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CO W Y NA TO? CO W N U M E R Z E  ?

Rewelacyjny środek

Widmo krąży po Europie, widmo nowej dżumy, choroby dotychczas nie 
znanej, oznaczonej równie tajemniczo co nowocześnie tetragramem AIDS, 
z szacunkiem pisanym wielkimi literami wyrażającymi skrót jej dość dłu
giego określenia jak gdyby jakiejś szacownej instytucji — 6 oznaczają
cym zespół m  by tego braku ^odporności. IPo jawiła się ir {i e&pod zi e wa Wie i roz
szerza coraz szybciej, wywoływana przez wirus wprawdzie już odkryty, ale 
nie do zwalczenia dostępnymi środkami. Medycyna jest (bezradna. Na ludzi 
pada strach. Współodpowiedzialnością za ten strach, który rozprzestrzenia 
się szybciej niż sam wirus, Komitet Naczelny $RK obarcza Kościoły, które 
zbyt długo w tej sprawie milczały.

A przecież wymyślono i ogłoszono skuteczny, „nowy” i rewelacyjny środek 
profilaktyczny. Nazywa się on „tradycjna moralność”. Spokojny może 
być ten, kto prowadzi życie zgodne z jej zasadami. Wiadomo bowiem, 
że choroba rozszerza się przede wszystkim w grupach „wysokiego ryzyka”, 
jak eufemistycznie nazywane są środowiska narkomanów, homoseksuali
stów i prostytutek >̂raz ludzi hołdujących swobodzie seksualnej. Hasła 
głoszące wolność od wszelkich „tabu” straciły wiele ze swej atrakcyjności, 
stały się niebezpieczne.

Ludzie traktujący moralność czysto instrumentalnie — jako środek zabez
pieczający przed określonym zagrożeniem — zyskali nowy argument. 
Przestrzeganie zastał moralnych, ich zdaniem, ma jedmak sen«, bo 'dzięki 
temu można uniknąć bardzo groźnego niebezpieczeństwa. Wstrzemięźliwość 
bowiem w dużym stopniu chroni przed zapadnięciem na tę beznadziejną 
chorobę. Niestety, nie chroni całkowicie, ponieważ, jak się okazuje, wirus 
znalazł już sobie nowe drogi rozprzestrzeniania, a co gorsza, łatwo podlega 
mutacjom, czyli zmianie postaci. Ale to już jest inna sprawa.

Nas interesuje nagłe odkrycie i „dowartościowanie” moralności jako tar
czy ochronnej, jak gdyby przestrzeganie (zasad moralnych miało tylko czy
sto utylitarne uzasadnienie. Niemało ludzi uważa, że norma obowiązuje 
tak długo, jak długo jej nieprzestrzeganie pociąga za sobą określone, gro
źne skutki. Skoro jednak dzięki medycynie można uniknąć przykrych i 
niebezpiecznych konsekwencji w postaci choroby czy niepożądanej ciąży, 
to ograniczenia w postaci zakazów i nakazów przestają obowiązywać w 
dziedzinie moralności seksualnej. Wielu uważa, że zasady moralne należy 
zmodyfikować, skoro nie ma zagrożenia. Ale teraz, kiedy pojawiło się 
niebezpieczeństwo, wobec którego medycyna jest bezsilna, ci sami ludzie 
uważają, że warto wrócić do „tradycyjnej moralności”.

Etyka obejmuje całość ludzkich zachowań a jej normy określają to, co jest 
słuszne i co jest niesłuszne, dobre i złe nie tylko w jednej, seksualnej 
dziedzinie, ale w całej naszej egzystencji. Etyka ma swoje odniesienie do 
Boga i Jego prawa. Nie jest ona wytworem ludzkiego doświadczenia, a jej 
normy nie zostały wypracowane przez ludzką mądrość. Nie istnieje coś 
takiego, jak etyka niezależna. Jeśli nawet próbuje się tu i ówdzie taką 
etykę opracować, to jej pierwowzorem pozostają normy wynikające z pra
wa Bożego, wszczepione w ludzką naturę jako wyczucie tego, co słuszne 
i co niesłuszne, i ujęte w formę ogólnie obowiązujących norm.

Etyka nie jest dziedziną, którą wolno bezkarnie manipulować, ponieważ 
opiera się na prawie Bożym. A  Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Cokol
wiek człowiek czyni, pociągnie to odpowiednie skutki (por. Gal. 6:7). Kto 
dąży do zaspokojenia swoich pragnień bez oglądania się na wyższe dobro, 
ten poniesie konsekwencje swych decyzji i zapłaci (już tu, na ziemi, nie 
dopiero tam, w niebie) słoną cenę. Natomiast podporządkowanie siebie i 
swych pragnień wyższemu dobru przynosi poczucie wolności i radość 
życia (por. Rzym. 8:13,15).

Objawienie — to tytuł kazania wy
głoszonego przez Marka Izdebskiego* 
w dniu święta Epifanii w  naszym* 
warszawskim kościele (s. 3). Poe
tycka modlitwa, następująca po ka
zaniu, nosi tytuł Ty jesteś światłem 
(s. 4).
Na s. 5 publikujemy artykuł An- 
drzeja Dębskiego pt. Pragnienie je
dności, zawierający refleksje autora, 
na temat wzajemnych stosunków 
między dwoma Kościołami ewange
lickimi — augsburskim i reformo
wanym.

