny mówi, 
o co chodzi.

,,Zrzućcie z siebie starego człowieka wraz z je
go dawniejszym postępowaniem, ze zwodniczy
mi żądzami, które prowadzą was do zguby. 
Nowy duch niech zagości w waszych umysłach, 
stańcie się nowymi ludźmi, stworzonymi na ob
raz Boga, abyście żyli sprawiedliwością i świę
tością prawdy”. Mamy więc odrzucić starą oso
bowość, stary sposób myślenia, dotychczasowy 
sposób postępowania. W naszych sercach, w na
szym odczuwaniu i sposobie myślenia, w na
szym stosunku do Boga i do ludzi ma nastąpić 
radykalna zmiana. Nie dlatego jest źle, że coś 
się tam zakurzyło, tylko że — jeśli już trzymać 
się tego obrazu — meble zostały stoczone przez 
kornika i do niczego już się nie nadają. Nie 
wystarczy je odnowić, zmienić pokrycie, wypo- 
liturować. Trzeba je wyrzucić. I sprawić nowe. 
Radykalny zwrot musi nastąpić p r z e  d przy
stąpieniem do Stołu Pańskiego. Rzecz jasna, 
radykalny zwrot nie oznacza jeszcze, że wszy
stko już się dokonało aż do końca. Nadal, nie
stety, pozostajemy ludźmi grzesznymi, nadal 
podlegamy złu, chociaż jesteśmy usprawiedli
wieni. Usprawiedliwieni, ale ciągle grzesznicy. 
Mądrze uczy Marcin Luter, że nasze życie^ 
musi być nieustanną codzienną pokutą, nieu
stannym nawracaniem się do Boga, nieustanną 
pracą nad sobą. .
Oto mamy dzisiaj szereg spraw, które przed 
nami stawia apostoł. Przygotowanie się do spo
wiedzi przed Bogiem, do wejścia na tę nową 
i żywą drogę, którą otworzył przed nami Jezus 
na Golgocie, obejmuje konkretne sprawy, a nie 
jakieś tylko sentymentalne wzniesienie duszy 
do Boga i ogólnikowy żal za grzechy.
Słyszymy zwyczajne i proste wymagania — po
rzućcie zakłamanie, żyjcie prawdą, mówcie pra
wdę swemu bliźniemu, bo należymy do siebie 
nawzajem. Nie chodzi tu o tę prawdę, którą 
najchętniej mówimy bliźniemu wytykając mu 
jego błędy, potknięcia i słabości. Mamy mówić
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praw dę o sobie. Tak, aby nasze wzajemne sto
sunki były oparte na rzeczywistości, na praw 
dzie, a nie na udawaniu, na obłudnym malo
waniu własnego obrazu w pięknych barwach.
Gniewajcie się — mówi apostoł. Ciekawe, po
zwala się gniewać. Ale — nie popadajcie w 
grzech. Ludzka rzecz, powiedziałbym nawet — 
Boża rzecz gniewać się, święta rzecz gniewać 
się. Są sytuacje, kiedy trzeba się gniewać. Czy 
może nie gniewać się ojciec na syna, m atka na 
córkę, czy może niekiedy nie gniewać się — 
sm utne to, ale bywa — syn, córka na swoich 
własnych rodziców? Czyż wyzbycie się gniewu 
nie jest często po prostu karygodną obojętno
ścią? Ale nie popadajcie w grzech. Nie pozwól
cie na to, aby gniew zapiekłą skorupą otoczył 
wasze serca i uniemożliwił kontakt z tym, na 
kogo się gniewacie. Pojednajcie się, zanim zaj
dzie słońce. Nie stw arzajcie okazji diabłu. To 
jest właśnie okazja, kiedy diabolos-wichrzyciel 
wkracza między ludzi i sprawia, żć powstaje 
między nimi głęboki i długotrw ały rozdźwięk.

,,Kto kradnie, niech kraść przestanie, ale niech 
własną pracą zarabia na życie, tak  aby mógł 
jeszcze dzielić się z tymi, którym  b rak” . Zda
wałoby się, że trudno o bardziej jednoznaczny 
i oczywisty nakaz Dekalogu: „Nie będziesz 
k rad ł”. A jednak w arunki życia tak  się skom
plikowały, zjawiska korupcji i przywłaszczania 
sobie nienależnych dóbr tak rozpowszechniły, 
że już nie wiadomo, co jest j e s z c z e  uczci
we, a co j u ż nieuczciwe. Jakże rozm yła się 
granica między tym, co wolno, a czego już nie 
wolno. Apostoł przyw raca równowagę. Mamy 
polegać na w łasnej pracy i zarabiać nią na ży
cie po to, żebyśmy mogli dzielić się jeszcze 
z tymi, którzy z niezależnych od siebie powo
dów pracować nie mogą i którzy cierpią braki.
Idźmy dalej. „Nie używajcie w mowie grubych 
słów, lecz prostych i budujących kogo trzeba, 
tak  aby z przyjem nością ich słuchano” . Nie
którzy ludzie nie um ieją inaczej mówić, jak 
tylko w trącając w każde niemal zdanie jedno 
lub kilka grubych słów. Nie potrafią mówić,

Modlitwa pokutna

Z głębokości mej nędzy wołam do Ciebie, 
nie odwracaj się, Panie, ode mnie, 
lecz tzechciej wysłuchać tych słów, 
bo wyrażam w  nich cały mój ból, 
ból znękanego i zagubionego człowieka.
Świadom jestem mojego grzechu, 
wiem o tym, że źle postępowałem  
i nie liczyłem się ,z Twoim Prawem, 
czym zasłużyłem na Twój gniew, 
na doczesną i wieczną karę.
Któż się ostoi przed Twoją sprawiedliwością? 
Któż zniesie żarliwość Twojego gniewu?

Wiem jednak, że mogę liczyć na wybaczenie, 
bo w  Jezusie Chrystusie jesteś miłością 
i wychodzisz naprzeciw grzesznemu człowiekowi, 
który ze skruchą do Ciebie się nawraca.
Sam nie umiem oderwać się od zła,
dlatego proszę, pomóż mi w  m ej słabości.
Uczyń m nie zdolnym do zerwania
ze starym sposobem życia,
abym mógł zacząć je ma nowo,
bez zakłamania i obłudy,
bez popadania w zapiekły gniew,
bez rzucania grubymi słowami,
bez chęci przywłaszczania sobie tego,
co mi się nie należy,
bez ciągłego popadania w  konflikty
z ludźmi, którzy mnie otaczają.

Pomóż mi żyć prawdą, 
zachować wewnętrzy spokój, 
ale nie tłumić słusznego gniewu.
Pomóż mi pielęgnować dobre myśli 
i wyrażać je czystymi słowami, 
rozróżniać to, co jeszcze uczciwe, 
od tego, co już jest nieuczciwe, 
dostrzegać granicę między tym, 
co wolno, a czego nie wolno.
Naucz mnie kierować się prawdą 
w stosunkach z ludźmi, 
okazywać życzliwość i serce, 
samemu wybaczać krzywdy 
i prosić o ich wybaczenie, 
abym pojednany z bliźnimi 
mógł liczyć na pojednanie z Tobą.

Badaj mnie, Boże, i oglądaj m oje serce, 
doświadczaj mnie i czytaj w moich myślach. 
Czuwaj, abym nie kroczył drogą zagłady, 
prowadź mnie ścieżką prawości. Amen.

4



rozmawiać językiem czystym, jasnym, prostym , 
szczerym, wyrażać czystych myśli dobrymi sło
wami. To nie jest obojętne, w jaki sposób ze 
sobą rozmawiamy i jakich używamy słów. Jak 
że często bywa, że przy kimś obcym silimy się 
na ukrycie codziennego języka. Z trudnością, 
ale jednak. Kiedy zaś zostajemy sami z żoną, 
z mężem, z dzieckiem, wtedy właśnie zrzucamy 
maskę i mówimy jeżykiem brudnym , grubym, 
fałszywym. „Nie dawajcie się powodować roz
goryczeniem, wybuchowym usposobieniem, zło
ścią, wrzaskami, obraźliwymi wym ysłam i ani 
tym  wszystkim, co jest niegodziwe” . To jest 
właśnie m ateriał do przem yślenia, do zastano
wienia się, do wprowadzania we własne życie.

I wreszcie dochodzimy do podsumowania cało
ści: „Okazujcie jedni drugim  życzliwość i dó
br? serce, wybaczając sobie wzajemnie, jak 
Eóg dzięki Chrystusowi wam w ybaczył” . P rzy
gotowanie się do spowiedzi i W ieczerzy P ań
skiej obejm uje nie tylko nasz stosunek do Eo-

ga, nie tylko pojednanie się w modlitwie z Bo
giem, ale również i przede wszystkim  pojedna
nie się z drugim  człowiekiem. Okaż życzliwość 
i dobre serce. Pójdź do tego, komu w yrządzi
łeś krzywdę, i powiedz szczerze: przepraszam , 
postąpiłem źle, żałuję tego, chcę, żebyś mi w y
baczył. A jeśli ciebie skrzywdzono? „W ybaczaj
cie sobie wzajemnie, jak Bóg dzięki C hrystu
sowi wam wybaczył” .

Oto właśnie jesteśm y tu, w kościele, przed 
krzyżem, przed tym  znakiem wybaczenia, po
jednania między Eogiem a nami. On, dzięki 
swej miłości okazanej w Synu, przychodzi do 
nas. A więc „zrzućcie z siebie starego człowie
ka wraz z jego dawniejszym postępowaniem, 
ze zwodniczymi żądzami, które prowadzą was 
do zguby. Nowy duch niech zagości w waszych 
umysłach, stańcie się nowymi ludźmi, stworzo
nymi na obraz Boga, abyście żyli spraw iedli
wością i świętością praw dy” . Amen.

BST59

WOJCIECH KRIEGSEISEN

Ksiqdz Jerzy Władysław Jeleń
1 9 0 0 — 1 9 4 2

Zarys biografii*

W grudniu br. m ija 45 rocznica śmierci księdza J e 
rzego Jelena, proboszcza łódzkiej parafii ewangelicko- 
-reform ow anej. Zawiadomienie o jego zgonie podpi
sał dnia 6 ~ stycznia 1943 r. kom endant obozu kon
centracyjnego w Dachau, SS-H auptsturm fiih rer Red- 
witz. Za krótkim i, sform ułow anym i w oschłej, urzę
dowej niemczyźnie zdaniami kryje się tragedia czło
wieka — jednej z wielu tysięcy ofiar ostatniej wojny, 
tragedia rodziny, łódzkiego zboru a także całego pol
skiego Kościoła Ew angelicko-Reform ow anego/
Ks. Jerzy Jeleń  urodził się w W arszawie 8 lipca 1900 
roku. Był najm łodszym  synem spolonizowanego Cze
cha, księdza F ryderyka Jelena, superin tendenta Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego w K rólestw ie Pol
skim, i Anieli z Semadenich, która pochodziła z ro
m ańskiej Szwajcarii. Tak więc ks. Jerzy Jeleń, który 
m usiał umrzeć dlatego, że chciał być w ierny idei pol
skiego ewangelicyzmu, nie miał w swych żyłach ani 
kropli polskiej krwi. W ychowany za to został w tra 
dycji w ierności przybranej przez rodziców i dziadów 
Ojczyźnie i w raz z wieloma innym i Polakam i-ew an- 
gelikam i dał świadectwo tej wierności.
Osobowość Jerzego Jelena ukształtow ały wychowujące 
go kobiety — babka M aria Kacprowa Sem adeni i cio
tka M atylda Sem adeniówna (oboje rodzice przyszłego 
duchownego odum arli go bowiem wcześnie — m atka 
w 1908 roku, ojciec w 1910). N aukę szkolną, p rzery 
w aną przez w ydarzenia wojenne, ukończył zdaniem 
m atu ry  w w arszaw skim  gim nazjum  im. M ikołaja Reja 
a następnie w stąpił na Wydział Teologii Ewangelickiej

U niw ersytetu W arszawskiego, postanowił więc iść w 
ślady ojca oraz dziada po mieczu i zostać duchownym. 
Poza edukacją szkolną odebrał też młody kandydat 
na teologa dobre wykształcenie uzupełniające w domu
— uczył się m uzyki i języków: niemieckiego oraz 
francuskiego. Znajomość tego ostatniego doskonalił 
podczas krótkiego pobytu na Sorbonie w 1925 roku, 
gdzie słuchał wykładów z zakresu historii Kościoła 
oraz filozofii religii chrześcijańskiej.
Po ukończeniu studiów na U niw ersytecie W arszaw 
skim absolw ent W ydziału Teologii Ew angelickiej J e 
rzy Jeleń  ordynowany został na duchownego ew ange
licko-reform owanego 21 grudnia 1930 roku przez księ
dza superin tendenta Kościoła Ew angelicko-Reform o
wanego w Rzeczypospolitej Polskiej S tefana Skier
skiego. Następne pięć la t spędził młody ksiądz w 
W arszawie, gdzie pod opieką księdza Skierskiego peł
nił obowiązki w ikariusza a potem ad iunkta w w ar
szawskim zborze. Pracow ał też jako katecheta w sto
łecznych gim nazjach: im. Reja, Anny Wazówny i 
Emilii P later. Opiekował się zborami leżącymi poza 
W arszawą — dojeżdżał do Żyrardowa, Kucowa i Ze
lowa. Był także kapelanem  wojskowym swego w yzna
nia w stopniu kapitana W ojska Polskiego, mimo że 
obowiązującą go w czasie studiów służbę wojskową 
skrócono mu z uwagi na poważne uszkodzenie oka
— skutek urazu w dzieciństwie.

* Opracowano na podstawie archiwaliów znajdujących się w 
Bibliotece Synodu Kościoła Ew angelicko-R eform ow anego w 
W arszawie.

5



Podstawowym  jednak zadaniem w ikariusza było do
skonalenie um iejętności duszpasterskich, co stanowiło 
przygotowanie do objęcia samodzielnej placówki. Jak  
poważnie trak tow ał ksiądz Jeleń potrzebę doskonale
nia swego kaznodziejskiego „w arsztatu”, świadczy 
fakt, że lekcje tak ważnej dla duchownego dykcji po
bierał u samego A leksandra Zelwerowicza. Wreszcie 
zdecydowano, że młody duchowny dojrzał do samo
dzielnej pracy w dużym zborze i w roku 1936 objął 
on po księdzu Ludw iku Zaunarze stanowisko probosz
cza zboru ewangelicko-reform owanego w Łodzi. P ra 
ca w tym mieście, połączona była z dojazdami do Ze
lowa w okresach, gdy w tam tejszym  zborze nie było 
duchownego. Proboszczem łódzkim pozostał ksiądz 
Jeleń  aż do dnia aresztow ania w Wielki Poniedziałek 
1941 roku.
Nim jednak przejdziem y do najtrudniejszej części n i
niejszego szkicu, do próby zrelacjonowania okupacyj
nych losów Jerzego Jelena, spróbujem y przedstawić 
jego sylwetkę na podstawie nielicznych zachowanych 
źródeł i relacji bliskich mu osób.
Urodzony w ostatnim  roku XIX  stulecia, należał 
ksiądz Jeleń  do wieku dwudziestego, był, jak  się w y
daje, typem  człowieka, którego zwykliśmy określać 
przym iotnikiem  „nowoczesny”. Dzieciństwo i la ta m ło
dości spędził w w arunkach stosunkowo skromnych. 
W spominaliśmy już, że po śmierci obojga rodziców 
opiekę nad nim objęła ciotka M atylda Semadeni i jej 
skrom na urzędnicza pensja była podstaw ą u trzym a
nia domu, w którym  się wychowywał.

Ślubne zdjęcie Marii Lidii ze Słamów i ks. Jerzego 
Jelena. Zelów, 6 lipca 1940 r.