0 drogach Reformacji, zapoczątko
wanej przez Jana Kalwina w Ge
newie, pisze ks. yiastiimiil SIamar 
pastor Ewangelickiego Kościoła Cze- 
skobraterskiego w Czechosłowacji
(is. 6).
Numer zawiera sporo materiałów o* 
charakterze historycznym. Stanisław 
Linkowski opisuje dzieje nie istnie
jącego już zboru ewangelicko-refor
mowanego w  Orzeszkorwie, który" 
został założony w XV I w. przez, 
braci czeskich (Ecclesia reformata 
Orzesizkowiensis, s. 8). Antykułeim o* 
Zakładach Ogrodniczych C. Ulricha 
(s. 11) rozpoczynamy nowy cykl hi
storyczny, zatytułowany Ewangelic
kie firmy warszawskie; autorem 
cyklu jest Tadeusz Świątek. Mąż- 
Maryli — to hrabia Wawrzyniec 
Puttkamer, którego poślubiła Ma
ryla Wereszczakówna, młodzieńcza 
miłość Adama Mickiewicza i adre
satka wielu jego wierszy. Wojciech 
Kriegseisen, autor artykułu pod 
tym tytułem (s. 14), przedstawia po
stać Puttkamera, który był wyzna- 
nia reformowanego, od innej strony
1 inaczej niż osnuta wokół romansu 
poety legenda literacka.
Pozostałe teksty dotyczą spraw ak
tualnych. Taki charakter ma re
dakcyjny felieton w rubryce Co 
Wy na to? (s. 2). W rubryce Wśród 
książek (s. 17), jak zwykle, nowo
ści wydawnicze, a na s. 18 recenzja 
tegorocznego Kalendarza Ewangeli
ckiego, napisana przez Włodzimierza 
Zuzgę. Listy (s. 19) i Przegląd eku
meniczny (s. 20) dotyczą również 
spraw dzisiejszych Kościoła.

NASZA OKŁADKA:
...Boga nikt nigdy nie widział, lecz 
jednorodzony Syn (...) objawił Go 
(por. kazanie, s. 3). Autor grafiki: 
Hans-Georg Annies.
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MAREK IZDEBSKI

Objawienie

Jan świadczył o Nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedzia
łem: „Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja”. 
A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bo
wiem został (nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, 
który jest na łonie (Ojca, objawił Go.

Jn 1:15—18

Epifania* oznacza objawienie. Człowiek od da
wien dawna pragnął objawienia się Boga. Moj
żesz prosił Boga: „Pokaż mi, proszę, chwałę 
Twoją” , na co otrzymał odpowiedź: „Nie mo
żesz oglądać oblicza mego, gdyż nie może czło
wiek oglądać i pozostać przy życiu” . Hiob po- 
■cieszał się w swojej niedoli: „Będę oglądał Bo
ga. Tak! Ja sam ujrzę Go: moje oczy zobaczą 
Go” . Podobną nadzieję miał Dawid, gdy się 
modlił: „Ale ja, dzięki sprawiedliwości, ujrzę 
oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się wi
dokiem Twoim” . A prorok Izajasz prosił: „Byś 
rozdarł niebiosa i zstąpił” . I dzisiaj można czę
sto słyszeć, jak ludzie mówią: „Jeżeli jest Bóg, 
to dlaczego się nie pokaże” , albo jeszcze bar
dziej naiwnie: „Czego nie widzę, w to nie wie- 
rzę .

Lew Tołstoj opowiada o pewnym królu, który 
również pragnął objawienia się Boga, chciał Go 
oglądać i poznać, jaki On jest i co robi. Pew
nego razu spotkał podczas polowania pasterza 
i  podzielił się z nim swoim pragnieniem oglą
dania Boga. Pasterz wyprowadził go na rozsło- 
necznioną polanę i kazał spojrzeć na słońce. 
Król odpowiedział: —  Nie mogę wpatrywać 
się w słońce, ponieważ razi orno mój wzrok 
i  boję się, że oślepnę. —  Tym bardziej —  rzekł 
na to pasterz — nie możesz oglądać Boga, któ
ry  stworzył miliony słońc. Po tym byś nie 
tylko oślepł, ale i umarł. Wtedy król zapytał: 
—  A  powiedz mi, co czynił Bóg ;przed stwo
rzeniem świata? —  Dowiesz się, królu, jeśli 
zaczniesz liczyć od jednego. Król zaczął liczyć: 
jeden, dwa, trzy, cztery... Wtedy pasterz mu 
przerwał i powiedział: —  Nie tak, królu! Pro
szę, licz wstecz. — Wstecz liczyć nie można. 
Przed jedynką jest tylko zero. —  Tak samo, 
królu, nie można odpowiedzieć na pytanie: co 
Bóg czynił przed stworzeniem świata. —  Wo
bec tego odpowiedz mi na inne pytanie: co 
Bóg uczynił dla nas, ludzi? —  Dowiesz się, 
królu, jeżeli na chwilę zamienimy się naszymi 
strojami. Król przebrał się w ubogie, nędzne 
szaty pasterza, a pasterz włożył na siebie wspa
niały królewski strój i powiedział: — Oto co 
uczynił Pan Bóg: pozbył się boskiej chwały, a 
przybrał postać człowieka.

To uczynił Bóg owej nocy, gdy Anioł Pański 
powiedział pasterzom: „Zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego lu
du, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” . 
A  gdy poszli powitać Zbawiciela, ujrzeli sta
jenkę, żłobek i dwoje biednych ludzi z małym 
Dzieciątkiem. Na .pewno zdumiał ich ten widok. 
Spodziewali się czegoś innego. A  jednak oddali 
Mu hołd i powiedzieli o Nim innym ludziom.
Mędrcy ze Wschodu przybyli z daleka szukając 
nowo narodzonego króla; i kogo zobaczyli? Dzie
ciątko w żłobie. A  jednak to był Król, tylko że 
jakby przebrany, nie za pasterza wprawdzie, 
lecz za dziecko. A  mimo to mędrcy złożyli Mu 
hołd królewski, bo przez Ducha Świętego roz
poznali w nim Króla.
Po co Bóg to uczynił? — zapytał król z opo
wieści Tołstoja. —  Po to —  odpowiedział pa
sterz —  żeby człowiek, który przyjmie prze
branego Króla, dostąpił godności królewskiej, 
więcej —  żeby otrzymał prawo stania się dzie
ckiem Bożym. W Jezusie objawia ukryty i nie
poznawalny Bóg samego siebie, swoją istotę, 
swoją wolę i miłość działającą dla zbawienia 
ludzkości. Dzięki Jezusowi Bóg przestaje być 
przypuszczeniem, lecz staje się ucieleśnioną 
rzeczywistością. W Ewangelii Jana czyta
my: „A  Słowo ciałem się stało i zamie
szkało wśród nas” . A  nasz dzisiejszy tekst 
powiada: „Boga nikt nigdy nie widział, lecz 
jednorodzony Syn, 'który jest na łonie 
Ojca, objawił Go” . Jezus nawet utożsamia 
się z Bogiem, gdy mówi: „Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy” i „Kto mnie widział, widział Ojca” . 
Dzieło zbawienia, dokonane przez Jezusa Chry
stusa, przyniosło istotne i decydujące zmiany 
w sytuacji człowieka wobec Boga. Z drogi do 
Boga usunięte zostały wszystkie przeszkody, 
które dotąd utrudniały, czy wręcz uniemożli
wiały, bezpośredni z Nim kontakt. Pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem pozostał tylko jeden, ale 
za to wszechmocny Pośrednik —  Jezus Chry
stus. Wszyscy inni pośrednicy utracili swoje 
znaczenie. Nastąpiło uwolnienie człowieka z 
potrójnej niewoli —  grzechu, śmierci oraz sza
tana; człowiek został podniesiony do godności 
dziecka Bożego i powołany do życia w wiecz-
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naści. Uwolniony też zastał ad balastu szcze
gółowych i uciążliwych przepisów Zakonu. 
Stał się wolny, aby żyć z Bogiem i dla Boga, 
nie z przymusu i konieczności, lecz z miłości do 
Boga Ojca w niebie i wiary w zbawcze dzieło 
Syna Bożego. Nasz dzisiejszy tekst powiada. 
„A  z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to 
łaskę za łaską” .

Boskość Jezusa wydaje się dla wielu ludzi 
czymś niepojętym, są nawet tacy, którzy tę 
prawdę odrzucają. A na tej właśnie prawdzie 
opiera się wiara chrześcijańska. Wszystkie inne 
elementy mają też poganie: przykazania boże, 
wszechmoc, mądrość bożą. Jednego tylko nie 
mają: Boga, który sam do człowieka przy
chodzi, chce z nim przestawać, nie wstydzi się 
go; Boga, który się do ludzi zniża, jak gdyby 
był jednym z nich. Ten Bóg przyszedł do nas 
z nieba, zniżył się do nas upadłych i objawił 
się w Jezusie Chrystusie.

Kto nie uznaje Jezusa za Syna Bożego, kto nie 
wierzy, że w Nim przedwieczny Bóg stał się 
człowiekiem, dla tego Bóg zawsze będzie ukry
ty i nierozpoznawalny.

I jeszcze jedno: objawienie się Boga w Chry
stusie nie skończyło się w grocie betlejemskiej 
ani na szczycie Golgoty. Ono ma swoją kon

tynuację i dzisiaj. Jezus jest wciąż żywym Bo
giem, który może stać się rzeczywistością dla 
każdego z nas.
W swojej książce „Ty, ja i Jezus” znany pio
senkarz amerykański Cliff Richard pisze: „Czy 
dostrzegasz, jak wielkie znaczenie dla chrześci
jan ma fakt, że mogą odwoływać się do żyją
cej istoty, a nie do jakiegoś abstrakcyjnego sy
stemu filozoficznego? Chrześcijaństwo to nie 
tylko przestrzeganie pewnych etycznych za
sad, chociaż dyscyplina i posłuszeństwo na pe
wno są tu ważne. Nasza wiara nie zależy też 
od naszej woli, a już na pewno nie ma nic 
wspólnego z »zaliczaniem« nabożeństw. Chrze
ścijaństwo to całkowite oddanie się Jezusowi 
— jako żyjącemu przyjacielowi — i służenie 
Mu, jako Panu i Bogu” .
Pytanie, czy rzeczywiście mamy Syna, Jezusa 
Chrystusa, czy też zajmujemy się Nim czysto 
abstrakcyjnie, przytakując biblijnym przeka
zom — jest pytaniem o zasadniczym znaczeniu, 
stawianym każdemu z nas. Tu bowiem chodzi 
o nowe życie —  „Kto ma Syna, ma życie!” . *

* Kazanie wygłoszone w święto Epifanii, 6 stycznia 
1987 r., w warszawskim kościele ewangelicko-refor
mowanym.

Ty
jesteś światłem

w nas jest noc 
a Ty jesteś światłem 
jesteśmy splątani 
a Ty uwalniasz nas

z naszych więzów 
jesteśmy zagubieni 
a Ty jesteś Drogą 
jesteśmy chorzy na ból świata 
a Ty jesteś naszym lekarzem 
błądzimy i poszukujemy 
a Ty wyciągasz do nas dłoń 

pochylasz się nad nami 
bo umiłowałeś człowieka

T.W.

[Tytuł modlitwy od redakcji]
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ANDRZEJ DĘBSKI

Co roku, w styczniu, obchodzimy 
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan. Wówczas, gromadząc się w 
świątyniach naszych braci, dajemy 
wyraz pragnieniu, by słowa, które 
wypowiedział nasz wspólny Pan, 
Jezus Chrystus, do Ojca w modli
twie arcykapłańskiej: „aby wszyscy 
byli jedno”, stały się faktem, by 
podział, różniący tak boleśnie wy
znawców Tego samego, został prze
zwyciężony. A  co robimy na co 
dzień, w zwykłe tygodnie roku, by 
to pragnienie urzeczywistnić? Mam 
tu na myśli przede wszystkim sy
tuację ekumeniczną między moją 
rodzimą wspólnotą wyznaniową — 
Kościołem Ewangelicko-Augsbur
skim a Kościołem Ewangelicko-Re
formowanym.