W ydaje się, że był on dzieckiem żywym, o pogodnym 
usposobieniu. W latach późniejszych, w okresie s tu 
diów uniw ersyteckich przyszłego duchownego, m iesz
kanie M atyldy Sem adeni na ulicy Senatorskiej 35 
stało się m iejscem  spotkań licznej grupy jego kole
gów z uczelni. Już w  latach szkolnych zaangażował 
się on w działalność rozwijającego się w tedy prężnie 
harcerstw a i tam  zapewne zaraził się pasją  k ra jo 
znawczą. B rał udział w wycieczkach, jeździł w góry, 
a potem, już jako student teologii, zwiedzał polskie 
wybrzeże, w ybrał się naw et do leżącego wówczas za 
granicą Gdańska.
Po ukończeniu studiów  i finansow ym  usam odziel
nieniu się, gdy został duchownym  i jego sytuacja u le
gła poprawie, oddał się nowej pasji, jakże charak te
rystycznej dla czasów fascynacji techniką — m oto
ryzacji. W ielu ówczesnych parafian  wręcz gorszył w i
dok duchownego jeżdżącego motocyklem, a potem  sa
mochodem. Nie zważając na te zabawne dla nas dziś 
reakcje, aż do wybuchu wojny upraw iał ksiądz Je leń  
modny „sport” motocyklowy i samochodowy, oczywi
ście „sport” w rekreacyjnym , a nie wyczynowym sen
sie. Odbywał wycieczki krajoznawcze, często jeździł 
w okolice Wisły i Ustronia, gdzie wśród tam tejszych 
lu teranów  m iał sporo przyjaciół i znajomych. 
Spośród licznych znajomości do najcenniejszych zali
czał młody duchowny zażyłość z Paw łem  H ulką-L as- 
kowskim, w którego żyrardow skim  domu byw ał w 
czasach, gdy opiekował się tam tejszym  zborem. Z tym 
w ybitnym  pisarzem  i znanym  publicystą łączyło m ło
dego księdza wiele wspólnych poglądów i przem y
śleń. U trzym yw ał również korespondencję z rodziną 
ojca, głównie ze stryjem  — Paw łem  Jelenem , pasto
rem  w S trm echach w Czechosłowacji.
Z fragm entów  wspom nień bliskich, z nielicznej za
chowanej korespondencji w yłania się obraz człowieka 
swego czasu, zaangażowanego w pracę duszpasterską 
i oddającego się z zapałem pasjom  pryw atnym , blisko 
związanego z problem am i współczesności. W ydaje się, 
że ksiądz Jerzy Jeleń należał do pokolenia duchow
nych bliskich ideałom naszych czasów a bardzo już 
odległych od dziewiętnastowiecznego wzorca pastora 
ewangelickiego.
W ybuch wojny przerw ał norm alną pracę w zborze 
łódzkim. W pierwszych dniach wojny ksiądz Jeleń 
— kapelan  wojskowy w stopniu kap itana rezerwy 
WP — powołany został do czynnej służby wojskowej. 
K arta  m obilizacyjna obligowała go do staw ienia się 
w W arszawie — wobec dezorganizacji transportu  ko
lejowego ruszył do stolicy pieszo. Ta powolna pod
róż była jednocześnie pierwszym  zetknięciem z pot
wornościam i nowoczesnej wojny. W okolicach Rawy 
M azowieckiej idący do W arszawy Jerzy Jeleń znalazł 
się w tłum ie uchodźców i razem z tą bezbronną masą 
przeżyw ał wielodniowe piekło nalotów i bom bardo
wań.
Gdy wreszcie dotarł do W arszawy, okazało się, że o 
wcieleniu do służby czynnej nie ma już mowy — 
rozpoczynało się oblężenie stolicy. Odcięty od Łodzi, 
zatrzym ał się ksiądz Jeleń  u swej w arszaw skiej ro 
dziny i razem  z nią przeżył oblężenie i kapitulację
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Fotokopia pierwszej strony oficjalnego (pisanego po 
niemiecku i cenzurowanego) listu c(o żony, datowa
nego 19 kwietnia 1942 r. w Dachau, blok 13/2

•  m iasta. W Łodzi pozostawił nie tylko parafian , ale 
i narzeczoną.
Już w październiku 1939 roku zaczęły być jasne za
m iary okupanta wcielenia Łodzi, w raz z tzw. O krę
giem W arty (W arthegau), bezpośrednio do W ielko- 
niem ieckiej Rzeszy, problem atyczny stał się więc po
w rót księdza do m iasta, które już niedługo nazwać 
miano L itzm annstadt. Było jasne, że sytuacja ew an- 
gelików-Polaków, a szczególnie duchownych, na te re 
nach uznanych za niemieckie będzie szczególnie tru 
dna. Księdzu Jelenowi, który miał przecież oparcie w 
stolicy, proponowano pozostanie w W arszawie, przed
stawiano ryzyko kontynuow ania pracy w zborze łódz
kim, kiedy władze niem ieckie nie będą uznaw ały 
istnienia na terenach włączonych do Rzeszy polskich 
zborów ewangelickich.
Jednaik już w końcu października 1939 roku ksiądz 
Jeleń, k ieru jąc się poczuciem obowiązku wobec po
zostawionych w Łodzi parafian , powrócił nielegalnie 
do tego m iasta i próbował kontynuow ać norm alną 
pracę duszpasterską. Rychło jednak okazało się, że 
jest to niemożliwe, zakazano mu na początek p ro 
wadzenia lekcji religii i odwiedzin duszpasterskich w 
domach parafian . P raca ograniczać się m usiała do 
niedzielnych nabożeństw , ale i tu  swoboda trw ała 
krótko. Już w początkach 1940 roku zakazano prow a
dzenia w łódzkim kościele ew angelicko-reform ow a
nym  nabożeństw  w języku polskim. Oczywistą in ten 
cją okupanta było wprowadzenie nabożeństw  niem ie
ckojęzycznych, co zgodne było z forsow aną zasadą, że 
ewangelickie* rów na się niemieckie. Nie mogąc się te 
m u zarządzeniu przeciwstawić, zbór łódzki zastosował 
wybieg form alny — ponieważ Niemcy nie nakazyw ali 
w prost nabożeństw  po niemiecku, prowadzono je po 
czesku, zwłaszcza że w Łodzi było w ielu potomków, 
braci czeskich. Przygotowano liturgię w tym  języku, 
a ksiądz Je leń  odczytywał kazania z drukowanego 
czeskiego zbioru. I tak  nabożeństw a reform ow ane 
w Łodzi trw ały, om ijając zakazy okupanta a nie 
narażając na represje zborowników.
Jednak  w m iarę stabilizow ania się sytuacji okupacyj
nej w arunki pracy duchownych ew angelickich-Pola- 
ków pogarszały się, dochodziło przede wszystkim  do 
konfliktów  z duchownymi niemieckim i, tymi, którzy 
realizow ali ideę ewangelicyzmu jako narzędzia ger
m anizacji. Pogarszała się również pozycja księdza 
Jerzego Jelena poddanego nadzorowi ze strony n ie
mieckiej. Wreszcie w W ielki Poniedziałek 1941 roku 
przyszło to, czego się obawiano — aresztowanie. Oso
bistą tragedię Jerzego Jelena powiększał fakt, iż m iał 
on świadomość, że na łasce jego prześladowców po
zostaje poślubiona 6 lipca 1940 roku w Zelowie żona, 
M aria Lidia ze Słamów, oczekująca narodzin dziecka.

O statnie 21 miesięcy życia księdza Jerzego Jelena 
relacjonować będziemy na podstaw ie pieczołowicie 
przechowanej przez zm arłą 6 grudnia 1985 roku żonę 
korespondencji więziennej i obozowej oraz dokum en
tów  zgromadzonych w związku ze staraniam i o oca
lenie męża.
Okoliczności i bezpośrednie przyczyny aresztow ania 
łódzkiego proboszcza ewangelicko-reform owanego są 
do dziś nie wyjaśnione. Przyczyną zasadniczą była
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zdecydowana tendencja eksterm inacyjna wobec tych 
duchownych ewangelickich, którzy nie chcieli pod
porządkować się polityce uczynienia z ewangelicyzmu 
narzędzia germ anizacji i trw ali przy idei polskości 
tak  ludzi, jak  i zborów.
Aresztowanego duchownego umieszczono na czas śle
dztwa i procesu w więzieniu policyjnym  w  Łodzi 
(Polizei-Gefangniss Robert K och-Strasse 16) w celi 
n r 18, potem  w 17 i 16. Oczekując na rozstrzygnięcie 
losów, pracow ał ksiądz Jeleń w więziennej stolarni, 
co zresztą umożliwiało mu przesyłanie żonie inform a
cji na specjalnie w tym  celu sporządzonych drew nia
nych płytkach. Aresztowany wiosną 1941 roku, dopie
ro na początku lutego 1942 został ksiądz ' Je leń  osą
dzony i skazany. Rok, który spędził w łódzkim w ię
zieniu, był tak  dla niego, jak  i dla jego żony oraz 
rodziny niewyobrażalną tragedią. Nadzieja na  uw ol
nienie z czasem słabła — mimo sta rań  i zabiegów 
żony, k tóra po utracie nie narodzonego jeszcze dziecka 
nie załam ała się i wszelkimi sposobami s ta ra ła  się 
ratow ać męża.
Nie pomogły zabiegi czynione u zwierzchników n ie
mieckiego Kościoła ewangelickiego w Łodzi, którzy 
wprost odmówili pomocy. Niewiele wskórać mógł n ie
miecki adw okat p rak tykujący  w Łodzi, mecenas 
Eugen Delnitz, który podjął się obrony. Wreszcie żad
nych efektów  nie dały czynione przez panią Je le- 
nową próby ratow ania uwięzionego przez w ykazyw a
nie, za pomocą dokum entów rodzinnych i sprow a
dzanych z zagranicy, jego szwajcarskiego (przez m at
kę) i czeskiego (przez ojca) pochodzenia. W zacho
w anej korespondencji: oficjalnej — cenzurowanej i 
pisanej po niem iecku — oraz w nielicznych grypsach 
polskich zachowały się ślady tych cierpień, które

7



...W W arszawie ks. Jerzy Jeleń  p rze
prowadził dwie konfirm acje, jedną 
w 1933, drugą w 1935 r. Z obu za
chowały się fotografie. Ta rep rodu 
kowana pochodzi z 1935 r.

przeżywali w idujący się na comiesięcznych widze
niach małżonkowie.
Wreszcie 21 lutego 1942 roku dostarczono księdzu J e 
rzem u Jelenow i wyrok sądu ludowego (Volksgericht), 
który zapadł zaocznie w Berlinie. Skazano go na de
portację do obozu koncentracyjnego za — jak  głosił 
ów wyrok — zbieranie, słuchanie i szerzenie w iado
mości radiowych oraz kolportowanie nielegalnej ga
zety. Przed wyjazdem  do obozu w Dachau skazany 
zdołał przekazać żonie obszerny gryps pożegnalny, w 
(którym pocieszając ją i podtrzym ując na duchu, że
gnał się “wyraźnie z nią i rodziną — m iał pełną św ia
domość tego, co czeka go w obozie i jaki zgotowano 
mu los.
Po dłuższym oczekiwaniu na transport został ksiądz 
Jerzy  Je leń  przewieziony do obozu w Dachau i osa
dzony w podobozie trzecim, w bloku trzynastym , ja 
ko więzień num er 29703. Pierwszy zachowany list 
obozowy datowany jest 19 kw ietnia 1942 roku, ostatni 
11 grudnia 1942. Pisane szkolną niemczyzną — cen
zura obozowa dopuszczała korespondencję tylko po 
niem iecku — na niewielkich blankietach urzędowych, 
są te zachowane listy w strząsającym  dokum entem  
cierpienia. Ze względu na cenzurę, która nie w ypu
szczała z obozu wiadomości o złych w arunkach, cho
robach i pracy nad siły, stosował ksiądz Jeleń, tak jak  
i inni więźniowie różnych obozów, swoisty szyfr o- 
party  na zrozumiałych tylko dla rodziny określeniach 
— inform acje przekazyw ał pisząc o sobie w trzeciej 
osobie, jako o W ładysławie (drugie imię księdza) lub 
o mężu Lidii — żona księdza nosiła oficjalnie imię 
M aria, ale w rodzinie używano tylko drugiego imie
nia — właśnie Lidia.

Z tych rozsianych między innymi wzmianek dow iadu
jemy s;ę, że od początku pobytu w Dachau zmuszony 
do ciężkiej, ponad ludzkie siły pracy, ksiądz Jeleń 
chorował — cierpiał na nerki i nogi odm awiały mu 
posłuszeństwa. Już w m aju 1942 roku dawał do zro
zumienia, że liczy się z najgorszym  i stara ł się żonę 
przygotować na wiadomość o swej śmierci. W czerwcu 
donosił, że p racuje jako m urarz i że praca ta bardzo 
go wyczerpuje. Skutkiem  tego wycieńczenia był p ie r
wszy pobyt „na rew irze” — w obozowym szpitalu, z 
którego wyszedł ksiądz Jeleń po dwóch operacjach

nóg. W lipcu udało mu się przemycić wiadomość o 
tym, że gw ałtownie stracił na wadze i ważył ,,so viel, 
wie L ith ”, a więc tyle, ile jego szczupła, m łoda żona.

W sierpniu powrócił do norm alnej ciężkiej pracy i 
odnowiły się kłopoty z nogami — cierpiał na upor
czywą tzw. flegmonę, chorobę powszechną w w a
runkach  obozowego głodu i awitaminozy. Mimo to 
całe lato przepracow ał jako robotnik na obozowych 
polach i czuł się coraz gorzej — we w rześniu znów 
wspom inał o śmierci, k tóra byłaby wyzwoleniem od 
cierpień. W październiku ponownie trafił do szpitala, 
w którym  spędził dwanaście dni. P rym ityw na k u ra 
cja oraz nieco lepsze w arunki przywróciły mu n a 
dzieję, zwłaszcza że w tym okresie ogólna atm osfera 
w obozie i sytuacja więźniów uległy polepszeniu — 
władze zniosły wreszcie ograniczenia w przesyłaniu 
im paczek żywnościowych.

W końcu listopada 1942 roku dostarczono schorowa
nem u i wygłodzonemu więźniowi num er 29703 p ierw 
szą paczkę żywnościową. Niestety, było już za późno, 
choroba i p raca w pogarszających się zimowych w a
runkach dokonały swego. Flegmona zaatakow ała tym 
razem  praw e przedram ię i wywiązało się ogólne zaka
żenie. K olejny, trzeci już pobyt w szpitalu obozowym, 
wobec b raku  lekarstw  i gwałtownego rozwoju cho
roby, skończył się śm iercią księdza Jerzego Jelena w 
drugie święto Bożego Narodzenia, dnia 26 grudnia 
1942 roku o godzinie 11 m inut 10. Świadkiem  osta t
nich tygodni życia księdza był inny duchowny ew an
gelicki — lu teranin , ksiądz W aldemar Preiss, który 
obóz przeżył i przekazał rodzinie relację o śmierci 
towarzysza obozowej męczarni.

Dnia 30 grudnia 1942 roku w obozowym krem atorium  
w Dachau spalono zwłoki ewangelicko-reform owanego 
proboszcza zboru łódzkiego, księdza Jerzego Jelena. 
Na w arszaw skim  cm entarzu ew angelicko-reform ow a
nym, na rodzinnym  grobowcu Jelenów  wm urowano 
po wojnie tablicę upam iętniającą zgon księdza.

Jego żona przeżyła wojnę, przechowała dokum enty i 
pam iątki po mężu i długie jeszcze lata pracowała dla 
dobra łódzkiego zboru, kontynuując w m iarę sił i mo
żliwości p rzerw aną tragicznie pracę swego męża.
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IRENA JELEŃ

Wspomnienia o ks. Jerzym Jelenie
Czas biegnie nieubłaganie. W n a j
bliższe Święta Bożego Narodzenia 
minie już 45 rocznica śmierci nasze
go S tryja, śp. ks. Jerzego Jelena. Co
raz mniej jest wśród nas tych, k tó 
rzy Go znali i pam iętają. W grudniu 
1985 roku odeszła z tej ziemi także 
jego żona, Lidia ze Słamów Jele- 
nowa. Spośród bliskich krew nych 
pozostaliśmy tylko my — mój b ra t 
Janusz i ja, dzieci Jana Jelena, s ta r
szego b rata  Jerzego, i Corynny z 
Semadenich Jelenowej. W inni zatem 
jesteśm y naszem u środowisku koś
cielnemu przekazanie garści osobi
stych wspomnień, które zachowali
śmy o S try ju  Jerzym  — duchownym 
Kościoła Ew angelicko-Reform ow a
nego w Polsce, zam ordowanym  w 
obozie koncentracyjnym  w Dachau. 
Poniższy tekst napisałam  na pod
stawie wspomnień mojego brata , J a 
nusza, nadesłanych przez niego ze 
Szczecina, a także opierając się na 
mojej w łasnej pam ięci o niektórych 
w ydarzeniach oraz w ykorzystując 
skąpo zachowane dokum enty rodzin
ne i treść rozmów odbytych (nawet 
przed wielu laty) z różnym i oso
bam i pom iętającym i S tryja. 
Ponieważ wiadomo mi było, że ży
ciorys ks. Jerzego Jelena przygoto
w uje na zamówienie redakcji „Jed- 
noty” inna osoba, starałam  się w 
m iarę możności nie dublować tam 
tego tekstu  i pomijać te dane bio
graficzne, które miały się w nim  
znaleźć. Nie zawsze jednak było to 
możliwe, więc pewne inform acje 
mogą się powtórzyć. Mam nadzieję, 
że mi to Czytelnicy wybaczą.

*

Dom rodzinny Jerzego — o głęboko 
sięgających tradycjach czeskich ze 
strony ojca i szwajcarskich ze stro 
ny m atki — był już silnie związany 
z przybraną polską Ojczyzną, co 
miało znaleźć swoje echo w dal
szym życiu S tryja.
Jego rodzice zm arli wcześnie, kiedy 
Jerzy, najm łodszy z tró jk i rodzeń
stwa, dobiegał 10 roku życia. W y
chowaniem chłopca zajęły się tro 
skliwie: babka, M aria Eliza Sem a- 
deni, tzw. babcia Kacprowa (wdo
w a po Kacprze), oraz siostra matki, 
M atylda Semadeni, nazyw ana w ro 
dzinie „ciocią M ecią”. Jurek , bo tak  
wołano na S tryja, był dzieckiem ży

wym, skłonnym  do przygód. W cza
sie dziecinnych zabaw trafiony zo
stał niechcący przez rówieśnika w 
oko strzałą z łuku, co spowodowało 
trw ałe kalectwo, mianowicie praw ie 
nie widział na jedno oko. Uczył 
się mimo to dobrze, był bowiem 
dość w ielostronnie uzdolniony.
Ciocia Mecia, osoba pełna cnót i 
godności, k tó rą znało i pam iętało 
k ilka pokoleń w w arszaw skiej p a ra 
fii ew angelicko-reform ow anej, od
znaczała się w yjątkow ą siłą ducha 
kon trastu jącą z ułomnościami po
stu ry  fizycznej. Jurkow i poświęciła 
się bez reszty (była panną), u niej 
też jako młodzieniec mieszkał. Mie
szkanie Cioci Meci w Warszawie 
przy ulicy Senatorskiej to osobli
wość, choć odpowiadało dość pow 
szechnym X IX -w iecznym  standar
dom warszaw skich w nętrz miesz
czańskich. Pozbawione praw ie w y
gód, obejm owało 4 pokoje z kuchnią. 
Przed oknam i szumiały drzewa O- 
grodu Saskiego. Dom przy ul. Se
natorskiej 35 stanow ił boczne, nie 
istniejące dziś, skrzydło pałacu Za
mojskich. W środkowym  pokoju (ja
dalni) za paraw anem  urządzona była 
„łazienka”, którą tworzyła sta ro 
świecka um yw alka z m iską i dzban
kiem  porcelanowym. Jako dzieci no
cowaliśmy niekiedy (ja i mój b ra t 
Janusz) u Cioci i pam iętam y, jak 
S try j podśpiewywał przy goleniu, 
ukry ty  za paraw anem .
Śniadanie podaw ała do stołu od
wieczna gosposia Emilcia przeszka
dzając w pew ien sposób Stryjow i w 
porannej lekturze — nam iętnie czy
tyw ał „Ilustrow any K urier Codzien
ny” i „K urier W arszawski”.
W dwóch m ałych pokoikach często 
ktoś odpłatnie lub bezpłatnie m ie
szkał. Tu znalazła przez dłuższy 
czas oparcie siostra, traktow anej 
praw ie jak  członek rodziny, Emilci, 
wdowa z dwojgiem dzieci. S try j lu 
bił te dzieci, dziewczynkę nazywał 
„płochą kozą” lub „córeczką”, a 
chłopca „szwoleżerem”. „Szwoleże
row i”, kiedy ten ukończył szkołę 
handlową, S try j w yrobił posadę u 
Zygadlewicza, znanego jubilera na 
Nowym Świecie. W spomniana przed 
chwilą „córeczka” opowiadała mi, 
że S try j ' w racając z gim nazjum  
często zatrzym yw ał się koło kościoła 
Św. Antoniego (przy ul. S enator