W przeszłości, i to niedalekiej, żeby 
nie odwoływać się do znanych ogól
nie faktów historycznych, wiele u- 
czyniono na drodze do osiągnięcia 
jedności, i to widzialnej, chrześci
jan obu tych Kościołów. Przypom
nijmy rok 1970, kiedy to z okazji 
400-lecia Ugody Sandomierskiej 
przedstawiciele Synodów Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego i E- 
wangelicko-Augsburskiego wydali 
wspólną odezwę „Jedność Ducha w 
spójni pokoju”. Stwierdzono w niej 
m.in.: „Oba Kościoły pragną służyć 
wzajemnie swym wiernym tymi do
brami, które posiadają: Słowem 
przez wspólnotę kazalnicy, sakra
mentami przez wspólnotę chrzciel
nicy i Stołu Pańskiego. We wszyst
kich zaś dziedzinach, jak na przy
kład w pracy Synodów, we wspól
nym kształceniu duchownych, w 
programach nauczania religii i w 
wychowaniu dzieci, we współpracy 
wydawniczej, w działaniu społeczno- 
-charytatywnym będą dążyły do 
zbliżenia, którego celem jest jed
ność Kościoła Chrystusowego w w i
dzialnych kształtach. Pragniemy 
traktować możliwość braterskiej 
współpracy jak najrzetelniej i dbać 
o jej pogłębienie, nawiązując w ten 
sposób do dzieła rozpoczętego przed 
czterema wiekami i dając wyraz 
gotowości do jego rozwijania”.1 
W tym samym 1970 roku, 18 paź
dziernika, odbyło się w Warszawie 
Zgromadzenie Ekumeniczne, na

Pragnienie jedności

którym duchowny luterański, ks. 
sen. Waldemar Preiss, wygłosił re
ferat zawierający postulaty skiero
wane nie tylko do audytorium, ale 
do wszystkich polskich ewangelików. 
M.in. mówca postulował: „Połącze
nie wszystkich wyznań protestan
ckich w Polsce w jeden Kościół — 
Polski Kościół Ewangelicki, przepro
wadzenie tego zjednoczenia etapa
mi (...), powołanie mieszanej komi
sji teologicznej oraz komisji ustro
jowej na zasadzie al pari (na równi
— przyp. red.) dla ustalenia wspól
nego wyznania wiary i wspólnego 
ustroju kościelnego, powołanie (...) 
przedstawicielstw Synodów i zwie
rzchników władz duchownych i ad
ministracyjnych na wspólny synod 
ewangelicki w Polsce, celem peł
nej unii (...), w międzyczasie — od 
zaraz — przeprowadzenie w posz
czególnych Kościołach intensywnej 
akcji uświadamiającej wśród wier
nych dla wyzwolenia wśród nich 
pragnienia zgody i współpracy, z 
celem ostatecznym — jak Bóg da
— pełnej jedności chrześcijan.”2

Pamiętamy te słowa my, którzy 
ich słuchaliśmy. Pamiętamy też, że 
wielu z nas miało łzy w oczach, 
wierząc, że tym razem, być może, 
dokona się coś na kształt przełomu, 
zapoczątkowującego nową rzeczy
wistość realnego zbliżenia i realizo
wanego w praktyce braterstwa. Trzy 
miesiące później, w styczniu 1971 r., 
gorętsze były nasze modlitwy pod
czas Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan.

Tymczasem minęło kilkanaście lat. 
Były to lata burzliwe i trudne, tak
że dla chrześcijaństwa i stosunków 
ekumenicznych w naszym kraju. Na 
wspólnej drodze do jedności zro
biono wiele, a o konkretnych kro
kach informują bieżąco wyspecja
lizowane periodyki. Ale na codzień 
zwyczajny chrześcijanin nie tylko 
nie dostrzega „przełomu”, lecz w 
wielu dziedzinach widzi wyraźny 
regres. Czy to tylko jego subiekty
wne odczucie, czy może realistycz
na ocena rzeczywistych faktów? Na 
pewno także i własne zaniedbanie, 
owoc niewiary, zaniechanych dzia
łań... Bóg to wie.

Pozostawmy lata minione. Odeszła 
większość autorów wspomnianej o- 
dezwy. Nie ziściły się szeroko za
krojone nadzieje, którym dano wy
raz w cytowanym wystąpieniu na 
Zgromadzeniu Ekumenicznym. In
stytucjonalnie wcale się nie zbliży
liśmy, a i duchowo jesteśmy od 
siebie oddaleni. Nie sądzę, by któ
rykolwiek z teologów lub tzw. ko
ścielnych działaczy umiał (i chciał) 
powtórzyć tak całkiem niedawno 
sformułowane i optymistycznie 
brzmiące postulaty. Bolesne to, ale, 
niestety, prawdziwe.
Pozostaliśmy na placu boju my — 
zwyczajni chrześcijanie, którym nie 
chodzi o okolicznościowe piękne ge
sty i słowa, lecz o codzienną prak
tykę. Nasze pragnienie jedności 
chcemy wyrażać nie tylko modlit
wą i nie tylko podczas tych ośmiu 
styczniowych dni, ale, jeżeli się da, 
co dzień, i to przede wszystkim 
czynem, konkretnym postępowa-* 
niem, szczerą ręką wyciągniętą do 
zgody. Wielu z nas nie zna Ugody 
Sandomierskiej z 1570 r., ale in
tuicyjnie czujemy, że „tak dłużej 
być nie może” , a przynajmniej nie 
powinno.
Najbliżej luteran są bracia refor
mowani. Najbliżej reformowanych 
— bracia luteranie. Bliskość ta wy
raża się przede wszystkim w małej 
stosunkowo rozbieżności doktrynal
nej, której świadomi są członkowie 
obu denominacji. Wydawać by się 
mogło, że ta bliskość powinna wy
rażać się w prawdziwie braterskich 
stosunkach między obu Kościołami, 
w prawdziwej ekumenii. Dlaczego 
tak nie jest?
W naszym kraju, według danych z 
grudnia 1985 r., Kościół Ewangeli
cko-Reformowany liczy 4500 wier 
nych, 5 duchownych, 10 parafii i 4 
filiały oraz 6 kościołów i 7 kaplic. 
Kościół Ewangelicko-Augsburski ma 
75 081 członków, 90 duchownych, 
121 parafii i 169 stacji kaznodziej
skich oraz 181 kościołów i 148 ka
plic* * 8. Dysproporcja jest zatem wi-