skiej), gdzie we wnęce siadywał ja 
kiś żebrak-inw alida; S tryj nie tylko 
w suwał mu pieniądze do ręki, ale 
zatrzym ywał się przy nim  dłużej, 
wysłuchiwał opowiadań i żalów, za
pom inając o czekającym obiedzie. 
Gospodyni Emilcia, wiedząc o tej 
„słabości” S tryja, w ysyłała czasem 
po niego swoją siostrzenicę, ową 
„córeczkę”, która z daleka wołała: 
„Panie Jerzy, obiad stygnie”. 
Totum fackim  pom ieszkującym  bez 
mała u Cioci Meci był „inżynier” 
Ziutek (Kazimierz) Reiter, zwany 
przez S try ja Kopytowskim  lub Ko- 
pytosiem. Był to w rzeczywistości 
m echanik-elektryk, tzw. złota rącz
ka — niezwykle do S try ja przyw ią
zany. Podobno od niego nauczył się 
Jerzy różnych prostych czynności 
w zakresie elektryki, co mu się póź
niej przydawało.
S tryj Jerzy uczęszczał do gim nazjum  
im. M ikołaja Reja, gdzie uczył się 
francuskiego, a w domu pobierał le_' 
keje niemieckiego udzielane przez 
p. S tefanię Zumft. Ciocia Mecia u- 
czyła Ju rk a  gry na fortepianie, k tó 
ry stał w najw iększym  pokoju-sa- 
lonie. Przy dobrym słuchu Jerzy 
szybko opanował grę na tym  in stru 
mencie, w późniejszych latach g ry 
wał często i chętnie; opanował też 
grę na organach.
Jako młody chłopiec należał do h a r 
cerstwa, chętnie wycieczkował, lubił 
chodzić po górach. Pam iętam , jak  
przyjechał kiedyś do Poronina, gdzie 
wypoczywałyśmy z M amusią i b ra 
tem, i wyciągnął mnie na pow aż
niejszy wypad w góry, co pozosta
wiło mi trw ały  ślad w  pamięci. W 
końcu lat dwudziestych S try j za
brał mnie na wycieczkę do pow sta
jącej podówczas Gdyni. Byliśmy też 
w G dańsku i Oliwie.
Podstawą utrzym ania domu na Se
natorskiej, zanim S try j zaczął za
robkować, była pensja Cioci M atyl
dy, pracowniczki tzw. wówczas M a
g istra tu  W arszawy, Dom prow adzo
ny był oszczędnie, choć jako tako do
statnio, dzięki ogromnej zaradności 
Emilci.
Ju rek  był zapalonym „Ymciarzem”, 
członkiem YMCA (Young M en’s 
C hristian Association), m iędzynaro
dowej organizacji młodzieży o aspi
racjach kulturalno-ośw iatow ych i 
sportowych. W „YMCE” poznał w ie
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lu kolegów i przyjaciół z kręgów 
protestanckich i katolickich.
Po złożeniu m atury  w stąpił na Wy
dział Teologii Ewangelickiej na U ni
w ersytecie W arszawskim. W 1925 r. 
był stypendystą na Wydziale Teolo
gii paryskiej Sorbony, słuchając 
szczególnie wykładów z historii Ko
ścioła i filozofii religii. Opanował 
dobrze język francuski, pogłębił 
znajomość niemieckiego i, w pew 
nym  zakresie, poznał czeski. Miał 
zdecydowane uzdolnienia hum ani
styczne i filologiczne. Jako student 
zajm ował u Cioci jeden z m nie j
szych pokojów, gdzie m iał swoje 
biureczko i nieźle wyposażoną b i
bliotekę. Grom adził książki z dzie
dziny teologii i religioznawstwa, ale 
też beletrystykę, gustow ał bowiem 
w powieściach przygodowych i fan 
tastyczno-naukow ych. W czasie stu 
diów odbywał służbę wojskową, ale 
zwolniony był od służby czynnej 
w skutek niespraw ności jednego oka. 
Zaraz po uzyskaniu dyplomu aka
dem ickiego S try j Jerzy został ordy
nowany. Rychło dał się poznać jako 
dobry kaznodzieja. Jego kazania 
przepojone były głębokim przeży
w aniem  Chrystusa, miłością do Bo
ga i ludzi. Mówił ładnie i wyraźnie, 
a to m.in. dzięki lekcjom  dykcji po
bieranym  u samego Zelwerowicza. 
N iektóre jego kazania, pisane pięk
ną polszczyzną, drukow ała „Jedno- 
ta ”. W W arszawie przeprow adził 
dwie konfirm acje, jedną w 1933, 
drugą w 1935 roku. Z obu zacho
wały się fotografie. Przez młodzież 
był bardzo łubiany i ceniony za
równo dzięki ciekawej form ie p rze
kazyw ania wiadomości, jak  i pogod
nem u hum orowi. Był człowiekiem 
w istocie wesołym.
To jego pogodne usposobienie' p rzy
pom niał m i niedawno mój brat, J a 
nusz. N adesłał mi wspomnienie o 
S try ju , które częściowo spożytkowu- 
ję. Pewnego dnia S try j Jerzy zło
żył nam  wizytę w W arszawie na 
Siennej, gdzie mieszkaliśm y z ro 
dzicami. Zajechał autem , „Fordem ’', 
k tóre sobie świeżo sprawił, i z fan 
tazją zaprosił mego brata , Janusza, 
na elegancką kolację. „Udaliśmy się 
najp ierw  na Senatorską do Cioci 
— w spom ina mój b ra t — następnie 
do restau racji »Pod Kaczką« na p la
cu Piłsudskiego (obecny pl. Zwy
cięstwa). Byliśmy tylko we dwóch 
i istotnie do kolacji była podana 
nadziew ana jabłkam i znakom ita k a
czka. Kiedyś S try j zabrał mnie do 
Łodzi. Zostałem  tam  jakiś czas i by
łem z nim  na operetce, po raz p ie r
wszy oglądając tańczonego na sce

nie kankana. Tuż przed wojną, k ie
dy to w skutek zgonu papieża Piusa 
XI karnaw ał został oficjalnie p rze
sunięty, byłem  ze S try jem  w m aju 
na balu w  Klubie Oficerskim. M ia
łem wówczas na sobie przerobiony 
smoking S try ja, on zaś zadawał 
szyku w nowym, bardzo podówczas 
modnym, dw urzędow ym ”.
Ja  również byłam  na balu ze S try 
jem w W arszawskim  Towarzystwie 
W ioślarskim przy ul. Foksal. Tow a
rzyszyli nam : Poldek Michelis i 
chyba Edek R ajnert oraz M argitta 
Rauch. Rauchowie to byli spolsz
czeni Czesi, naszego wyznania. P a 
m iętam , że baw iłam  się bardzo do
brze. M iałam różową, jedw abną su
knię i te swoje osiemnaście lat.
Po przeprow adzeniu się ks. S tefana 
Skierskiego do frontowego m ieszka
nia, zajmowanego uprzednio przez 
zmarłego w  1930 r. superin tendenta 
W ładysława Semadeniego, S try j za
m ieszkał w zwolnionym lokalu, 
mieszczącym się w oficynie zespołu 
budynków  parafialnych Leszno 16. 
Rodzinnym przeżyciem w 1934 r. był 
chrzest mojego kuzyna, Jerzego A l
freda Semadeniego (syna b ra ta  mo
jej m atki), k tóry urodził się w W ar
szawie po opuszczeniu przez rodzi
ców Kijowa, gdzie na Kreszczatiku 
mieli oni słynną, założoną przez n a 
szego dziadka B ernarda Sem adenie
go i działającą do wczesnych la t 
dwudziestych, elegancką kaw iarnię- 
-cukiernię. Chrzest małego, którego 
udzielał S tryj, odbył się w m iesz
kaniu, bowiem dziecko było b a r
dzo słabe. S try j był głęboko prze
jęty, wzruszająco przem ówił do ro 
dziców polecając opiece Boskiej m a
łą, w ątłą istotkę. Jerzy (George) 
Sem adeni mieszka od 1940 r. w 
Szwajcarii.
W roku 1936, jesienią, ks. Jerzy Je 
leń objął po ks. Ludw iku Zaunarze 
parafię  łódzką jako jej proboszcz. 
(Na m arginesie dodam, że właśnie 
w Łodzi, wśród pierwszej konfir- 
mowanej przez S try ja  grupy mło
dzieży, był b ra t Janusz.)
Ciocia Mecia ogromnie przeżyła 
przenosiny ukochanego Ju rk a  do 
Łodzi. Jeździła tam  wielokrotnie po
m agając mu w urządzeniu plebanii, 
w ybrała też służącą, która prow a
dziła dom bardzo ofiarnie.
Losy mego S try ja  z początkowych 
tygodni w ojny opisał p. W ojciech 
Kriegseisen w sąsiednim  artykule. 
Ja  tylko dodam, że wiele osób n a 
mawiało ks. Jelena do pozostania w 
W arszawie, obrazując niebezpieczeń
stwa, na jakie naraża się w racając 
do Łodzi, przem ianow anej już w te

dy na L itzm annstadt i szybko niem 
czonej. W W arszawie chciał go za
trzym ać m.in. sędzia Tadeusz Se
madeni, który już zdążył nawiązać 
kontakty z form ującym  się podzie
miem i orientował się doskonale w 
zagrożeniu dla S try ja  na terenie 
Łodzi. Ks. Jerzy Jeleń  nie chciał 
słyszeć o tym  wszystkim, spieszył 
do swego Zboru chcąc podtrzym y
wać go na duchu głoszeniem Słowa 
Bożego. Pieszo, z przewodnikiem , 
przedostał się przez „granicę” m ię
dzy G eneralną G ubernią a W arte- 
gau i pod koniec października 1939 
pracow ał już w parafii łódzkiej. O 
realiach łódzkich dowiaduje się 
Czytelnik ze wspomnianego już a r 
tykułu  p. Wojciecha Kriegseisena. 
Ja  uzupełnię je kilkom a inform acja
mi. I tak, pod koniec lutego 1941 r. 
odwiedził pastorstw o Jelenów  (6 li- 
pca 1940 r. ks Jerzy Je leń  poślubił 
M arię Lidię Słamównę) zwierzchnik 
niemieckiego luterańskiego Kościoła 
w Łodzi, ks. K leindienst. Chodziło 
o wprowadzenie języka niem ieckie
go do nabożeństw  w kościele ew an
gelicko-reform owanym . Szczegóły 
rozmów są mi nie znane, wiem n a 
tom iast z przekazu pastorow ej Lidii 
Jelenow ej, że K leindienst był czło
wiekiem złym i przew rotnym , ona 
też łączyła z tą w izytą nieszczęścia, 
jakie wkrótce na S try ja  spadły. W 
niedługim  czasie, w W ielki Ponie
działek 1941 r., ks. Jerzy Jeleń  zo
stał aresztowany. Ponieważ nie za
stano go w domu, pozostawiono w e
zwanie do staw ienia się w Gestapo. 
S try j udał się tam, bojąc się m.in. 
o żonę będącą w tym  czasie w cią
ży (niestety, nie doczekała się dzie
cka) i oczywiście nie powrócił.

Po aresztow aniu męża zrozpaczona 
Lidka próbowała go ratować. D w u
krotnie była u ks. K leindiensta b ła
gając go o pomoc w  uwolnieniu 
małżonka, ten jednak odmówił k a 
tegorycznie i chłodno wszelkich in
terw encji. Nie pomogły też nic po
rady adwokackie, z których L idia 
korzystała. Z pełnym  oddaniem  za
częła wobec tego dostarczać do w ię
zienia to, co było przyzwolone przez 
Gestapo, mianowicie osobistą b ieli
znę, mydło, pastę do zębów, p ie
niądze. Ani żywność, ani tytoń 
(Stryj palił fajkę) przynoszone do 
więzienia nie były więźniowi prze
kazywane.

1 Chcę tu  podkreślić wielkie uczucie, 
jakie łączyło niedawno poślubionych 
m ałżonków.*Stryj w  listach i g ryp
sach z więzienia w yrażał to uczu
cie, podziękę za troskę, zam artw iał 
się też o zdrowie małżonki i pocie-
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szal ją pięknym i słowami: tak
być musiało, bo było mi za dobrze 
przez tych 9 miesięcy i dlatego m u
siało to minąć, bo nie wolno być 
człowiekowi za szczęśliwym”. P a
m iętał także zawsze o Cioci M ^j i , 
rodzinie i przyw iązanej służącej. O- 
skarżono go o to, że słuchał radia 
i szerzył zasłyszane wiadomości, a 
także o to, że redagował nielegalną 
gazetkę, k tórą m iał masowo roz
powszechniać. Częściowo „zarzuty” 
te, o ile można to tak  w ogóle n a 
zwać, znalazły potw ierdzenie w  n ie
dawno zasłyszanym przeze mnie o- 
pow iadaniu P ani Pastorow ej Benity 
Niewieczerzałowej. Okazuje się, że 
znana jest jej spraw a tego nasłu
chu radiowego. Otóż późniejszy jej 
mąż, ks. biskup Jan  Niewieczerzał, 
będący w tedy jeszcze studentem , u- 
czestniczył w raz z ks. Jerzym  Jele- 
nem  i pew nym  inżynierem , którego 
nazwisko umknęło z pamięci, w  słu
chaniu rad ia przem yślnie ukrytego 
w ścianie. Jan  Niewieczerzał opu
ścił rychło Łódź, w  której no ta bene 
nie był wówczas zam eldowany i 
dzięki tem u był w stanie zatrzeć za 
sobą ślady. Inżynier, m ieszkający 
najpew niej w Pabianicach, otrzym ał 
ponoć także wezwanie do Gestapo, 
zdołał jednak uciec, co potw ierdzi
ła  siostra ks. Jan a  Niewieczerzała, 
p. M ilena Piotrowska. Na placu bo
ju  pozostał zatem  S tryj i jego w  
pierw szym  rzucie aresztowano. Cała 
ta historia świadczy, jak  sądzę, o 
znacznej odwadze, zaangażowaniu 
w  proteście przeciwko b ru talnej 
przem ocy okupanta, jak  i o woli 
w alki z narzuconym  terrorem . Pos
taw ione zarzuty  były pretekstem  
wobec istoty rzeczy, mianowicie ge
neralnej aw ersji nacjonalistów  n ie
mieckich w stosunku do pastora Po
laka, który w  „Reichu” ośmielił się 
głosić Słowo Pańskie w  znienaw i
dzonym przez nich języku i nie 
chciał się im podporządkować.

Plącze się też i taka w ersja, że 
S try ja  zadenuncjow ał ktoś z p a ra 
fian. Ten „ktoś” m iał jakoby w y
słać list do Poznania, do konsysto- 
rza okupacyjnego Kościoła ew ange
licko-augsburskiego, z donosem, że 
ks. Jerzy Jeleń nie głosi praw om yśl- 
nych kazań po niem iecku i podbu
rza w iernych do oporu wobec władz 
niemieckich.
Rok później, na przełom ie m arca i 
kw ietnia 1942' r., jak  można się do
myślać z zachowanej więzienno-obo- 
zowej korespondencji, S try j w yw ie
ziony został do obozu koncentracyj
nego w Dachau.
Przypom inam  sobie, że kiedy pow 

stała możliwość w ysłania do Da
chau paczki żywnościowej, a było 
to w styczniu 1943 r., przygotow a
liśm y z Tatusiem , Ciocią Mileną Ri- 
gertow ą i Ciocią Mecią starannie 
przem yślaną przesyłkę, która n ie
stety  powróciła, gdyż S try j już nie 
żył. Zm arł w drugi dzień Świąt Bo
żego Narodzenia, tj. 26 XII 1942 r., 
w  szpitalu obozowym, dokąd n ik t z 
jego współtowarzyszy nie miał do
stępu.
W grudniu  1945 r. dostaliśm y list 
od ks. W aldem ara Preissa, który był 
ze S try jem  zaprzyjaźniony i dzielił 
obozowe losy. Ksiądz Preiss in for
m ował o szybkich zm ianach choro
bowych S try ja  w końcu 1942 r., 
b rak u  ratunku , a jednocześnie pod
kreślał godną, praw dziwe chrześci
jańską postaw ę ks. Jerzego Jelena 
w  D achau jako Polaka i kolegi. 
S try j pozostał w  naszej pam ięci ja 
ko człowiek niezwykle dobry i szla
chetny, o pogodnym usposobieniu, 
o tw arty  na św iat i ludzi, o bardzo 
dem okratycznych i patriotycznych 
zapatryw aniach i uczuciach. Był do
stępny dla bliźnich, posiadał duży 
zasób wiedzy i w ielu przyjaciół. N a
leżeli do nich m.in. S tefan Skierski 
(syn ks. superin tendenta S tefana 
Skierskiego), Leopold Michelis (nie 
mylić z Zygm untem ), późniejszy p a 
stor w Kościele ew angelicko-augs
burskim , Paw eł Dilis z Jednoty W i
leńskiej (przebywa teraz w K ana
dzie), ks. Emil Jelinek. Już na Se
natorskiej bywało gwarno. Przycho
dziło wielu kolegów (najbardziej za
przyjaźniony był Ju rek  Bart) i licz
na w tym  czasie rodzina, m ianow i
cie: Semadeniowie, Godeccy, G rab
scy, Roztropowiczowie, Gucio i K a
zio Diehl, Staś Wolski i jego siostra 
Ju linka, Sam ek Tyszkiewicz w y
chowujący się pod opiekuńczymi 
skrzydłam i postorostw a Jelenów  (e- 
m igrow ał do Florencji, gdzie zało
żył tzw. Oficynę Sam uela Tyszkie
wicza, k tóra w ydaw ała d ruki na 
znanym  z wysokiej jakości czerpa
nym papierze). Przychodziła też łu 
biana przez Ju rk a  kuzynka Muszka, 
czyli Maria, późniejsza Benderowa, 
z której mężem Gustawem  u trzy 
m yw ał Jerzy przyjazne k o n ta k ty . 
(Gustaw  zginął także w Dachau w 
1944 r.). W zachowanym  notesie 
S try ja  zapisane są liczne nazw iska i 
adresy krew nych, przyjaciół, znajo
mych, są tego całe strony. P rzyjaź
nił się z K arolem  Kubiszem, z k tó 
rym  studiował teologię, a który zo
stał później pastorem  w Krakowie. 
Znał dobrze dyr. Dropiowskiego z 
K larysew a, który prowadził in te r