1 „Zwiastun” , nr 8 z roku 1970.
8 „Jednota”, nr 12 z roku 1970.
8 „Studia i Dokumenty Ekumenicz
ne” , nr 4 z roku 1986.
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doczna. Kto wie, czy nie utrudnia 
ona porozumiewawczych działań, 
gdyż w tych warunkach nie jest 
trudno o próby zdominowania jed
nego z partnerów. Utrudnione jest 
także wspólne „odnalezienie się” w 
terenie, ponieważ miejscowości, 
gdzie znajdują się zarówno zbory 
luterańskie, jak i reformowane, jest 
niewiele (Łódź, Kudowa-Zdrój, War
szawa, Bełchatów, Zelów, Żyrar
dów). Z tych i innych (także histo
rycznych, a może i politycznych?) 
powodów ekumenia między obyd
woma wyznaniami staje się często 
fikcją, i to na ogół z tzw. obiektyw
nych względów. Ale tak być z pe
wnością nie musi, zwłaszcza tam, 
gdzie bezpośredni kontakt jest mo
żliwy.

Skoro nie udało się przyjętych za
łożeń wprowadzić w życie „odgór
nie”, to spróbujmy zrealizować je 
„na dole”, na płaszczyźnie indywi

dualnej i parafialnej. Czyniąc krok 
za krokiem na drodze do jedności 
możemy osiągnąć cel naszych mo
dlitw i wpłynąć na postawy innych. 
Warunkiem wstępnym zbliżenia jest 
poznanie. Wzajemne i obiektywne, 
tak w dziedzinie teologicznej (przy
najmniej niezbędnego minimum), 
jak i osobistej — jednego z drugim. 
Mogą to uczynić duchowni, a prze
de wszystkim mogą to zrobić po
szczególni członkowie zborów. Za
przyjaźnieni łatwiej podtrzymują 
kontakt. Czy nie można by popro
sić braci, by byli rodzicami chrze
stnymi naszych dzieci, by od czasu 
do czasu przyszli na nabożeństwo 
do naszego kościoła, na wieczór 
zborowy, teatralny spektakl czy fil
mowy seans? Z czasem można by 
kontakty indywidualne rozszerzyć 
na całą parafię. Dobrze znająca się 
już grupa braci z obu Kościołów 
mogłaby wystąpić do duchownych

w swojej miejscowości z określo
nymi propozycjami, np. regularnych 
wspólnych spotkań parafialnych i 
nabożeństw. Trzeba by też zadbać
0 informację o swoim Kościele t. 
w porozumieniu, uwidocznić ja w 
obiekcie bratniego zboru. Trzeba oy 
zatroszczyć się, by wszystkiemu, co 
podejmowane wspólnie, nadać mo
czy stą oprawę i połączyć ze szcze
rze demonstrowanym wobec innych 
przekonaniem, że i w ten sposób 
dokonuje się cud spełnienia modli
twy, „aby wszyscy byli jedno” .

To są pierwsze kroki, następne na
suną się samorzutnie. Wierzymy, że 
podpowie je Pan Kościoła. Ale te 
pierwsze powinniśmy zrobić sami; 
my, których Bóg ze sobą pojednał
1 którym powierzył służbę pojedna
nia. My — nazwani Jego imieniem 
i przeświadczeni, że dla Trójjedy- 
nego nie ma rzeczy niemożliwej.

Ks. VLASTIMIL SLAMA

O  drogach Reformacji

Ks. Ylastimil Slama jest emerytowanym duchownym Ewangelickiego 
Kościoła Czeskobraterskiego w Czechosłowacji. Ordynowany był w  roku 
1946, od 1948 przez 20 lat pracował w parafii czeskobraterskiej w Lito- 
mierzycach. Obecnie mieszka w Pradze. Po pamiętnych wydarzeniach 
w 1968 r. w Czechosłowacji zakazano mu wykonywania czynności dusz
pasterskich, potem został zrehabilitowany. Poniższy artykuł został napi
sany w ubiegłym roku z okazji 450 rocznicy Reformacji Genewskiej.

Redakcja

Przed 450 laty rozpoczęło się w Genewie dzieło 
Reformacji kalwińskiej. Celem poniższego tek
stu nie jest jednak wspominanie historii życia 
i działania genewskiego reformatora Jana Kal
wina (1509— 1564), ale raczej zastanowienie się 
nad znaczeniem i wpływem tej Reformacji na 
nasze czasy.
Jednym z najbardziej widomych przejawów 
działania Ducha Świętego jest fakt, że w róż
nych miejscach powstał i szerzył się —  za 
pośrednictwem ludzi różnych stanów i o różnej 
duchowości —  wielki ruch odnowy Kościoła 
Jezusa Chrystusa. Wspólnym źródłem wszyst
kich ruchów reformacyjnych i inspiracją od
nowy Kościoła było P i s m o  ś w i ę t e .  Duch 
Święty w takim stopniu zawładnął świadomo
ścią i sumieniami ludzi studiujących Pismo, 
że nie mogli oni nie dawać świadectwa praw
dzie Bożej, początkowo nawet sami przeciwko

wszystkim. Pismo objawione przez Ducha Bo
żego jest fundamentem każdej prawdziwej re
formy Kościoła chrześcijańskiego zarówno w 
przeszłości, jak teraźniejszości i przyszłości.
Zaraz na początku trzeba jednak zauważyć, że 
żaden ruch reformacyjny nie ustrzegł się de
formujących wpływów czynnika ludzkiego. 
Dlatego prawdziwa Reformacja wymaga zawsze 
należytej p o k o r y  w z g l ę d e m  B o g a ,  
ciągłego sprawdzania siebie w świetle analizy 
Pisma, nieustannego oczekiwania na objawienie 
się mocy z wysokości, czyli poszukiwania Kró
lestwa Bożego, poszukiwania, które w tej rze
czywistości nigdy się nie kończy. W tym wszy
stkim uwidoczniła się wyższość Ducha Świętego 
nad ludzkimi możliwościami poznania (I Kor. 
13:9— 10) i dlatego ani teologia, ani żadna 
cząstka Kościoła —  Ciała Chrystusowego na 
ziemi —  nie może rościć sobie prawa ani do
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posiadania pełnej, nie zdeformowanej praw
dy Eożej, ani, oczywiście, do nawet usank
cjonowanego w sensie prawnym reprezentowa
nia Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Tyl
ko p o k o r n a  w i a r a ,  p o d d a n a  S ł o w u  
B o ż e m u  i w ł a d z y  s a m e g o  J e z u s a  
C h r y s t u s a ,  przystoi Kościołowi chrześci
jańskiemu w jego ciągłym oczekiwaniu na ak
tualne Słowo Pańskie i objawienie się w nim 
łaski Bożej oraz w prowadzeniu go przez Ducha 
Świętego.

Tę podwójną zależność (tzn. od Słowa Bożego 
i od władzy Jezusa Chrystusa — red.) uwyda
tnił swym dziełem i przekazał jako żywe dzie
dzictwo Kościołowi następnych stuleci Jan Kal
win, który przybył do wolnego miasta nad Le- 
manem i nakłoniony przez genewskiego kazno
dzieję Wilhelma Farela (a tak naprawdę mocą 
Ducha Świętego) pozostał w nim i podjął walkę 
o urzeczywistnienie prawdziwie biblijnej teolo
gii, a w szczególności dwóch podstawowych 
spraw:

1. że Bóg ,  objawiony i poświadczony przez 
Pisma Starego i Nowego Testamentu, j e s t  i 
na  z a w s z e  p o z o s t a n i e  n a j w y ż 
s z y m  P a n e m  s w e g o  l u d u  jako jego 
Stwórca i Zbawca w Jezusie Chrystusie;

2. że n a u k a  i ż y c i e  z a r ó w n o  c a ł e g o  
K o ś c i o ł a ,  j a k  i j e g o  p o s z c z e 
g ó l n y c h  c z ł o n k ó w ,  m u s z ą  b y ć  z g o 
d n e  z n a j w y ż s z ą  n o r m ą  B o ż e j  p r a 
w d y ,  p r a w a  i ł a sk i ,  która obowiązuje 
również w życiu całej społeczności ludzkiej.

Należy jednak zaraz dodać, że Bóg jako najwyż
szy Pan objawia się w Jezusie Chrystusie nie 
jako tyran czy władca absolutny na wzór ludz
ki ani też jako przywódca duchowych zastę
pów, lecz jako Zbawiciel, który ujmuje się za 
zranionymi przez grzech, aby przez dar odpu
szczenia i swej wiecznej miłości zachować ich 
dla nowego i pełnego życia. I dalej: życie i 
świadectwo Kościoła o tym miłującym Panu 
musi się przejawiać zarówno w stałym p o d 
d a n i u  s i ę  z w i e r z c h n o ś c i  B o g a  ł a
s k i  i p r a w d y ,  jak i w  pełnym wdzięcz
ności o t w a r c i u  s i ę  n a  t c h n i e n i e  
J e g o  D u c h a  z P i s m,  tak aby Kościół na
śladować mógł szczególną drogę ludu Bożego 
pośród przemian dziejowych i w konkretnych, 
wynikających z nich sytuacjach. Może tutaj 
pomóc n a u k a  o p r e d e s t y n a c j i  jako 
radosne i wdzięczne poznanie wiarą, że tylko 
z łaski Bożej otrzymujemy zbawienie, które 
Pan przygotował dla nas, zanim myśmy w 
Niego uwierzyli (Rzym. ,111:28— 36).

Z wyłączności władzy Bożej w Kościele wynika 
jednoznacznie f u n d a m e n t a l n a  r ó w 
n o ś ć  w s z y s t k i c h  c z ł o n k ó w  K o ś 
c i o ł a  p r z e d  B o g i e m ,  z czego wyprowa
dza się u s t r ó j  p r e z b i t e r i a ń s k i ,  któ
ry —  starając się o j e d n o ś ć  w w i e l o ś c i  
—  umożliwia (chociaż nie zapewnia) kierowanie 
Kościołem przez Jezusa Chrystusa, mocą Jego

Ducha. Prawdzie Bożej w Duchu Świętym mu
szą być ciągle i na nowo podporządkowywane 
wszystkie postanowienia Kościoła, dotyczące 
zarówno nauczania, jak i zarządzania, tzn. pra
ktycznego decydowania o sprawach Kościoła i 
życia wszystkich jego członków. To zawiera się 
w treści hasła: Ecclesia verbo Del reformata et 
semper reformanda (Kościół według Słowa Bo
żego reformowany i stale się reformujący).

Przed anarchią niczym nie ograniczonego in
dywidualizmu chroni z o b o w i ą z a n i e  do 
p o d d a n i a  s i ę  c a ł e j  w s p ó l n o t y  Bo
gu, który swemu ludowi ofiarował testament 
prawa i łaski oraz w s z y s t k i c h  p r z e 
z n a c z y ł  do  z b a w i e n i a  t y l k o  z ł a s 
ki  w J e z u s i e  C h r y s t u s i e .