nat dla dzieci i młodzieży w raz ze 
szkołą utrzym yw aną przez w arszaw 
ski zbór m etodystyczny. Gdy jeź
dził swego czasu do Żyrardowa, by
w ał często w domu Paw ła H ulki- 
-Laskowskiego, z którym  łączyło go 
wiele wspólnych poglądów. Z atrzy
m ywał się w tedy w domu kantora, 
K arola Kamińskiego, gościnnie przez 
całą rodzinę przyjm owany i bardzo 
łubiany. K orespondował ze swoim 
stryjem , Paw łem  Jelenem , bratem  
superin tendenta ks. F ryderyka J e 
lena. S try j ten był pastorem  w  m ia
steczku Strm echy w Czechosłowacji. 
U trzym yw ał również kontak t listow 
ny z dwoma czeskimi ew angelicki
mi pastoram i: Józefem  Devećką i 
Michałem Lucanskym.
Stryj m iał swoje hobby: psy i m o
toryzację. W m ieszkaniu na Sena
torskiej, od kiedy tylko pam iętam , 
był zawsze jakiś pies. Pierwszy n a 
zywał się Allegro, a ostatni, k tóry 
pojechał ze S tryjem  do Łodzi — 
„Mikołaj D oberm an” — Mik, Mikuś. 
Był on niezwykle m ądry. S try j da
wał m u różne polecenia, np. — idź, 
przyprowadź Liduszkę. Pies biegł 
natychm iast, staw ał przed żoną L i
dią, w specjalny sposób poszczeki
w ał i powodował nadejście przyw o
ływanej. Mikołaj D oberm an trag i
cznie podzielił losy swego pana. 
Wziął go podczas okupacji Gustav/ 
Bender. Pies hodował się u kuzy
nów do Pow stania W arszawskiego, 
a kiedy m usieli oni opuścić dom 
podpalony przez Własowców, pies w 
zamieszaniu w yrw ał się M arii Ben- 
derowej ze smyczy i gdzieś p rze
padł. Ciocia Benderowa przebyła z 
tą smyczą Oświęcim, obóz pracy w 
Berlinie i powróciła z nią do P ol
ski. Smycz znajduje się wśród p a 
m iątek rodziny Benderów. 
M otoryzacja, jak wspom niałam , to 
drugie hobby S tryja. Wcześnie jeź
dził na sportowym, m otocyklu i chy
ba jako jedyny z pastorów  Jednoty  
W arszawskiej tak  wcześnie jeździł 
„Fordem ” zapam iętanym  tak  dobrze 
przez mojego brata , Janusza. Na 
m otocyklu woził Janusza oraz 
„szwoleżera” ku ich ogrom nej r a 
dości. Samochodem zajeżdżał z fa 
sonem. Auto to spłonęło podczas 
pierwszego bom bardow ania W arsza
wy w garażach firm y Lilpop. S tryj, 
jak się o tym  dowiedział, ośw iad
czył: „Spalony mnie cieszy, zarek
wirowany zm artw iłby m nie”.
Na cm entarzu ew angelicko-reform o
w anym  w W arszawie na grobie ro 
dzinnym Jelenów  w m urowano tab li
cę z nazwiskiem S try ja ks. Jerzego 
Jelena, datą i miejscem śmierci.
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Ks. Roman Mazierski
1899-1959

Ks. Roman Mazierski jest au
torem obszernego studium teo
logicznego pt. „Jedność Biblii. 
Związek między Starym a No
wym Testamentem”, którego 
druk — po skrótach koniecz
nych ze względu na dużą obję
tość — rozpoczynamy w tym 
numerze (s. 13). Powstało ono 
w 1944 r . w bardzo nietypo
wych warunkach — w obozie 
jenieckim polskich oficerów w 
Dössel. Sam ks. Mazierski był 
również postacią nietypową i 
nietuzinkową*
Urodzony (9 sierpnia 1899 r. w 
Kołomyi) i wychowany w 
bardzo religijnej rodzinie 
rzymskokatolickiej, od dzieciń
stwa pragnął zostać księdzem i 
swoją pracą, całym swoim ży
ciem służyć Bogu. Zgodnie ze 
swoim powołaniem, po ukoń
czeniu gimnazjum rozpoczął 
studia teologiczne na Uniwer
sytecie Lwowskim. Po uzyska
niu tytułu magistra został w 
1921 r. wyświęcony na księdza 
w Kościele Rzymskokatolickim. 
Pierwszą jego placówką dusz
pasterską była parafia w Za
mościu, następna — w Stryju. 
W obu pełnił obowiązki wika
rego, obsługując również oko
liczne wsie i miasteczka. Pra
cował intensywnie, nie szczę
dząc sił ani zdrowia, ale ro
dzące się już podczas studiów 
wątpliwości, czy nauka Kościo
ła katolickiego jest zgodna z 
Pismem św., pogłębiały się i 
powodowały coraz większy nie
pokój sumienia. Do wewnętrz
nych rozterek dołączyła się 
choroba, zakończona usunię

ciem nerki. Wszystko to spra
wiło, że ks. Mazierski popadł 
w ciężką depresję. Po opusz
czeniu szpitala przemyśliwał o 
zmianie stanu duchownego na 
nauczycielski i nawet rozpoczął 
w tym kierunku pewne kroki. 
Gdy nadszedł moment podjęcia 
ostatecznej decyzji, zrozumiał 
jednak, że obrał właściwą służ
bę, że nie zwątpił w swoje po
wołanie, lecz w naukę macie
rzystego Kościoła. Po 15 latach 
tej służby w Kościele Rzym
skokatolickim zmienił wyzna
nie i został przyjęty do Kościo
ła Ewangelicko-Reformowane
go. Stało się to w  1936 r. w 
Warszawie. Niedługo potem o- 
żenił się ze Stanisławą Grim- 
mówną, nauczycielką szkół po
wszechnych. Uzupełnił studia 
teologii ewangelickiej na Uni
wersytecie Warszawskim, uzy
skując stopień magistra. Przez 
kilka miesięcy był przydzielo
ny do prac pomocniczych w 
parafii warszawskiej, pełnił też 
obowiązki administratora zboru 
w Zelowie. W sierpniu 1939 r. 
został mianowany kapelanem 
Wojsk Polskich DOK VIII w 
Toruniu.
Po wybuchu wojny usiłował 
dotrzeć do Torunia, ale mu się 
to nie udało i po kilku dniach 
wrócił do Warszawy, skąd na 
rozkaz władz wojskowych zo
stał ewakuowany — wraz z 
żoną i dzieckiem — do Biłgora
ja. I tym razem nie dotarł do 
wyznaczonego miejsca. Po 19 
dniach podróży przekroczył 
granicę rumuńską. W 1941 r., 
gdy Rumunia stanęła u boku

III Rzeszy, wraz z innymi ofi
cerami polskimi został wzięty 
do niewoli i skierowany do of
lagu VI B w Dössel koło Wart
burga. Przez 4 lata, do końca 
wojny, dzielił los innych jeń
ców, pocieszał ich, podtrzymy
wał na duchu, głosił w kaplicy 
obozowej Słowo Boże i pisał 
— na propozycję YMCA — 
kazania, które — po przejściu 
przez niemiecką cenzurę — by
ły drukowane i wysyłane do 
polskich jeńców w innych obo
zach. Niektóre z nich wydał 
drukiem po wojnie w dwóch 
broszurach: „Bezgwiezdne Wi
gilie” oraz „Przez niewolę ku 
wolności”. W 1943 r. YMCA w 
Genewie zorganizowała kon
kurs prac z różnych dziedzin 
wiedzy, jak: architektura, pe
dagogika, psychologia, literatu- 
ra, medycyna i teologia. Ks. 
Mazierski napisał na ten kon
kurs pracę teologiczną pt. „Jed
ność Biblii” i otrzymał za nią 
I nagrodę.
Po wyzwoleniu ks. Mazierski u- 
zyskał funkcję kapelana przy 
Pierwszej Dywizji Pancernej 
gen. Maczka, stacjonującej w

* Pełna biografia ks. Rom ana 
M azierskiego nie doczekała się je
szcze opracowania. Ograniczam y 
się więc do podania najw ażniej
szych faktów  z jego życia, zaczerp
niętych z życiorysu napisanego 
przeę jego żonę, p. S tanisław ę M a- 
zierską, m ieszkającą w Londynie. 
Je j też zawdzięczamy maszynopis 
pracy „Jedność B iblii”, stanow iący 
pam iątkę rodzinną. Przypominamy, 
że przed laty na łam ach „Jednoty” 
(nr 4, 1965) ukazało się w spom nie
nie o ks. M azierskim pióra A lek
sandry Sękowskiej.
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Niemczech nad granicą holen
derską. Rzucił się w wir pra
cy, niósł pomoc każdemu, kto 
jej potrzebował, jeździł od o- 
bozu do obozu, odprawiał na
bożeństwa, udzielał Sakramen
tu Wieczerzy Pańskiej, pocie
szał. Wiosną 1946 r. zaczął wy
dawać drukiem komunikat 
miesięczny pt. „Dobra Nowi
na”. Po demobilizacji Pierw
szej Dywizji Pancernej przyje
chał do Londynu. Nie zdecydo
wał się na powrót do kraju, uz
nając, że bardziej potrzebny 
jest znajdującym się na obczy-

KS. ROMAN MAZIERSKI (t)

tnie rodakom i współwyznaw
com, którzy nie znając na ogół 
miejscowego języka byli jak 
owce bez pasterza. Założył tam 
Kościół z własną Radą Kościel
ną i corocznym Synodem. Pra
cował w Londynie i dużo pod- 
różował, docierając do współ
wyznawców, którzy osiedlili się 
w innych częściach Wielkiej 
Brytanii — w Szkocji, Walii, 
Irlandii. W latach późniejszych 
odbywał dalsze podróże — po 
różnych kontynentach, po któ
rych rozproszyli się współwyz
nawcy Polacy. Ważną rolę łącz

nika dla tej diaspory spełniało 
wydawane od 1947 r. czasopis
mo, które początkowo nosiło ty
tuł „Jednota”, a w 1950 r. po
wróciło do nazwy swojej po
przedniczki „Dobrej Nowiny”. 
Intensywna praca, podróże, 
niewygody odbiły się na nie
zbyt silnym zdrowiu ks. Ma- 
zierskiego. Jedna nerka zaczę
ła źle funkcjonować i w lipcu 
1959 r. Ksiądz musiał udać się 
do szpitala. Postęp choroby był 
szybki — po trzytygodniowych 
cierpieniach ks. Mazierski 
zmarł.

Jedność Biblii
Zwiqzek między Nowym a Starym Testamentem

ODCINEK PIERWSZY

Studium  ks. Rom ana Mazierskiego, opatrzone w oryginale jeszcze jednym  pod ty tu 
łem: „św iadectw o dane Chrystusow i przez oba Testam enty”, składa się z czterech części. Niżej 
d rukujem y część I w  całości. W prowadzone zm iany ograniczają się do podania cytatów  z P is
ma św. według nowego przekładu (wydanie B rytyjskiego i Zagranicznego Tow arzystw a Bi
blijnego z 1976 r.) o raz selekcji przypisów . Pom ińęłiśm y przypisy zaw ierające lite ra tu rę  źródło
wą  ̂ praw ie wyłącznie obcojęzyczną. Zm iany te zostały dokonane w całej pracy, k tórej kolejne 
fragm enty będą drukow ane w następnych num erach . Poza tym  został poddany n o rm a l
nem u opracow aniu redakcyjnem u.
Częśó I poprzedzona jest w oryginale wstępem, którego początkowy fragm ent tu pom ijam y. 
Ks. M azierski pisze w nim  oi wysiłkach, podejm ow anych i w czasach dawniejszych, i jem u 
współczesnych, zm ierzających do „oswobodzenia Nowego Testam entu z objęć S tarego”, o pró- 
oach „odżydzenia- chrześcijaństw a i oparcia go ua innych podstaw ach niż S tary  T estam ent”. 
Te wysiłki należą już dziś do przeszłości i ta cz?ść wstępu wydaje się nieaktualna. Przytoczymy 
jedynie jego fragm ent końcowy dotyczący treści całej pracy. Oto on:

Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Biblia stanowi jedność, a więc, czy istnieje jakiś związek między Starym i Nowym 
Testamentem?
2. Jeśli tak, to na czym ten związek polega?
3. Czy Stary i Nowy Testament dają świadectwo, i jakie,* Jezusowi Chrystusowi?
By móc odpowiedzieć na te pytania, musimy rozważyć następujące kwestie:
1. Co nazywamy Biblią?
2. Czy księgi Starego Testamentu zawierają wspólne idee przewodnie i jakie?
3. Czy i jakie idee Nowego Testamentu są kontynuacją owych przewodnich idei Starego Te
stamentu?
4. Na czym polega związek Starego i Nowego Testamentu?

CZĘŚĆ I
CO NAZYWAMY BIBLIĄ?/

Biblią nazyw a się ściśle określoną księgę złożoną z 
»36 pism, z których 39 powstało przed narodzeniem  
Chrystusa i te noszą nazw ę Starego T estam entu1, a 
27 — po Jego narodzeniu i te zowią się Nowym Te
stam entem . Poszczególne pism a, czyli księgi Biblii, 
pisane były przez różnych, po części nieznanych, au 
torów, a n iektóre z nich, jak  księga Izajasza lub 
Psalmów, w ykazują naw et pochodzenie od dw u lub 
więcej autorów . Część ksiąg pow stała na podstaw ie 
istniejących wcześniej źródeł, które potem  zaginęły. 
Różni są więc autorzy, różne źródła i różny czas p i' 
sania ksiąg biblijnych: księgi Starego Testam entu po
w stały między rokiem  1500 a 400 przed Chrystusem ,

a Nowego Testam entu — w okresie od roku 45 do 120 
po Chrystusie.
Dla ludzi wierzących jest Biblia „Pism em św iętym ”, 
„Słowem Bożym”, i tak  ją  też oni nazyw ają. Byśmy 
mogli prowadzić razem  rozw ażania będące przedm io
tem  tej pracy, musimy przyjąć przynajm niej jeden

1 Jest to tzw . kanon ksiąg Pism a św . uznaw anych przez 
K ościoły ew angelickie. K ościół rzym skokatolicki zalicza do 
Starego Testam entu 7 ksiąg w ięcej, a m ianow icie: Księgę 
Tobiasza, Judyty, Eklezjastyka (różną od K sięgi Eklezjaste- 
sa, czyli kaznodziei Salom onow ego), K sięgę Mądrości, Księgę 
Barucha oraz dwie K sięgi M achabejskie. Stąd jego kanon  
Starego i N ow ego Testam entu liczy razem 73 księgi.
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wspólny punk t widzenia, zgodzić się na jedno zało
żenie zasadnicze. Proszę nie uśm iechać się ironicznie 
i podejrzliw ie, w szak to samo dzieje się w każdej 
innej gałęzi wiedzy ludzkiej. Zarówno w filozofii, jak  
i m atem atyce, w naukach przyrodniczych i innych 
wychodzi się z jakichś gotowych założeń, z aksjom a
tów, czyli tw ierdzeń, których- się nie udow adnia i 
k tóre nie mogą być udowodnione, bo w tym  celu 
trzeba by przyjm ować nowe założenia i tak w nie
skończoność. Przyjęcie jako podstawy naszych rozw a
żań założenia, że Bóg objawił się ludziom, a to Jego 
objawienie, Jego „Słowo” do ludzkości, zaw arte jest w 
Biblii, w ierzący chrześcijanin uzna za oczywiste. Dla 
niewierzącego oczywiste ono nie będzie. Nie odrzucaj 
go jednak, jeśli jesteś niewierzący lub obojętny, p rzy j
mij je choćby z uśmiechem pow ątpiew ania — dato, 
non concesso; może po przeczytaniu niniejszego stu 
dium  nie wyda ci się ono tak  niemożliwe do przyjęcia, 
jak  dotychczas, może sam wyciągniesz rękę, by otwo
rzyć Biblię i odszukać w niej „Słowo” Twego Boga 
do Ciebie!
O bjaw ieniem  Bożym nazyw am y odkrycie ludziom 
przez Boga praw d, k tóre niedostępne są ich pozna
niu  lub zrozum ieniu, tak  że sami oni nie mogą dojść 
do ich poznania. N iektóre z tych praw d — jak  to, że 
Bóg istn ieje  lub że nasze życie trw a poza grobem  — 
człowiek mógł jednak  swoim rozumem przypuszczać 
lub in tu ic ją  swego serca przeczuć. W szak rozum  i 
in tu ic ja  to też dary  Boga! Dlatego znajdujem y ślady 
i podobieństw a takich praw d zarówno w  systemach 
w ielkich filozofów, jak i w świętych księgach n ie
chrześcijańskich (Wedy, Awesta, Koran). W tym  sensie 
słuszne jest więc zdanie Tertu liana (zm. po 220 r. po 
Chr.): Anima est naturaliter Christiana2.
O tym, że założenie nasze nie jest całkowicie dowol
ne, że objaw ienie Boże, Słowo Boże do ludzkości, jest 
faktem , że zaw arte  jest ono w  Biblii, świadczy sa
m a Biblia. Apostoł Paw eł m ówi: „Całe Pismo przez 
Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do w y
kryw ania błędów, do poprawy, do w ychow yw ania w 
spraw iedliw ości...” (II Tym. 3:16; por. II P tr  1:19-21; 
Oz. 12:10). „Całe Pismo przez Boga jest natchnione” ! 
Tak więc właściwym, jedynym  A utorem  objaw ienia 
zaw artego w  poszczególnych księgach Biblii jest sam  
Bóg (por. II Mojż. 20:1 nn; Jer. 1:9; 30:2; 36:2.4; Ez. 
2:1-10; Am. 3:7), który objaw iał się ludziom przez 
siebie w ybranym , w kładał swoje słowa w ich usta 
(Jer. 1:4-10) i posyłał ich, by głosili Jego Słowo in 
nym  ludziom. Ażeby Słowo to nie zaginęło, nie 
zniekształciło się, spraw ił Bóg, że zostało ono spisane 
bądź przez tych, którzy je  w natchnieniu  otrzym ali, 
bądź przez innych, do których uszu doszło drogą 
ustnego opow iadania.
Czy więc wszystko, co znajduje się w Biblii, jest o- 
bjawione, natchnione przez Boga, nieomylne? Czyta
jąc poszczególne jej księgi łatwo zauważyć, że Bóg 
posługując się w ybranym i ludźmi do przyjęcia, g ło 
szenia lub spisyw ania swojego Słowa, nie używał ich 
jak  ślepych, bezdusznych narzędzi, nie pozbaw iał ich 
w łasnej indywidualności, charakteru , usposobienia, 
sposobu w yrażania się, nie zm ieniał ich poziomu in 
teligencji ani możliwości poznawczych. Każdy z nich 
przy ją ł objaw ienie Boże w swój w łasny umysł, w  sw ą 
w łasną duszę tak, jak  mógł, um iał i m usiał przyjąć. 
Musiało m u się ono wtłoczyć w jego ludzkie, indyw i
dualne kategorie m yślenia, m usiało mu się ono przed
staw ić w ziemskich wyobrażeniach, musiało się ja 