Tego nauczył się Kalwin od Lutra i tę wiedzę 
pogłębił i utwierdził przez stałe studiowanie 
Pisma (jego komentarze świadczą nie tylko o 
dążeniu do zrozumienia Pisma, lecz również o 
pokorze, kiedy nie był pewien, czy je dobrze 
zrozumiał). Jan Kalwin pozostał wiemy jedy
nej, prawdziwej i pełnej chwały Ewangelii 
Chrystusowej do końca swojej walki z przeciw
nikami prawdy Bożej (oraz ze swoim słabym 
ciałem) mimo potknięcia się w sporze z Mi
chałem Servetem w 1553 r., który to spór uz
nał za fatalny dla Reformacji, podobnie jak o- 
cenę i potępienie buntu chłopskiego w 1525 r. 
przez Lutra.

Różnie praktykowana d y s c y p l i n a  k o ś 
c i  e 1 n a, jak i różnie interpretowany d e m o
k ra  t y  z m kalwińskiej odnowy Kościoła wy
rastają z fundamentu, jaki stanowią zasady ge
newskiej Reformacji. Tylko ten fundament jest 
nie zdeformowany, pralktyka i wykładnia od
biegają zaś od niego, czasem nawet w sposób 
karykaturalny. A na podstawie karykatur nie 
można oceniać oryginału. Do organicznych za
sad światowej Reformacji: sola scriptura (tylko 
Pismo), sola gratia (tylko łaską) i sola fide (tyl
ko wiarą) genewska Reformacja Kalwina do
dała soli Deo gloria (samemu Bogu chwała).

Dziedzictwem kalwińskiej Reformacji, którego 
nie można pominąć, chociaż stwarza ono naj
więcej problemów, jest sprawa o d p o w i e 
d z i a l n o ś c i  K o ś c i o ł a  c h r z e ś c i j a ń 
s k i e g o  i i n d y w i d u a l n e g o  c h r z e 
ś c i j a n i n a  za ł a d  B o ż y  w s p o ł e c z e ń 
s t w i e  i w zb o r z e .  Pojawia się tutaj nigdy 
do końca nie rozstrzygnięty problem s t o s u n 
ku c h r z e ś c i j a n i n a  i K o ś c i o ł a  do 
w ł a d z y  ś w i e c k i e j .  Wiemy, że zasada 
Prawa Bożego i łaska Bożej odnosi się również 
do ludzi stojących poza Kościołem, ale nie wie
rny, w jaki sposób. Dlatego Kościołowi i chrze
ścijaninowi nie pozostaje nic innego, jak tylko 
słowo i świadectwo, ale musi to być właśnie to 
Słowo: J e z u s  C h r y s t u s ,  i to świadectwo: 
ż y w e j ,  p o s ł u s z n e j  i r a d o s n e j  w i a 
r y  w Z b a w i c i e l a .  Tylko ono zwycięża 
świat i koi jego bóle.

Tłum. Jerzy Swoboda
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STANISŁAW  LINKOW SKI

Ecclesia reformata Orzeszkowiensis
A Christo iluminar 
In hac rupe funder 

Ecclesia reformata Orzeszkowiensis

Taika jest treść najstarszej pieczęci zboru ewangelicko- 
-reformowanego w Orzeszkowie, wsi leżącej tuż za wiel
kopolskim miasteczkiem Pniewy, gdzie rozgałęzia się 
droga wiodąca z Poznania do Słubic i do Szczecina 
przez Gorzów Wielkopolski. Piękne krajobrazy Poje
zierza Międzychodzko-Sierakowskiego, dawnej zachod
niej rubieży Rzeczypospolitej, niewiele się zmieniły 
w ciągu ostatnich stuleci. Kraina ta zażywała względ
nego spokoju, przerywanego jedynie wojnami ze 
Szwedami. Dość szybko przyswojono tu idee Refor
macji. Znalazły one zwolenników głównie wśród oko
licznej polskiej szlachty. Miasta zaś, ubogie d zanied
bane, nie odgrywały takiej roli, jak w krainach o- 
ściemnych. W II rozbiorze Polski ziemię tę zagarnęły 
Prusy. Jakiś czas potem rozbłysła gwiazda nadziei na 
niepodległość. Jednak zamiast królestwa Napoleon Bo
naparte utworzył Polakom tylko Księstwo Warszaw
skie sięgające za Międzyrzecz i prawie po Gorzów. 
Chwile niepewności przeżyli zaborcy w latach 1846— 
1848, gdy lud wielkopolski przejęty hasłami Wiosny 
Ludów "burzył się przeciwko niewoli. Ciosy pruskie 
dosięgły go szczególnie mocno w okresie „Kulturkam- 
pfu”. Ubyło polskiej szlachty a ziemię zajmowali no
wi, niemieccy koloniści. Polska wróciła tu w  roku 1919 
za sprawą powstańców wielkopolskich. Stoczyli ona w 
pobliżu dwie ważne bitwy: pod Kamionną i Kolnem. 
W polskiej tradycji na tej ziemi szczególnie mocno 
zapisał się zbór orzeszkowski, jeden z najsilniejszych 
ośrodków życia i działania ewangelików reformowa
nych w Wiielkopolsce, a w zachodniej jej części za
pewne drugi po Lesznie. Mniejsze zbory istniały we 
wsiach Chobienice i Grójec k. Zbąszynia, w Bukowcu 
i Chyciniie k. Międzyrzecza, a także w  Zwierzyniu i 
Górkach Noteckich k. Strzelec Krajeńskich. 
Początków zboru w Orzeszkowie szukać należy w  le
żącym opodal Kwilczu. Ta piękna i bogata wieś, na
leżąca do rodu KwileckAch, w roku 1577 była miej
scem osiedlenia się braci czeskich. Przez 67 lat dzia
łał w Kwilczu zbór, do którego poza przybyszami na
leżało około 30 osób okolicznej szlachty. W roku 1644, 
za sprawą biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskie- 
go, ewangelicy zostali zmuszeni do oddania kościoła. 
Przyszedł wtedy z pomocą Dobrogost Kurnatowski, 
dziedzic odległego ok. 1,5 'km Orzeszkowa. Wyznaczył 
plac pod nowy kościół i plebanię. W ten sposób za
czął się nowy okres dla zboru, który przetrwał unię 
Kościołów ewangelickich z roku 1817. Faktycznie uległ 
likwidacji w  roku 1945, kiedy niemieccy ewangelicy 
opuścili te strony. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
jeszcze w końcu X IX  wieku zbór w  Orzeszkowie miał 
polski charakter.