koś zmieścić w jego ludzkich, choćby najbardzie j 
abstrakcyjnych, ale zawsze ludzkich, pojęciach, by 
następnie skrystalizow ane w jego m yślach i p rzyb ra
ne w szatę jego własnego słowa mogło być przezeń 
podane innym  ludziom.
Są to wszystko doznania, przeżycia i czynności n a j
ściślej religijne. A religia jest życiem transcenden
tnym, tj. życiem, k tóre przekracza ram y zmysłowego 
doświadczenia, k tóre nie może się nasycić rzeczy
w istością ziemską. Religia stanowi dokładne przeci
w ieństw o pozytywizmu, k tóry  p rzy jm uje tylko to, 
co w iedza ścisła rzeczywiście lub przypuszczalnie 
ustalić może n a  podstaw ie pozytywnych faktów , od
rzuca zaś wszystko, co poza tę ścisłą w iedzę w ykra
cza, a więc rzeczy ostateczne i ta jem nicę życia. R eli
gia zaś żyje w łaśnie z tej tajem nicy, z tego, co jest 
niewypowiedzialne, co nie mieści się w kategoriach 
ziem skiej rzeczywistości. Przeżycia religijne są n ie
przetłum aczalne na język zwykłych ludzkich pojęć, 
n ie m ożna ich też ująć w  tw ierdzenia naukow e — 
relig ia i m a teria  to dw a różne św iaty, m iędzy k tó 
rym i leży zasadnicza sprzeczność. Dlatego przeżycie 
relig ijne posługuje się chętnie form ą m itu (por. P la
ton), tj. symbolicznym opowiadaniem , k tóre ziem ski
m i obrazam i opisuje nadziem skie przeżycie, albo p rzy
b iera  postać św iętej opowieści. Popełnia błąd zarów 
no ten, kto św iętą opowieść bierze dosłownie i tra k 
tu je  jak  nam acalną rzeczywistość, jak  i ten, kto uw a
ża ją  za czczy wymysł, zaw iera bowiem ona więcej 
niż ziem ską rzeczywistość.
N iektóre praw dy Słowa Bożego przybrane są w  Bi
blii w  barw ne, legendarne szaty w schodnich opowie
ści (por. przypowieści i porów nania Chrystusowe), 
k tóre czerpać mogli głosiciele i p isarze Słowa Boże
go bądź z w łasnej fantazji, bądź też z prastarych  m i
tów  ludzkości. Tym się tłum aczy np. podobieństwo 
m iędzy m itam i chaldejsko-babilońskim i o pierwszych 
ludziach, o ich grzechu i o potopie a odpowiednim i 
opow iadaniam i biblijnym i. Z tych ostatnich jednak  
zawsze w yłuskać m ożna i trzeba czyste i doskonałe 
ziarno objaw ionej Prawdy.
Trzeba też pam iętać, że B iblia oprócz objawionego 
Słowa Bożego zaw iera szereg danych um iejscow iają- 
cych to Słowo w  czasie i przestrzeni. Są to dane h is
toryczne. geograficzne, przyrodnicze itp., k tó re m ają 
w ielką wartość, gdyż pom agają w zrozum ieniu roz
brzm iew ającego na ich tle Słowa Bożego, ale n ie są 
natchnione, n ie stanow ią też nieomylnych źródeł dla 
badań odpowiednich gałęzi wiedzy. Emil B runner w 
swej książeczce pt. „Nasza w iara” w yjaśnia to zaga
dnienie w  sposób przystępny przez następujące po
rów nanie: „Na wszystkich ulicach widzi się afisze 
Tow arzystw a Gramofonowego: »His M asters Voice«, 
co znaczy pa polsku: »Głos jego mistrza«. A więc To
w arzystw o Gram ofonowe chce powiedzieć: kup so
bie płytę, a usłyszysz głos m istrza Caruso. Czy to 
p raw da? Z pewnością. N apraw dę jego głos? Tak jest. 
A jednak  gram ofon w ydaje jeszcze inny dźwięk. To 
nie jest głos twego m istrza, to jest skrobanie ebonitu. 
Tylko dzięki płycie ebonitowej możesz usłyszeć »głos 
twego mistrza«. Patrz, tak  samo jest z Biblią. Ona 
um ożliw ia ci słuchanie głosu M istrza, napraw dę Jego 
głosu, słów, k tóre On chce wypowiedzieć. Ale obok 
tego głosu słychać uboczny dźwięk, szum, bo Bóg *

* Dusza jest z natury chrześcijańska. Quintus Septim ius 
Florens Tertullianus — filozof i apologeta chrześcijański 
z Kartaginy (red.).
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ustam i ludzkim i wypow iada swoje Słowo. Ludźm i są 
Paw eł i P iotr, Izajasz i Mojżesz. Przez nich głosi 
swoje Słowo. I jako człowiek przyszedł Bóg na św iat, 
praw dziw y Bóg, ale też praw dziw ie jako człowiek. 
I dlatego zapewne wszystko jest Jego głosem, ale 
razem  z tym i zakłóceniam i, k tóre pochodzą od tego, 
co ludzkie. G łupcem  jest ten, kto słucha tego szumu 
zam iast głosu Mistrza! I to, że Bóg do nas przem aw ia 
przez nich, oto jest znaczenie B iblii”.3 
Tak, ale jakże trudne i żm udne musi być rozw ikłanie 
i rozróżnienie w  Biblii tego, co Boskie, od tego, co 
ludzkie! Jakże głębokie trzeba przedtem  odbyć s tu 
dia przygotowawcze! A poza tym  w edług czego do
konywać tej oceny, tego rozróżnienia Słowa Bożego w 
każdej księdze, rozdziale, zdaniu czy naw et w yrazie 
B iblii? Co m a stanow ić kryterium , w edług którego 
poznam y P raw dę objawioną? Takie m yśli zapewne 
już n u rtu ją  zaniepokojonego Czytelnika! Tak, p raw 
da! Może to być zadanie bardzo trudne, a co gorsza, 
zupełnie bezowocne mimo najgłębszych studiów  teo
logicznych i w ybitnych zdolności! Bo nie jest to droga 
ani bezwzględnie konieczna, ani w ystarczająca do 
przyjęcia i pojęcia Słowa Bożego, a przez to do po
znania Boga. Co więcej — naw et słowo b ib lijne jako 
tak ie n ie może spowodować poznania Boga; ono roz
w ija swą moc ośw iecającą dopiero w tedy, gdy jest o - 
żywione przez Ducha. Paw eł mówi: „...litera zabija, 
duch zaś ożywia” (II Kor. 3:6). Ludzie, którzy m ają  
tylko Biblię, a  n ie m ają  Ducha, za tracają  coraz b a r
dziej swoje p ierw otne zdolności i p ierw otny zmysł 
do tego, co jest Boskie. A le Duch ożywia. K iedy d a 
ne jest bezpośrednie zetknięcie się przez Ducha ze 
Stwórcą, w tedy b ib lijne słowo zyskuje sens i moc, 
i działa teraz ożywiająco. „Bez tego, żeby W szech
mocny w ystąpił ze swego ukrycia, nie może Go n ik t 
poznać”. „O bjaw ienie Boże” nie o tw iera jeszcze oczu, 
otw iera je  dopiero „objaw ienie się” Boga. Odnosi się 
to do tego, co Bóg w  daw niejszych czasach był ob ja
wił. Istn ienie pom ników  lub dokum entów  daw nie j
szych objaw ień n ie dowodzi wcale, że Bóg dziś jest 
widoczny. Jeśli Bóg mówi, to nie m ożna tego „napi
sać i z uciechą zanieść do dom u”. Nie możemy tego 
ująć w tw ierdzenia naukowe, w yznania w iary  lub 
systemy. A jeśli ktoś to uczyni, to może m u się łatwo 
przytrafić, że zatrzym a w  rękach w ypróżnione ze 
swego sensu sam e łupiny Bożej praw dy. By poznać 
Boga, n ie w ystarczy otworzyć książkę i powiedzieć: 
tak  rzekł Bóg: Tylko w tedy rozbłyska praw dziw e poz
nanie, kiedy znowu można powiedzieć: tak  mówi Pan. 
Dopiero w tedy m artw e słowa Pism a s ta ją  się żywy
m i słowami Boga. Uczeni w  Piśm ie i pobożni, żyjący 
współcześnie z Jezusem, mieli słowo biblijne, p ro ro 
ków i całe „objaw ienie”. A jednak  Jezus mówi o nich 
w yraźnie, że p raw da nie jest im  objawiona. P rzeciw 
nie: Bóg ją  (celowo) przed nim i zakrył (Mat. 11:25). 
N ikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, kom u Syn zechce 
objawić (Mat. 11:27). Wszystko daw niej objaw ione 
pozostaje zakryte, jeśli Chrystus dziś tego nie odkryje. 
N ajw ięksi badacze, najsłynniejsi teologowie błądzą 
w  ciemnościach, jeśli n ie udzieli im  św iatła  Duch 
Św. ( I Kor. 2:7-10). Tych, którym  dane jest objaw ie
n ie Boga, posyła Chrystus (Mat. 23-34). Są oni nie 
tylko uczonymi w Piśmie, lecz także uczonymi w Du
chu. N apisane lub w ydrukow ane Słowo (po grec. 
„gram m a” — litera, II Kor. 3:6) nie jest w e w łaści
wym  sensie Słowem Boga. Gdzie nie m a przy tym  
Ducha Bożego, tam  nie ożywia ono, lecz zabija... Bóg

może oddziaływać przez słowo biblijne, przez sam  
prosty dźwięk swego Słowa, i jakże często to czynił. 
Ale w tedy działa nie słowo biblijne, lecz w łaśnie 
m ówiący teraz przez to słowo Bóg. Słowo b iblijne po
zostaje nieme, gdy Bóg milczy.
Czytając Biblię nie zajm ujm y stano-wiska ciekawych 
mędrców, którzy każdy jej wyraz radzi by wziąć pod 
m ikroskop i rozłożyć na  atomy, nie odbierajm y Chle
ba powołanym  do jej wszechstronnego badania spe~ 
cjalistom-teologom. Nie zniechęcajm y się tym, że w 
ciągu blisko dwu tysięcy la t istnienia chrześcijańs
tw a nie było możliwe zgłębienie tajem nic związanych 
z posłuszeństwem  względem Słowa Bożego w  Biblii. 
Ciem ne m iejsca w Biblii pochodzą' od ciemnych 
m iejsc w naszych sercach. „Stary Tersteegen pow ie
dział: »Gdzie Biblia milczy, tam  milczę ja również. 
Ja  jestem  dzieckiem Boga, nie Jego tajnym  radcą-«”. 
Taka postaw a pow inna i nas charakteryzow ać. W 
duchu pokory i najgłębszej czci staw ajm y przed P a 
nem  z taką gotowością, z jak ą  karny  żołnierz m elduje 
się swem u dowódcy, by odebrać jego rozkazy, i jaka 
cechowała kiedyś Samuela, który w yraził sw oją pos
taw ę wobec Słowa Bożego następująco: „Oto jestem... 
Mów (Panie), bo sługa Twój słucha!” (I Sam. 3:4,10). 
Wówczas doświadczymy na sobie spełnienia się obie
tnicy Pana, ponieważ: „...Jak niebiosa są wyższe niż 
ziemia, tak  moje drogi są wyższe niż drogi wasze i 
myśli m oje niż myśli wasze. Gdyż jak  deszcz i śnieg 
spada z n ieba i już tam  nie w raca, a raczej zrasza 
ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinno
ścią i daje siewcy ziarno, a jedzącym  chleb, tak  jest 
z moim Słowem, które wychodzi z moich ust; nie 
w raca do m nie puste, lecz w ykonuje m oją wolę i 
spełnia pom yślnie to, z czym je  w ysłałem ” (Iz. 
55:9-11).
Jeśli chodzi o kryterium  objaw ienia lub natchnien ia 
w Biblii, to dojdziem y do tej kw estii pod koniec n i
niejszej pracy. Ale już teraz nie zawadzi przytoczyć 
słów H. J. R inderknechta, które od razu nadadzą 
naszem u m yśleniu na ten tem at w łaściw y k ierunek: 
„Gdy nauka Jezusa Chrystusa podaw ana jest w w ą t
pliwość dlatego, że nie jest On teologiem, Chrystus 
sam  w skazuje na inne uw ierzytelnienie, k tóre może 
sobie przypisać. »Jeśli kto chce w ypełniać wolę Jego 
(Boga), ten pozna, czy ta  nauka jest z Boga« (Jn 
7;17). Kto w ykonuje jakiś czyn, którego w ym aga odeń 
Biblia, ten doświadcza pew nej przem iany. O trzym uje 
on przy w ykonyw aniu tego czynu moc, k tórej przed
tem  nie miał. Ten fak t skłania P aw ła do określania 
Chrystusowej Ewangelii jako »mocy Bożej« (Rzym. 
1:16). Ta »dynamis« Boga — tak  się nazyw a moc po 
grecku — okazuje się faktycznie niekiedy jak  dyna
mit. Gdy podrywam y się do czynu posłuszeństw a 
— który nas może kosztuje w iele trudu  — nie tylko 
znika nasza trwożliwość, nasze zniechęcenie, nasz 
b rak  radości, ale również zostają często pokonane 
przeszkody, przezwyciężone skrępow ania, n ieprzyjaź- 
nie i o tw iera ją  się drogi, których przedtem  nie m o
gliśm y odkryć, choć trw aliśm y w poszukiw aniach. 
Możemy później, po w ykonaniu tego czynu pojąć, że 
można mówić o Słowie Bożym jako o »młocie, który 
kruszy skałę« (Jer. 23:29)”4.

3 Emil Brunner: „Nasza w iara“, Wyd. „Słow o Praw dy“, 
Warszawa 1963, s. 15-1G

4 H. J. R in d erk n ech t: . .B ib e lle se n ’’, / s. 26-29.
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KRYSTYNA LINDENBERG

Z  Chrystusem — inaczej!
„Inaczej” — to znaczy, jak? Czy 
chodzi o nową formę, czy też o no
wą jakość? Czy wiara w Chrystusa 
naprawdę może uczynić życie czło
wieka innym, to znaczy — lepszym, 
mądrzejszym, użyteczniejszym? 
„Wszystkie nasze sesje wykładowe, 
nabożeństwa ewangelizacyjne, kon
certy czy dyskusje tematyczne bę
dą propozycją odpowiedzi na te i 
wiele podobnych pytań” — pisali 
organizatorzy w programie III 
Chrześcijańskiej Konferencji Mło
dzieży (Warszawa, 27—30 sierpnia 
1987), młodzi duchowni i działacze 
młodzieżowi różnych wyznań two
rzący Międzykościelny Komitet Mło
dzieżowy.
Poprzednie dwie konferencje (w 
1984 i 1985 r.) również jako podmiot 
swych haseł miały Chrystusa: 
„Chrystus i ty”, „A jednak — 
Chrystus”. Bo tym, co łączy ludzi 
różnych wyznań i „co pozostaje nie
zmiennie atrakcyjne — że znów za
cytuję wstęp do programu Konfe
rencji — jest Ewangelia, tj. Dobra 
Nowina o Jezusie Chrystusie, na
szym Zbawicielu i Panu”. 
Konferencja została przygotowana 
starannie i z rozmachem. Młodzież 
wypełniła ogromną halę / warszaw
skiego Torwaru. Obok nabożeństw, 
wykładów, świadectw, integralną 
częścią tego spotkania był wspólny 
śpiew uczestników i zespołów mu
zycznych, koncerty, rozmowy i... pi
cie kawy w kolorowym, wspaniałym 
„Tee-Mobilu”.

KAZNODZIEJE

Głównych wykładowców było 
dwóch: ks. dr Peter Kuzmić z Jugo- 
sławi i ks. dr Ravi Zacharias, Hin
dus ze Stanów Zjednoczonych. Głó
wnych, bo byli i inni, a każdy, kto 
zabierał głos, głosił chwałę Bożą. 
Bardzo piękne przemówienie-kaza
nie wygłosił, otwierając Konferen
cję, ks. Edward Czajko, naczelny 
prezbiter Zjednoczonego Kościoła E- 
wangelicznego. Interpretując hasło 
Konferencji powiedział m.in.: „Tam, 
gdzie grzech — znajdujemy przeba
czenie, gdzie samotność — tam spo
łeczność świętych, gdzie wrogość — 
pokój, gdzie nienawiść — miłość”.

Z Chrystusem życie wygląda ina
czej — to nie tylko stwierdzenie, 
ale i nakaz: trzeba, żeby było ina
czej. Przytaczając słowa apostoła 
Pawła z Listu do Tymoteusza: 
„Niechaj cię nikt nie lekceważy z 
powodu młodego wieku; ale bądź 
dla wierzących wzorem w postępo- _ 
waniu, w miłości, w wierze, w czy
stości” (Tym.4:12), wskazał ks. Czaj
ko, że młodość można przeżyć czy
sto i pięknie; choć jest to trudne, 
jednak możliwe, gdyż z Chrystu
sem wszystko może być inaczej. I 
po twarzach skupionej młodzieży 
widać było, że tak właśnie pragną 
pokierować swym życiem.
Peter Kuzmić, pastor zielonoświąt
kowy i syn pastora, jest dyrektorem 
Seminarium Teologicznego i kie
rownikiem organizacji misyjnej. Ten 
młody człowiek, pochodzący z kraju 
należącego do państw socjalistycz
nych, przeszedł w swym życiu drogę 
charakterystyczną dla wielu ludzi 
również w Polsce. Poddany ciśnie
niu wychowania ateistycznego, był 
niewierzący, a nawet pełnił funkcję 
przewodniczącego szkolnej organiza
cji młodzieży komunistycznej. Jed
nak zderzenie głoszonych wznio
słych i pięknych ideałów z codzien
ną, przyziemną i brzydką rzeczywi
stościązopływ ojca, a następnie wy
raźna ingerencja Chrystusa w ży
cie młodego działacza sprawiły, że 
odkrył on w Ewangelii najpełniej 
ucieleśnione ideały braterstwa, mi
łości i równości i stał się jej wy
bitnym głosicielem. Młodzieńczą 
butność zastąpił chrześcijańską po
korą, a praiodziwą wolność znalazł 
w służbie dla Pana i ludzi. I o tym 
właśnie mówił polskiej młodzieży w 
swych wykładach nt. „Smaku no
wego życia”.
Każdy chce być wolny, nikt nie 
chce być niewolnikiem, mówił ks. 
Kuzmić. Dlatego 'wielu młodych 
chętnie przyjmuje pogląd, że czło
wiek jest panem swojego życia, któ
re ma „tu i teraz”, że nauka wszy
stko wyjaśnia, że nie ma życia po 
śmierci, nie ma Boga i świat do 
nich należy. Jednocześnie zaś czują 
się osaczeni, skrępowani, zniewoleni 
przez otaczającą ich rzeczywistość. 
Tymczasem nasze ograniczenia spo

wodowane są nie przez rzeczywi
stość, lecz przez grzech, który jest 
przyczyną dramatu ludzkiej egzy
stencji. „Jeśli więc Syn was wy
swobodzi, prawdziwie wolnymi bę
dziecie” (Jn 8:36). Wolność, miłość 
i służba — to trzy podstawowe ele
menty „smaku nowego życia”, które 
daje Jezus Chrystus.
„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w 
tej wolności żyli” (Gal. 5:1), Ozna
cza to, że Chrystus swoją śmiercią 
odkupił wszystkie nasze grzechy i 
wyzwolił nas z ich więzów. Ozna
cza to także, że dał nam wolność, że 
zostaliśmy do wolności przez Niego 
powołani i stworzeni. Stworze
ni do wolności, popadliśmy 
sami w niewolę grzechu i dopiero 
przez Niego możemy stawać się 
wolnymi na nowo. Czymże jest wol
ność? — spytał ks. Kuzmić i odpo
wiedział: służbą i miłością. Na ogół 
pojęcie wolności sprowadzane jest 
do wymiaru politycznego, gospodar
czego czy socjalnego; tak pojmowa
na wolność jest zresztą niezwykle 
ważna i dlatego chrześcijanie na 
całym święcie bronią tej wolności 
i godności ludzkiej. Ale wolność to 
przede wszystkim stan ducha, to 
honorowanie również wolności in
nych, troszczenie się o to, by była 
ona wspólnym dobrem. „Duch 
Wszechmocnego Pana nade mną, 
gdyż Pan namaścił mnie, abym 
zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym opatrzył tych, 
których serca są skruszone, abym 
ogłosił jeńcom wyzwolenie, a śle
pym przejrzenie” (Iz.61:l). Prawdzi
wa wolność jest skutkiem miłości, z 
której wynika pełna miłości służba: 
„A uwolnieni od grzechu, staliście 
się sługami sprawiedliwości” (Rzym. 
6:18).
Nie można dzielić życia w ten spo
sób, że niedzielę przeznacza się dla 
Boga, a resztę dni dla siebie. Wielu 
chrześcijan cierpi na takie rozdwo
jenie, ponieważ nie odkryli jeszcze 
tej prawdy, że Jezus jest ich Pa
nem i nie zrozumieli, że im bardziej 
staje się On Panem naszego życia, 
tym bardziej jesteśmy wolni. Wol
ność, miłość, służba — to jedność, 
to siła. Młodzi, wierzący, oddani 
swemu Panu, nie będą tracić życia
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...Młodość można przeżyć czysto i 
pięknie; jest to trudne, jednak m o
żliwe, gdyż z Chrystusem  wszystko 
może być inaczej. Po tw arzach sku 
pionej młodzieży widać było, że tak 
właśnie pragną pokierować swoim 
życiem... (foto: Zbigniew Pomaski)

na głupstwa. Znakiem nowego życia 
jest to, że człowiek staje się człon
kiem nowej rodziny, społeczności 
miłości. I to jest „smak nowego ży
cia**.
0  narodzinach wiary w miejscach
1 okolicznościach najhardziej nie
spodziewanych mówił ks. dr Ravi 
Zacharias, Hindus, jeden z najwy
bitniejszych ewangelistów amery
kańskich, którego poznał i zaprosił 
podczas kongresu ewangelistów Bil
ly Grahama w Utrechcie, przewod
niczący Międzykościelnego Komitetu 
Młodzieżowego, ks. Andrzej Bajeń- 
ski.
Wychodząc od przypomnienia szo
kującego stwierdzenia Nietschego, 
że „Bóg jest martwy, a z punktu 
widzenia filozofii istnienie Boga jest 
niemożliwe*9, rozpatrywał okolicz
ności „śmierci Boga**. Oto Jezus u- 
miera na krzyżu, wszyscy Go opu
ścili, uczniowie zmartwieni i roz
czarowani uciekli, przechodnie urą
gają i plują, a do ich urągań do
łącza się jeden z ukrzyżowanych ło
trów. „Czy nie Ty jesteś Chrystu
sem?** — pyta. „Ratuj siebie i nas**. 
Jeśli jesteś tym, za którego się po
dajesz, to dlaczego nie ratujesz sie
bie i nas? Złoczyńca, drwiąc, repre
zentuje przecież stanowisko prag
matyczne — dobre jest to, co skute
czne. Na to odzywa się jego towa
rzysz: „Czy ty się Boga nie boisz, 
choć taki sam wyrok ciąży na tobie? 
Na nas co prawda sprawiedliwie, 
gdyż słuszną ponosimy karę za to, 
co uczyniliśmy'. Ten zaś nic złego 
nie uczynił**. Uznał więc, że jest 
grzesznikiem. („Młodzi ludzie słu
chajcie — mówi ks. Zacharias — 
nie ma nic ważniejszego, niż wie
dzieć, czym się jest**.) Dostrzegł też 
potrzebę sprawiedliwości — „słusz
ną ponosimy karę**. I w tej sytu
acji, gdy wszyscy zwątpili, gdy po
łożenie wydaje się beznadziejne, bu
dzi się w nim wiara i nadzieja: „1 
rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
wejdziesz do Królestwa swego** 
(Łuk. 23:39—43).

...Niemałą a trakcją  warszawskiego 
spotkania był autobus-kaw iarnia 
„Tee-M obil” (foto: Zbigniew Po
maski)

Tym aktem wiary zyskał sobie łas
kę — Bóg mu przebaczył i przy
jął go: „będziesz ze mną...** Jest to 
istotne, bo choć często mówimy, że 
my przyjmujemy Boga, to w rze
czywistości On nas przyjmuje.
My jesteśmy w sytuacji o wiele łat
wiejszej — wiemy nie tylko o 
śmierci Jezusa, ale i o Jego zmar
twychwstaniu, znamy Jego ostatnią 
obietnicę: „Oto ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia 
świata** (Mat. 28:20).

„PÓJDŹ ZA MNĄ!”

„Pójdź za mną!** — to wezwanie 
Jezusa jest hasłem międzynarodo
wej organizacji „Młodzież dla Chry
stusa** ( ,Youth for Christ, Interna
tional**). Jej siedziba została ostat
nio przeniesiona ze Szioajcarii do 
Singapuru, skąd na warszawską 
Konferencję przyleciał jej twórca, 
pastor Jim Groen. Dlaczego wybra
no Singapur? Dlatego, że 3/4 ludz
kości, a więc i tyleż młodzieży, na
leży dziś do tzw. Trzeciego Świata,

a tam chrześcijaństwo rozwija się 
najdynamiczniej.
My też jesteśmy w jakimś sensie 
„Trzecim Światem** i to, co się dzie
je u nas, interesuje „Youth for 
Christ, International**. Zainteresowa
ło także jej niemiecką sekcję, a 
mianowicie „Jugend fur Christus, 
Deutschland**, której autobus-herba- 
ciarnia-kawiarnia „Tee-Mobil** był 
niemałą atrakcją warszawskiego 
spotkania.
Dwa kolorowe piętrowe autobusy- 
-herbaciarnie od ponad 10 lat prze
mierzają drogi RFN. Pięknie wypo
sażone, wydają dziennie bezpłatnie 
od 100 do 300 filiżanek herbaty 
czarnej, czerwonej lub zielonej, zu
żywając do tego 8 kg cukru. Obsłu
gują je małe grupki wolontariuszy, 
którzy postanowili poświęcić swój 
czas (przeważnie wakacje lub urlo
py) głoszeniu Ewangelii.
Ekipa, która przyjechała do War
szawy, była pierwszy raz w Europie 
Wschodniej i wszystko ją tu cieka
wiło. Alfred Katschewitz, redaktor 
biuletynu tej organizacji, Klaus
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Weidlich, kierownik ekipy „Busu”, 
oraz Kristina Steup i Renate Hetz- 
ner częstowali uczestników konfe
rencji kawą i wydawali nie 300, a 
ze 2 tys. filiżanek dziennie, aż butle 
gazowe i urządzenia zmywające od
mawiały posłuszeństwa. Byli nie
zwykle gościnni i serdeczni, uczest
niczyli też w zajęciach Konferencji.

KONCERTY

Właściwie był to jeden długi, trzy
dniowy koncert. Początek i koniec 
wykładów, wszystkie przerwy wy
pełniały bowiem modlitwy i śpiew. 
Znany z akcji ewangelizacyjnych w 
Dzięgielowie Henryk Wieją oraz ze
spół „Koinonia”, jak zawsze, potra
fili porwać za sobą całą wielką ha
lę. A ponieważ wydrukawany pro
gram zawierał teksty piosenek, na
wet nowicjusze nie mieli kłopotów 
ze śpiewem.

Sobotnie popołudnie wypełnił spe
cjalny kilkugodzinny koncert, na 
którym m.in. występował nasz duet 
— Wiera Jelinkowa i Andrzej Tran
da. Szkoda, że nie została doprowa
dzona do końca próba utworzenia 
chóru przy naszej warszawskiej pa
rafii. Inne wyznania robią bardzo 
dużo, aby żywy śpiew towarzyszył 
wiernym w chwaleniu Pana.

Niespodziankę stanowił występ ze
społu z NRD, który sam zgłosił 
swój udział w koncercie i został mi
le przyjęty. Największą jednak a- 
trakcją był piątkowy koncert spe
cjalny Sheili Welsh z Wielkiej Bry
tanii (obecnie w USA). Ta trzydzie- 
stojednoletnia wschodząca gwiazda 
Gospel-Rocka pokazała naszej mło

dzieży, jakie możliwości duchowe 
kryją się w muzyce rockowej, uz
nawanej za zmysłową, płytką i 
schlebiającą nie najlepszym gustom. 
Wśród rozsnutych na scenie dymów 
(efekty pirotechniczne), zabarwio
nych światłem kolorowych reflekto
rów, przy decybelach, które budziły 
uśpione w ramionach rodziców — 
uczestników Konferencji — niemo
wlęta, Sheila Welsh śpiewała o tym , 
że tylko Bóg może uszczęśliwić lu
dzi, i wzywała: „Ty możesz zmienić 
innych swą wiarą!”.

Jej opowieść o własnym życiu, tłu
maczone teksty specjalnie dla niej 
pisanych i komponowanych „Gos
pels” , zawierały jeszcze jedno prze
słanie ewangelizacyjne. Może nie 
tak znana, jak Cliff Richard, który 
śpiewał na II Konferencji, Sheila 
potrafiła jednak podbić serca war
szawskiej młodzieżowej widowni. 
Ona i jej zespół (rodzina muzyków 
z 11-letnim dzieckiem obsługującym 
reflektor) przylecieli do Polski na 
swój koncert i poświęcili swój pry
watny czas, by wystąpić, dając do
wód żywej wiary i służby, która 
tak różne potrafi przybrać formy.

„WSZYSTKO DLA CIEBIE”

Ostatnia piosenka Sheili, którą 
śpiewa zawsze na swoich koncer
tach już od 10 lat, mówi, że Bóg 
powołuje dla siebie wielką armię, 
armię ludzi z całego świata, armię 
miłości, współczucia i sprawiedliwo
ści. Chrześcijaństwo nie jest religią 
słabości, jak niektórzy myślą, lecz 
siły, jaką jest miłość. Dlatego Jezus

...Sobotnie popołudnie wypełnił k il
kugodzinny koncert, na którym  
m.in. w ystępował duet z naszego 
Kościoła — W iera Jelinek i A ndrzej 
T randa (foto: Zbigniew Pom aski)

Chrystus był najsilniejszym z ludzi, 
jacy w ogóle urodzili się na nasze 
planecie. Bóg czyni nas zwycięz
cami.

Sądzę, że te słowa wyrażały dobrze 
nastrój, w jakim zakończyła się III 
Chrześcijańska Konferencja Mło
dzieży. Jej przygotowanie wymagało 
ogromnej pracy i dlatego trzeba na
pisać, kto tę pracę wykonał. Byli to: 
Andrzej Bajeński i Mirosław Piesz- 
ka („Chrześcijańska Społeczność”), 
Zbigniew Chojnacki i Edward Puś- 
lecki (Kościół Metodystów), Włodzi
mierz Rudnicki (Kościół Zielono
świątkowy), Zygmunt Kareł i Piotr 
Zaremba (Kościół Chrześcijan Bap
tystów), Henryk Dedo (Kościół E- 
wangelicznych Chrześcijan) i Hen
ryk Wieją (Kościół Ewangelicko-Au
gsburski). Nasz Kościół reprezento
wali ks. Mirosław Jelinek i An
drzej Pittner.

„Międzykościelny Komitet Młodzie
żowy jest tworem działającym wy
łącznie na zasadzie przyjacielskiego 
porozumienia i pragnie spełniać 
względem Kościołów rolę służebną 
(...). Międzykościelny Komitet Mło
dzieżowy jest otwarty do współ
działania ze wszystkimi biblijnie na
uczającymi Kościołami oraz organi
zacjami chrześcijańskimi” — jeszcze 
raz, na zakończenie, cytuję słowa z 
programu Konferencji.

Takie spotkania mogą być szansą 
dla naszego Kościoła i dla naszej 
młodzieży. Nie była ona zbyt licznie 
reprezentowana wśród blisko 2 ty
sięcy uczestników Konferencji. W 
ogóle nie jest jej zbyt dużo. Tym 
bardziej więc powinna się włączyć 
do tej „wielkiej armii miłości”, któ
rej część mieliśmy możność, ku na
szemu zbudowaniu, spotkać na Tor- 
warze.
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Wytwórnia mebli J. Simmlera

Simmlerowie wywodzili się ze Szwajcarii, byli rodzi
ną stanu szlacheckiego pieczętującą się herbem  w łas
nym  „Sim m ler”, posiadającym  na czerwonej tarczy . 
dwa złote splecione szyjam i węże, a nad nimi, na 
srebrnym  hełmie, gołębie z gałązką w dziobie. Męscy 
przedstaw iciele rodu byli przez wieki żołnierzami, 
duchownym i i rzem ieślnikam i, m istrzam i kunsztu 
stolarskiego. W W arszawie z końcem XVIII w ieku po
jaw ili się bracia Andrzej i Jan  Jakub  Simmlerowie, 
m ajstrow ie stolarscy, wyznania ew angelicko-reform o
wanego, urodzeni w  Zurychu. Przybyli, jak  wielu 
podobnych im cudzoziemskich rzemieślników, w po
szukiwaniu podatnego gruntu  dla rozwoju fachu i za
łożenia w arsztatu. Początkowo pracow ali ' w  zakła
dzie stolarskim  prowadzonym  przez C hristiana K ali- 
scha (1756—1823).
W 1782 roku Andrzej Sim m ler (1753—1811) ożenił się 
z katoliczką Ewą B arbarą Styczyńską (ok. 1760—1811), 
a Jan  Sim m ler (1760—1794) w tymże roku poślubił 
Annę K rystynę Reich (1767—1803) w yznania ew ange
licko-augsburskiego. Po założeniu rodziny obaj bracia 
mogli pomyśleć o stabilizacji swej egzystencji w no
wej ojczyźnie. W 1789 roku byli już właścicielam i 
własnego w arsztatu  przy ul. Długiej w W arszawie, 
k tóry  z czasem zajął w ybitną pozycję wśród w ar
szawskich w ytw órni mebli. Klienci Simmlerów, rek ru 
tu jący  się z w arstw  arystokratycznych zbliżonych 
do dworu króla S tanisław a Augusta Poniatowskiego 
i z bogatego mieszczaństwa, chętnie nabyw ali modne 
wówczas meble z hebanu, fornirow ane i intarsjow ane. 
T rafiały  one między innym i do pałaców w Jabłonnie, 
Natolinie, Prym asowskiego w W arszawie, zdobiły także 
szacowne domy mieszczańskie.
Ewa i Andrzej -Simmlerowie mieli czworo dzieci: dwie 
córki i dwóch synów, ale wiek dojrzały osiągnęła 
tylko jedna córka — K atarzyna (ur. 1786), k tóra w 
1806 roku wyszła za mąż za K rystiana Bogumiła 
G rundm ana (zm. około 1820). Drugi z braci, Jan  J a 
kub, doczekał się potom ka płci męskiej — Jakuba 
Jana.
Jan  Jakub  Sim m ler zm arł 27 m aja burzliwego dla 
Polski roku 1794. Został pochowany na założonym dwa 
la ta  wcześniej cm entarzu ewangelicko-reform ow anym  
w W arszawie. Pięć miesięcy później, 8 listopada tegoż 
roku, stolica skapitulow ała pod naporem  wojsk ro 
syjskich. Każdy następny rok przynosił coraz to no
we zmiany w sytuacji politycznej i gospodarczej kraju . 
W ypadki następow ały po sobie jak  w kalejdoskopie. 
Oto dnia 26 listopada 1806 roku do W arszawy w kro
czyły w ojska francuskie, a w ślad za nim i 19 g ru d 
nia przybył cesarz Napoleon I. Entuzjazm  był ogrom
ny, wszystkie zakłady stolarskie stolicy uczestniczyły 
w budowie bram  trium falnych i odpowiednich deko

racji, wszak z tą wizytą wiązano nadzieje na w skrze
szenie państw a. W efekcie powstało Księstwo W ar
szawskie, stając się nam iastką wolnego kraju . N a
stępowało ożywienie gospodarcze. Był to z pewnością 
szczęśliwy okres dla firm y m eblarskiej. S tale w zra
stająca liczba m ieszkańców m iasta i jego rozbudowa 
powodowały zwiększenie zapotrzebowania na meble, 
tanie i proste, luksusowe i zbytkowne. Miał więc co 
robić w arsztat Simmlerów.

Niestety, dnia 7 kw ietnia 1811 roku życie zakończył 
Andrzej Simmler, a w kilkanaście dni później jego 
małżonka. W ytwórnię przejął syn Jana  Jakuba — 
Jakub  Jan  Sim m ler (1791—1872), oficer w ojska pol
skiego i m ajster stolarski w jednej osobie, pozostają
cy w spółce z K rystianem  G rundm anem , zięciem A n
drzeja. Ok. 1820 roku, mimo młodego wieku, G rund- 
m an niespodziewanie zmarł. Zakład, prowadzony od
tąd już tylko przez Jana, w roku 1821 w ykonał na 
zlecenie hr. Potockiego meble pseudochińskie z im i
tacji bam busa. Z zadania m usiał wywiązać się znako
micie, skoro ta  inform acja trafiła  do prasy  i w ten 
sposób przetrw ała do naszych czasów.
W 1822 roku Jakub  Jan  Sim m ler pojął za żonę K a
tarzynę z Sim m lerów G rundm an (1786—1857), swoją 
stryjeczną siostrę. I tak sukcesja pozostała w jednych 
rękach. W krótce przeniósł firm ę, zatrudniającą wów
czas k ilkunastu  m ajstrów  i czeladników stolarskich, 
do obszerniejszych pomieszczeń przy ul. Mazowieckiej 
2 (nr hip. 1346c), gdzie p rzetrw ała do 1862 roku. 
W yroby sim mlerowskie trafia ły  również za granicę, 
m.in. do Rosji, zaopatrzone napisem : „Jakub Sim m ler 
— stolarz w W arszawie” oraz pieczęcią lakową z te
kstem  „W yrobek krajow y”, będącą św iadectw em  ich 
pochodzenia. Tak oznakowane zwolnione były od op
ła t celnych, zgodnie z układem  handlowym  zaw artym  
między Rosją a Królestwem  Kongresowym w 1822 ro
ku. Po pow staniu listopadowym wszelkie odrębności 
zniesiono, mimo obostrzeń politycznych handel odby
wał się bez żadnych ograniczeń i barier celnych.
W latach 1833—1835 Sim m ler dokonał m odernizacji 
w ytw órni przekształcając ją w nowoczesną fabrykę, 
zorganizowaną i wyposażoną na poziomie zachodnio
europejskim . Produkow ane w niej odtąd krzesła cha
rakteryzow ały się medalionowymi w kształcie opar
ciami, kanapy miękkością i rozłożystością, szafy bo
gatą dekoracją rzeźbiarską, a komody, zam iast k la
sycznych szuflad, miały pięknie dopasowane i w ym a
lowane drzwiczki. Te wyróżniające je cechy, charak
terystyczne dla zakładu Simmlera, naw iązyw ały do 
ówcześnie panującego stylu francuskiego. Cieszyły się 
dużym popytem  wśród ludzi zamożnych, a wytwórcy 
zyskały miano prawdziwego artysty-sto larza, dzięki
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Jakub  Sim m ler (1791—1872) — oficer wojska polskie
go, członek Kolegium w arszaw skiej parafii ew ange
licko-reform ow anej i m ajster stolarski w jednej oso
bie (foto: Arch. Bibl. Nar.)

czemu został on wybrany starszym cechu stolarzy 
miasta Warszawy.
Jakub Simmler znajdował również czas na działalność 
na niwie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, peł
niąc w latach 1840—1852 funkcję członka warszaw
skiego kolegium kościelnego. Dochował się czworga 
dzieci: Karola Jana Boromeusza (ur. 1822); Józefa 
Jakuba (ur. 1823); Edwarda Karola (ur. 1826) i Ju lia
na Erharda (ur. 1829). Od 1844 roku dzielnie sekundo
wał mu w pracy najstarszy syn, Karol Simmler (1822 
—1877), który rok wcześniej uzyskał tytuł mistrza za 
wykonanie wspaniałej toalety w jednym z paryskich 
warsztatów, gdzie odbywał praktykę czeladniczą. Pro
jektowane przez Karola meble odznaczały się ozdo- 
bnością i nowoczesnością. Na odbywającej się w W ar
szawie Krajowej Wystawie Przemysłowej w 1845 roku 
pokazał dwa wyroby naśladujące dawne style: roko
kową toaletkę i gotycką serwantkę, o czym rozpisy
wały się wtedy wszystkie gazety.
W roku 1850 Karol Simmler stanął na ślubnym ko
biercu z piękną Julianną Zuzanną Greulich (1825— 
1870). W parę lat później założył przy ul. Kruczej 44 
(nr hip. 1596) fabrykę posadzek taflowych, która stała 
się filią zakładu przy ul. Mazowieckiej.
Drugi z synów Jakuba — Józef Simmler* (1823—1868) 
wybrał karierę artystyczną w dziedzinie malarstwa 
sztalugowego. Początkowo był uczniem malarza Bona
wentury Dąbrowskiego i prof. Ignacego Piwarskiego, 
a następnie studiował w Dreźnie i Monachium pod 
kierunkiem artystów tej miary co -H. Hess i J. S. 
Schnorr von Carolsfeld. Zyskał ogromną sławę nie 
tylko w Niemczech, ale i we Francji, gdzie udał się 
z zamiarem zgłębienia tajników tamtejszych mistrzów. 
Po powrocie do kraju został profesorem Szkoły Sztuk 
Pięknych, a sławy przysporzyły mu m.in. portrety 
Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy), Ludwiki hr. My-

Karol S im m ler (1821—1877) — kolejny właściciel f a 
bryki mebli (foto ze zbiorów T. Świątka)

cielskiej i Julii Bockowej (ewangeliczki — filantropki), 
ale największy rozgłos przyniosły dwa obrazy histo
ryczne: Śmierć Barbary Radziwiłłówny i Wychowanie 
Zygmunta Augusta.
W łatach 1854—1856 Józef, podobnie jak jego brat, był 
członkiem kolegium kościelnego. W roku 1866 zna
lazł się wśród 78 artystów-założycieli Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1850 roku 
poślubił piękną Niemkę, po której śmierci w 1911 r. 
tak pisał tygodnik „Świat”: „Śp. Julia Simmlerowa, 
pochodząca ze starej bawarskiej rodziny Hoeggen- 
sthalerów, wychowana na dworze Ludwika I, żona 
utalentowanego malarza Józefa Simmlera, za życia 
męża skupiała w swym sympatycznym domu (przy 
ul Chmielnej 8 — przyp. autora) cały ruch artysty
czny Warszawy. Po śmierci ukochanego małżonka 
usunęła się w domowe zacisze, nie zapominając jed
nak o dziełach cichego miłosierdzia”.
Trzeci z kolei z synów Jakuba, Edward Karol 
Simmler (1826—1832), zmarł w młodym wieku, czwar
ty zaś — Julian Erhard Simmler (1829—1876) był 
dyrektorem zarządzającym w rodzinnej firmie, peł
niąc poza tym rolę sędziego handlowego Zgromadze
nia Kupców m. Warszawy. W roku 1855 ożenił się 
z Ludwiką Freund (1836—1918). I on zaajdował czas 
na pracę w kolegium Kościoła ewangelicko-reformo
wanego (1857—1866). Poza tym wchodził w skład ko
mitetu założycielskiego Kasy Pożyczkowej Przemy
słowców, powstałej w 1867 r., a od 1871 roku był 
członkiem komisji rewizyjnej Towarzystwa Wzajem
nego Kredytu kierowanego przez Jana Tadeusza ks. 
Lubomirskiego. W latach 1873—1875 wchodził w skład

* P isa ł o n im  na  łam ach  „ Je d n o ty ” M arek Ruszczyć w a r ty 
ku le  „M alarz zap o m n ian y ” w cyk lu  „Z apisali k a rty  h is to r ii” 
•(nr 12, 1984) — red .
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Józef Simmler (1823—1868) — drugi syn Jakuba. Zy
skał ogromną sławę jako artysta malarz (foto: Arch. 
Bibl. Nar.)

K om itetu Giełdy W arszawskiej, obok Feliksa H alperta 
i Ju liana W ertheim a oraz jej prezesa Leopolda K ro- 
nenberga.
Prawdopodobnie na początku 1863 roku K arol Sim- 
ler dokonał przeprow adzki fabryki z ul. M azowieckiej 
na ul. Smolną 24/26/28 (nr hip. 2982 MiB). Z atrudn ia
no w  niej teraz ponad dw ustu pracowników. O dstą
piono od realizacji zamówień indyw idualnych i roz
poczęto masową produkcję mebli w szerokim asor
tymencie, w kom pletach i pojedynczych egzem plarzach, 
na eksport głównie do Rosji, Niemiec i A ustrii, a n a 
wet i do Anglii. F ilia przy ul. K ruczej w dalszym 
ciągu w ytw arzała posadzki, forniry oraz stolarkę bu 
dowlaną. Meble sim m lerowskie charakteryzow ały się 
szczególną starannością wykonania, solidnością, często 
niepow tarzalnym  wzornictwem  o dużych walorach 
plastycznych. Wzory czerpano z dawnych stylów, choć 
w dziew iętnastym  wieku opanowały Europę trzy no
we style: obowiązujący w latach 1815—1848 bieder
meier, wywodzący się z Niemiec, styl Ludw ika F ili
pa modny w latach 1830—1848, pow stały we Francji, 
oraz w iktoriański, lansow any od 1837 do 1901 roku, 
biorący swą nazwę od im ienia angielskiej królowej 
W iktorii. W szystkie wym agały szlachetnych gatunków  
drewna, takich jak  mahoń, palisander, heban, począt
kowo wyłącznie sprowadzanych z zagranicy, z czasem 
zastępowanych im itującym i je forniram i. N aturalnie, 
wymienione style były reprezentow ane w produkcji 
fabryki braci Simmlerów.
Zm arły w 1877 r., siedem la t po swej małżonce J u 
liannie, K arol Sim m ler pozostawił dwie córki: Helenę 
Zuzannę (1851—1924), zamężną za W incentym  M ire- 
ckim, i W andę K arolinę (1853—1931), która poślubiła 
S tanisław a Gembczyńskiego.
Męskiego potom ka nie m iał też Józef Sim m ler, który 
pozostawił po sobie tylko dwie córki: Jadw igę Julię 
Ludwikę (1851—1944), żonę warszawskiego fabrykanta, 
właściciela Tow arzystwa Akcyjnego Zakładów Chemi- 
czno-Farm aceutycznych w W arszawie z filią w Tar- 
chominie — Stefana Spiessa (1849—1893), i Ju lię Ma
rię (1859—1927), zamężną za Ju lianem  Teofilem S tras- 
burgerem  (1847—1916), dyrektorem  W arszawskiego To
w arzystw a Kopalń Węgla. Jadw iga Spiessowa i jej 
syn, S tefan (1879—1975), otaczali opieką artystów  m u
zyków, m.in. z ich w ydatnej pomocy korzystali G rze
gorz Fitelberg i K arol Szymanowski.
Dziećmi Ju liana E rharda byli: Edw ard Sim m ler (1858 
—1928), bankier, i Anna K arolina (1860—1933), m ałżon
ka K arola Ludw ika S trasburgera (1848—1916), dyrek- 
teora Kolei Żelaznej W arszawsko-W iedeńskiej. Była 
ona honorową opiekunką Szkoły E lem entarnej Zboru 
Ewangelicko-Augsburskiego w W arszawie, za rogat
kami, przy ul. M łynarskiej 10.
Jak  z tego widać, nie było komu zostawić rodzinnej 
firm y. Do początku naszego stulecia spółka rodzinna 
utrzym yw ała jeszcze w ytw órnię mebli. W roku 1904 
jej w łaścicielką była Helena z Sim m lerów Mirecka, 
zm arła w 1924 roku w Ciechocinku. Trudno określić 
dokładną datę likw idacji firm y lub jej sprzedaży. Nie 
doczekała się monografii ani naw et obszerniejszego 
opracowania. Może w warszawskich archiw ach tkw ią 
gdzieś dokum enty mogące rozwikłać tę zagadkę z 
przeszłości.

Odeszła w mrok zapomniana firm a, której nieliczne, 
rzadko spotykane wyroby osiągają dziś zaw rotne ce
ny na rynku antykwarycznym . Meble uważane za 
,,sim m lerow skie’’ kojarzą się ze stylem Ludw ika F ili
pa z uwagi na niewątpliwe podobieństwo, m ają jed
nak w sobie coś indywidualnego — finezję i dokład
ność wykonania, połączenie uproszczonego jakby ro
koka z barokiem. Cechy te charak teryzują własny 
styl firm y, zwany „sim m lerowskim ”, i dzięki nim weszła 
ona na trw ałe do historii m eblarstw a polskiego. Przez 
cały czas swego istnienia otrzym ywała medale i wy
różnienia na w ystawach krajow ych i zagranicznych.
Dzięki Józefowi Simmlerowie trafili również do hi
storii polskiego m alarstw a. Jego m alarstw o portretow e 
było niezm iernie specyficzne, przypom inające barw ną 
fotografię. Taką techniką i w podobnej tonacji m alo
wali m alarze nowego k raju  — Stanów  Zjednoczonych 
Am eryki Północnej. W arszawa trzykrotnie oglądała 
jego dzieła, raz za życia artysty, w roku 1868, w domu 
poberńardyńskim , i dwa razy po śmierci: w dw u
dziestoleciu międzywojenym w „Zachęcie” i po d ru 
giej wojnie światowej (1980) w Muzeum Narodowym, 
w scenografii Jana Kosińskiego, rzec by można na
miotowej, bowiem pod zakomponowanym i z białego 
płó tna m ini-w nętrzam i, ustawione były meble i pod
wieszone bądź oparte na stelażach obrazy. Jak  do
tychczas, była to pierwsza i jedyna* próba ukazania 
dorobku i w kładu do ku ltu ry  narodowej rodu Sim 
m lerów, spolszczonych Szwajcarów.
Niestety, nie dotrw ały do naszych czasów dzieła sztu
ki przekazane przez wdowę po m alarzu — Julię Sim- 
mlerową, Jadw igę z Simmlerów Spiessową i spadko
bierców  Edw arda Sim m lera na rzecz Tow arzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych.
Na cm entarzu ew angelicko-reform ow anym  w W ar
szawie przy ul. Żytniej zachował się pod m urem  grób 
rodziny Simmlerów (1-7-37).
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Cl, KTÓRZY PO LEG LI-

Taki tytuł nosił cykl publikowany w listopadowych numerach „Jednoty” 
w latach 1969-1973, poświęcony ipiamięci naszych współwyznawców, którzy 
ponieśli śmierć w  'wyniku działań II wojny światowej. Lista jej ofiar nie 
została iw tych kilku (numerach zamknięta. Obecnie uzupełniamy ją naz
wiskiem G u s t a w a  T a d e u s z a  H a n t k e ,  którego biogram zamieszcza
my niżej. Jego autorką jest Krystyna z Hantków iBoergerowa, siostra Gus
tawa Hantke, ostatnia z rodu, też już dzisiaj nie żyjąca. B yła dziennikarką, 
zmarła w  1986 r. i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-reformo
wanym w  Warszawie.

Gustaw Tadeusz Hantke, syn 
Gustawa i Wandy z Diehlów 
(córki dr. Juliusza Diehla, pre
zesa Konsystorza) urodził się 
J7 listopada 1911 r. w Peters-t 
,burgu. W 1918 r. przyjechał 
do Warszawy, dokąd powróciła 
cała rodzina. Ukończył Korpus 
Kadetów w Rawiczu, a wyższe 
studia we Francji — na wy

dziale chemii Politechniki w 
Nancy.
Po studiach odbywał służbę 
wojskową w Podchorążówce re
zerwy Wojskowego Centrum 
Łączności w Zegrzu nad Nar
wią. Następnie podjął pracę w 
Chemicznym Instytucie Bada
wczym pod kierunkiem prof. 
Wojciecha Swiętosławskiego.

Zmobilizowany 25 kwietnia 
1939 r., brał udział w walkach 
pod Łodzią. 11 września 1939 r. 
zameldował się w Brześciu nad 
Bugiem i pozostał w obronie 
tej twierdzy.

W listopadzie 1939 r. do rodzi
ny żony Gustawa Hantke, Ste
fanii z Głowackich, zgłosił się 
nieznajomy mężczyzna, który 
przekazał jego adres w Staro
bielsku.

Zona, również zmobilizowana, 
a następnie ewakuowana wraz 
ze swoją jednostką wojskową 
do Rumunii, w obozie dla in
ternowanych [-------------- ] [Art.
2, pkt. 3 Ustawy o kontroli pu
blikacji i widowisk z 31VII 
1981 (Dz. U. nr 20, poz. 99) 
izm. 1983 (Dz. U. nr 44, poz. 
204)].

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

#  W dniach 14—21 VIII br. obrado
w ała pod M adrytem  Komisja ŚRK 
„W iara i U stró j”. Przedm iotem  o- 
brad były spraw y związane z przy j
mowaniem  przez Kościoły trzech 
głównych dokumentów: „Chrzest, 
E ucharystia i Urząd duchownego”, 
„Ku wspólnem u w yrażaniu w iary 
apostolskiej w dzisiejszych czasach” 
oraz „Jedność Kościoła i odnowa 
wspólnoty ludzkiej”. Postanowiono 
wysłać list do Kościołów inform u
jący o recepcji dokum entu z Limy i 
o planie zwołania spotkania konsul
tacyjnego na jego tem at w lipcu 
1988 r. w Finlandii. Dotychczas u- 
stosunkowało się do tego dokum entu 
160 Kościołów członkowskich ŚRK. 
Postanowiono też przystąpić do roz
powszechniania dokum entu study j
nego dotyczącego *Nicejsko-Konstan- 
tynopolitańskiego W yznania Wiary.

®  Kościół Rzym skokatolicki p rzeka
zał Komisji „W iara i U stró j” swoją 
oficjalną odpowiedź na tzw. doku
m ent z Limy w sprawie „Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchownego”. 
Odpowiedź, licząca 40 stron, została 
opracowana wspólnie przez w aty
kański S ekretariat ds. Jedności

Chrześcijan i Kongregację Dok
tryny W iary na podstaw ie tekstów  
nadesłanych przez krajow e kon
ferencje biskupów  i wydziały te 
ologiczne. D yrektor S ek reta ria tu  
Komisji „W iara i U stró j”, d r 
G unther Gassmann, oświadczył, że 
zawiera ona „afirm ację dużych 
fragm entów  dokum entu”. Teologo
wie rzym skokatoliccy są od 1968 r. 
pełnopraw nym i członkami Komisji 
„W iara i U stró j” SRK.

%  Światow a Rada Kościołów i 
Światowa F ederacja L u terańska 
sprzeciw iają się opiniom głoszącym, 
że szerząca się w święcie choroba 
AIDS jest karą  Bożą i że należy 
interpretow ać ją  tak, jak  starotes- 
tam entowe plagi, zsyłane na ludzi, 
aby się opam iętali. W przyszłym  
roku ma się odbyć m iędzynarodowa 
konferencja wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich poświęcona proble
mom związanym z rozpowszechnia
niem się AIDS.

%  Nowym prezydentem  Ogólnoaf- 
rykańskiej K onferencji Kościołów, 
zrzeszającej 100 m in chrześcijan na 
Czarnym  Lądzie, został anglikański 
arcybiskup K apsztadu, lau rea t Po
kojowej Nagrody Nobla — Desmond 
Tutu. Stanowisko sekretarza gene

ralnego powierzono dotychczasowe
mu sekretarzow i Rady Kościołów 
Ewangelickich Angoli — Jose Chi- 
pendzie.

#  Z danych opublikowanych przez 
znanego statystyka religii, Davida 
B arre ta  z USA, wynika, że wszy
stkie religie św iata, z w yjątkiem  
hinduizmu, wykazały w porów naniu 
z poprzednim  rokiem  przyrost w ier
nych. Największą religią św iata po
zostaje w dalszym ciągu chrześci
jaństw o — 1,64 mld w iernych. Ko
lejne m iejsca zajm ują: islam — 
854 min, hinduizm  — 658 min, bud
dyzm — 312 min, judaizm  — 18.2 
min. Największą społecznością 
chrześcijańską jest Kościół Rzym 
skokatolicki — 907 m in w iernych. 
Kościoły i wspólnoty protestanckie 
liczą 322 min członków, Kościoły 
praw osławne — 173 min, anglikanie 
— 51,6 min. Katolików nie uznają
cych zwierzchnictwa Stolicy Aposto
lskiej jest 3,6 min. Ponadto (głównie 
w Afryce) istnieje 125 min chrześci
jan, których nie da się zakw alifi
kować do żadnej z głównych trad y 
cji chrześcijaństwa. W edług B arreta, 
Europa pozostaje nadal najbardziej 
„chrześcijańskim ” kontynentem . Ży
je tu ta j 512 min chrześcijan. Dalsze 
miejsca zajm ują: A m eryka Łaciń
ska — 401 min, A fryka i Azja — 
po 202 min, Am eryka Północna — 
185 min i Oceania — 17 min*
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0  W W enecji odbyło się trzecie 
spotkanie w ram ach trzeciej tury  
rozmów prowadzonych przez przed
stawicieli w atykańskiego Sekre
ta ria tu  ds. Jedności Chrześcijan 
oraz wpólnot zielonoświątkowych. 
Poświęcone ono było tem atowi: 
„Koinonia, Kościół i sakram enty”. 
Jak  głosi opublikowany kom uni
kat, członkowie obu delegacji „w 
atm osferze modlitwy i p rzyjaźni” 
zaprezentowali i w yjaśnili swoje 
stanowiska. O ficjalny dialog m ię
dzy katolikam i i zielonoświątko
wcami trw a od 1972 r.
£  P atria rchat Moskiewski podał do 
wiadomości program  obchodów ty 
siąclecia chrztu Rusi, p rzypadające
go w przyszłym  roku. Uroczystości 
rozpoczną się 5 czerwca w katedrze 
patriarchalnej w Moskwie. Od 6 do 
9 czerwca w klasztorze Sw. Trójcy 
w Zagorsku obradować będzie Sy
nod K rajow y Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego, a 10 czerwca w ko
ściele Zm artw ychw stania, zna jdu ją
cym się na terenie klasztoru Daniło
wskiego w Moskwie, nastąpi głów
na uroczystość jubileuszowa. Dwa 
dni później zostanie odprawione n a
bożeństwo dziękczynne. Uroczystości 
z udziałem członków Synodu K ra
jowego i licznych gości zagranicz
nych odbędą się także w Kijowie, 
Leningrądzie, W łodzimierzu oraz we 
wszystkich eparchiach i parafiach

praw osław nych w k raju  i za g ran i
cą. Zorganizowane zostaną trzy m ię
dzynarodowe konferencje teologów, 
w ydana okolicznościowa lite ra tu ra  
i w ybity pam iątkow y medal.
£  Liczba chrześcijan w Izraelu sy
stem atycznie maleje. A ktualnie m ie
szka ich tam  już tylko 125 tys. Z 
danych opublikow anych przez p ra 
wosławny biuletyn ekum eniczny „E- 
piskepis” wynika, że najsilniejszą 
grupę chrześcijańską stanowią tzw. 
melkici (40 tys. w iernych) znajdu
jący się w unii z Rzymem. P raw o
sławnych jest 30 tys., tyle samo 
katolików  rzymskich. M niejsze g ru 
py tw orzą chrześcijanie arm eńscy 
i syryjscy oraz protestanci różnych 
wyznań.
•  W edług inform acji Chińskiej R a
dy C hrześcijańskiej, liczba pro tes
tantów  w Chinach rośnie dwa razy 
szybciej niż liczba mieszkańców 
kraju . Podjęta przez Kościoły chiń
skie akcja „odzachodnienia” chrze
ścijaństw a spowodowała wzrost za
interesow ania protestantyzm em , po
dobnie jak  odjudaizowanie chrześci
jaństw a w pierwszym  stuleciu przy
sporzyło mu zwolenników. W okre
sie 40-letnich rządów władzy ludo
wej liczba pro testantów  w Chinach 
wzrosła czterokrotnie i wynosi dzi
siaj ponad cztery miliony.
%  W K oreańskiej Republice Ludo
wo-Dem okratycznej przebywała nie

dawno po raz pierwszy oficjalna de
legacja K rajow ej Rady Kościołów 
w USA pod przewodnictwem  teolo
ga reform owanego Arie Brouwera. 
Delegaci przeprow adzili rozmowy z 
przedstaw icielam i rządu KRL-D, a 
także odwiedzili pięć zborów ew an
gelickich, które zbierają się na n a 
bożeństwa w domach pryw atnych. 
Duże wrażenie wywarło na A m ery
kanach ożywione życie religijne w 
tym  kraju . K oreański Związek 
Chrześcijański zrzesza — według 
w łasnych inform acji — 10 tys. p ro
testantów .
%  W Japonii ukaże się w krótce e- 
kum eniczny przekład Biblii z języ
ków oryginalnych, nad którym  przez 
18 lat pracowało 40 biblistów  pro
testanckich i katolickich. Ciekawe, 
że sporo trudności nastręczyło u je
dnolicenie pisowni japońskiej imion 
biblijnych, także im ienia Jezus, gdyż 
do tej pory inaczej pisali je p ro tes
tanci i inaczej katolicy.
%  U niw ersytet Papieski w S ala
mance (Hiszpania) nadał doktorat 
honorowy b ratu  Maxowi Thurianow i 
— znanem u teologowi ew angelic
ko-reform ow anem u i członkowi 
Wspólnoty Ekum enicznej w Taize 
za całokształt jego pracy teologicz
nej, liturgicznej i ekum enicznej. Te
olog ten odegrał kluczową rolę w o- 
pracowaniu dokum entu „Chrzest, 
Eucharystia i Urząd duchownego”.

OFIARY NA WYDAWNICTWO

Karol Poland (na koszty przesyłki) — zł 200, 
ks. Jan Tołwiński — zł 400, N.N. — zł 100, 
Bolesław Wiśniewski — zł 400, Roman Kocko 
— zł 500, Krystyna Bandołowa — zł 1000, 
H.R.D. Wapienica — zł 1000, Irena Hroboni — 
zł 1000, Maria i Andrzej Dębscy — zł 1000, 
Bogumił Gajdeczko — zł 1760, Piet van Veld- 
huisen — zł 400, Tadeusz Świątek — zł 1000, 
Amalia Bachulska — zł 760, Małgorzata 
Chmielewska — zł 7500, Jadwiga Sajewska — 
zł 1500, Władysław Garbowski — zł 100, Al
freda Kamińska — zł 2000, Bohdan Hyla — zł 
3000, Mirosława Windyga — zł 520, Etelka 
Pudłowska — zł 260, Marta Kłyszewska — 
zł 360, Zofia Tworkiewicz — zł 500.
Romana Glapa — zł 400, Witold Bender — 
980 zł, Tadeusz Świątek — zł 1000, Ryszard 
Tomaszewski — 2660, N. N. — zł 100, Ma
teusz Mraczek — zł 700, N. N. — zł 500, Ire

neusz Kendra — zł 600, Ruth Engelhardt — zł 
5000, Hildegarda Jurczak (zamiast kwiatów na 
grób śp. Amalii Stejskałowej) — zł 5000, Elż
bieta Kunicka — zł 440, ks. Jan Dukała — zł 
400, Mirona Pejga — zł 400, Parafia Ewange
licko-Augsburska Sw. Trójcy, Warszawa — zł 
2000, ks. Bogdan Kolinek — zł 400, Stanisław 
Werner — zł 6346, Mira i Karol Maćkowie — 
zł 2000, Anna Giryng —■ zł 5800, Piotr Krzy- 
żanek — zł 5000, Wojciech Troszczyłów — zł 
300, Hanna Peżarska — zł 1400, Zennon Has 
— zł 400.

W szystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 
Przypom inam y, że ofiary na wydawnictwo „Jednota” 
przekazywać można na konto PKO VIII OM W arsza
wa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem  p ie
niężnym pod adresem : A dm inistracja miesięcznika 
„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 W arszawa.
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0 Po zgonie biskupa Zoltana K al- 
dy’ego (17 m aja br.) Kościol Ew an- 
gelicko-Luterański na Węgrzech 
m usiał dokonać wyboru nowego 
zwierzchnika. Po raz pierwszy od 
1945 r. do wyborów stanęli dwaj 
kandydaci (a nie jeden) — ks. dr 
Bela H arm ati i ks. sen. Michaly 
Toth-Szoelloes. Zdecydowaną w ię
kszość głosów rad parafialnych o- 
trzym ał pierwszy z nich. Bp H ar
m ati ma 51 lat. Pochodzi z rodziny, 
która dała już Kościołowi wielu 
duchownych. Po ukończeniu studiów 
w Budapeszcie pracow ał jako dusz
pasterz w kilku parafiach. W 
1980 r. uzyskał doktorat i rozpo
czął pracę na wydziale studiów  
Światowej Federacji L uterańskiej w 
Genewie. Jako ekspert w dziedzinie 
etyki społecznej organizował różne 
konsultacje i publikow ał swoje p ra 
ce z tej dziedziny. Jednocześnie 
spraw ow ał opiekę duszpasterską nad 
W ęgrami wyznania luterańskiego w 
Genewie i Lozannie.

0 W USA w zrasta liczba obyw a
teli należących do któregoś z 218 
Kościołów. O publikowany niedawno 
„Rocznik Kościołów am erykańskich
1 kanadyjskich 1987” podaje, iż w 
1985 r. w stosunku do danych z 
1984 r. liczba ta zwiększyła się o 
750 tysięcy i wynosi 143 miliony, 
co stanowi praw ie 60% wszystkich 
obywateli USA. Z siedmiu m ilio
nów Żydów zam ieszkujących Stany 
Zjednoczone 3,6 min należy do k tó
rejś z trzech wielkich wspólnot re 
ligijnych — ortodoksów, konserw a
tystów  lub liberałów. . Rocznik in
form uje też, że system atycznie 
w zrasta wysokość ofiar składanych 
przez w iernych na cele Kościoła.

0  Kościół Ewangelicki Pala tynatu  
zawarł wspólnotę ambony i ołtarza 
z Kościołem Metodystów w RFN.

0  Większość katolików i p ro testan 
tów w Szkocji opowiada się za 
wspólnym użytkowaniem  szkół, ko
ściołów i sal parafialnych. Taki w y
nik przyniosła ankieta, w której 
wypowiadali się członkowie obu 
Kościołów. Za wspólnymi szkołami 
opowiedziało się 75% katolików  i 
80% protestantów , za wspólnym u- 
żytkowaniem  kościołów i sal p a ra 

fialnych — 73% katolików  i 67% 
protestantów .

Z K R A J U

0 Od 30 VIII do 6 IX br. w W ar
szawie i W yknie k. Nidzicy trw ała 
konsultacja Komisji ŚRK ds. Misji 
Światowej i Ewangelizacji. 60 przed
stawicieli Kościołów członkowskich 
ŚRK — reprezentujących praw osła
wie, luteranizm , ewangelicyzm re 
form owany, baptyzm, starokatoli- 
cyzm a także rzymski katolicyzm 
w państw ach socjalistycznych Eu
ropy W schodniej — wymieniało 
doświadczenia w dziedzinie prow a
dzenia działalności m isyjnej i ew an
gelizacyjnej w tej części Europy, 
koncentrując się zwłaszcza nad m i
syjnym  zadaniem  wspólnot klasz
tornych, rolą nabożeństwa i zw ia
stow ania ewangelizacyjnego. Rozwa
żano również takie problem y, jak: 
zwiastowanie wśród dzieci, sztuka 
jako form a zwiastowania, służba 
m isyjna w dużych m iastach. 
Zaznajomiono się też ze stanem 
przygotow ań do planow anej na rok 
1988 w San Antonio (Teksas, USA) 
Światowej K onferencji M isyjnej, a 
także z rzym skokatolickim  spojrze
niem na m isję i ewangelizację oraz 
z m etodam i ewangelizacyjnym i sto
sowanym i przez Kościoły w Azji
1 Afryce. Kościoły polskie reprezen
towała 15-osobowa grupa przedsta
wicieli Kościołów członkowskich 
Polskiej Rady Ekum enicznej i Koś
cioła Rzymskokatolickiego. W aty
kański S ek retaria t ds. Jedności 
Chrześcijan reprezentow ał duchow
ny kenijski — ks. p ra ła t John Mu- 
tiso Mbinda.
Uczestnicy obrad wzięli udział w 
niedzielnych nabożeństw ach w koś
ciołach: praw osławnym , ew angeli
cko-augsburskim  i m etodystycznym 
na M azurach i zapoznali się z ży
ciem religijnym  na tym terenie.
0 W dniach 16—20 listopada odbyła 
się w Wiśle, w Ośrodku K atechety
cznym Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, konferencja teologiczna 
poświęcona sprawom  ewangelizacji, 
a w dniach 20—22 listopada — w 
tym  samym Ośrodku — konferencja 
dla pracowników  Służby Zdrowia. 
Obie konferencje zorganizowała Ko
m isja Ewangelizacji PRE.

Pierwsza- była przeznaczona dla du
chownych, studentów  teologii, sió- 
str-diakonis i innych osób zaanga
żowanych w pracy ewangelizacyjnej 
bądź nią zainteresowanych. W kon
ferencji wzięło udział około stu sta 
łych uczestników oraz około pięć
dziesięciu dojeżdżających bądź to na 
wszystkie zajęcia, bądź tylko na po
południowe po zakończeniu pracy 
zawodowej. N astępujące Kościoły 
delegowały swoich przedstaw icieli: 
Ewangelicko-Augsburski, Ew angeli
cko-Reform owany, M etodystyczny, 
Baptystyczny, Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny. W ykładowcami byli: 
dr Sam uel Kamaleson, H indus p ra 
cujący i m ieszkający obecnie w S ta 
nach Zjednoczonych — m etodysta, 
k tóry  był szefem zespołu usługują
cego podczas konferencji, arcybiskup 
M elbourne ks. David Penm an — an- 
glikanin, oraz dr R obert Coleman, 
m etodysta, w ykładowca w szkołach 
biblijnych, autor w ielu książek o 
problem ach ewangelizacji.
W ykładowcy zajęli się problem am i i 
różnym i aspektam i pracy poew an- 
gelizacyjnej. A rcybiskup Penm an 
prowadził natom iast wnikliw ie, in
teresująco i odkrywczo studia b ib lij
ne o podobieństwach. Z polskiej 
strony referaty  wygłosili: p. Ewa 
U rbaniak na tem at: „Praca nad n a 
wróconymi narkom anam i0 oraz dr 
H enryk W ieją: „Przygotowywanie 
doradców duchowych dla ew angeli
zacji i pracy poew angelizacyjnej”. 
Przew idziany był również tejnat: 
„Praw osławny punk t widzenia na 
m isję i ew angelizację”, niestety, 
prelegent z Kościoła Praw osław 
nego nie przybył (w tym  czasie 
przebywał w Polsce P atria rcha  K on
stantynopola, Damaskinos).
Druga konferencja była przeznaczo
na dla lekarzy, pielęgniarek, te ra 
peutów, psychologów oraz innych 
osób pracujących wśród chorych. 
Wzięło w niej udział siedem dzie
sięciu kilku stałych uczestników o- 
raz drugie tyle dojeżdżających na 
zajęcia z okolic. Podobnie jak  w 
pierwszej, tak  i w tej konferencji 
uczestniczyli członkowie wyżej wy
m ienionych Kościołów, a ponadto 
członkowie Kościoła Rzym skokatoli
ckiego. W ykładowcami byli: dr Sa
m uel K am aleson — szef zespołu w y
kładowców, k tóry  prow adził studia 
biblijne, dr Simpson — chirurg z 
A ustralii oraz dr P iper — in tern ista  
ze S tanów  Zjednoczonych.
W ykładowcy wskazywali na potrze
bę zajm owania się nie tylko stroną 
cielesną, lecz i duchową chorego 
człowieka. Ponadto mowa była o 
chrześcijańskiej m otyw acji pracy w 
Służbie Zdrowia oraz o problem ach 
etycznych, z jakim i spotykają się 
jej pracownicy.
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