DUCHOWNI

W roku 160'li, po prawie 30-letniej pracy w  Kwilczu, 
zmarł pastor J an  B a l d o w s k i ,  pierwszy proboszcz

zboru. Po nim funkcję objął J a n  M u s o n i u s ,  czło
wiek wykształcony, parający się poezją. Kształcił się 
we Frankfurcie nad Odrą i w  Bazylei. Od roku 1604 
był rektorem polskiej szkoły w  Lesznie. Zmarł 18 paź
dziernika 1618 roku podczas synodu w Ostrorogu. 
Jego następcą został P a w e ł  O r l i c  z, syn Samuela, 
konseniora wielkopolskiego. Urodził się w  roku 1599 
w Wyszynie, studia odbył na uniwersytecie „Viadri- 
na” we Frankfurcie nad Odrą. Od roku 1629 przez 
20 lat mieszkał i działał, aż do swej śmierci, w Toru
niu. W roku 1636 podczas pogrzebu królewny szwedz
kiej Anny, siostry Zygmunta III, wygłosił po polsku 
mowę, później wydaną drukiem.
Zdarzało się często, że proboszczem zostawał tu któ
ryś z kaznodziejów od św. Jana w Lesznie. Tak było 
w przypadku J a n a  W y b i ń s k i e g o ,  późniejszego 
konseniora wielkopolskiego. Ostatnim duchownym 
ewangelickim w Kwilczu był P a w e ł  P e r s k i  (Per- 
scius) urodzony w Ostrorogu. W Kwilczu działał przez 
15 lat. I on był poetą. Znane są wydane drukiem w  
Bytomiu jego dwie wierszowane mowy pogrzebowe 
z roku 1625: „Justa funehria”, napisana po śmierci 
Sędziwoja Ostroroga, oraz „Monumentum exequiale’' 
— po śmierci Jerzego Zawadzkiego.
Listę pastorów i proboszczów orzeszkowskich otwiera 
M a r c i n  P l o r t .  Jemu przypadło w udziale budowa^ 
nie nowego kościoła w Orzeszkowie. Początkowo łu
biany, popadł później w konflikt z członkami zboru 
i wyjechał do Ostroroga w  roku 1647. Zaraz po nim 
przybył z Leszna J e r z y  G 1 e n i n g, który był pro
boszczem do roku 1661. Potem na 3 lata wrócił do 
Orzeszkowa Marcin Plort. W roku 1664 przybył z 
Chocza nad Prosną S a m u e l  C h o d o w i e c k i  ze 
znanej polskiej rodziny ewangelickiej, krewny słyn
nego malarza Daniela Chodowieckiego. Później, w  ro
ku 1675, został on konseniorem. Zmarł w roku 1691. 
Po nim proboszczem został F r a n c i s z e k  S a m u e l  
M a j e w s k i ,  który przebywał w Orzeszkowie od ro
ku 1692 aż do śmierci 8 marca 1713 r. Przez następne 
6 lat zborem opiekował się Jan  S a m u e l  M u s o 
nius ,  który duchownym był od roku 1710. Jego na
stępcą był aż do roku 1723 F r a n c i s z e k  S a m u e l  
P r ü f e r .  Z Orzeszkowa przeniósł się on do Lubnie
wic (Koenigswalde). W latach 1723—1735 działał w  
zborze orzeszkowskim J e r z y  E r n e s t  M a j e w s k i ,  
przedtem kaznodzieja i prorektor gimnazjum w Lesz
nie. Zmarł 30 listopada 1757 roku.
Nie zabrakło w  Orzeszkowie wybitnych przedstawi
cieli rodziny Cass i u i s ów ,  która wydała wielu du
chownych Kościoła ewangelicko-reformowanego. Ca- 
ssiusze wywodzą się z Czech, gdzie nazywali sięKasiz- 
ka lub Kaszkowscy. Osiedleni w Polsce, spolonizowa
li się do tego stopnia*, że zasłużyli się nie tylko dla 
polskiego ewangelicyzmu, ale i dla kultury polskiej. 
J a n  A l e k s a n d e r  C a s s i u s ,  późniejszy senior 
wielkopolski, przeniósł się do Orzeszkowa w roku 1735
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i przebywał tu dwa lata. Po nim przyszedł inny przed
stawiciel tej samej rodziny —  P a w e ł  L u d w i k  Ca-  
s s i us ,  biegły w  łacinie — był autorem komentarzy 
do Owidiusza.
I  znowu z Leszna przybył nowy duchowny — J e r z y  
W i l h e l m  Be r .  Urząd proboszcza piastował od roku 
1776 do 1808. Następnym duchownym był J a n  W i l 
h e l m  C a s s i u s  (Kassyusz). Urodził się w Poznaniu 
w roku 1787. Proboszczem w  Orzeszkowie został w 
roku 1810. W latach 1813— 1824 był profesorem greki 
i łaciny w  gimnazjum w Poznaniu. Jednocześnie zaj
mował się dziejami braci czeskich. Uczestniczył też 
aktywnie, razem z Edwardem Raczyńskim i Karolem 
Marcinkowskim, w polskich działaniach patriotycz
nych w Wielkopolsce. Za swą wybitnie polską posta*- 
wę był niepopularny u władz pruskich do tego stop
nia, że nie zatwierdziły w roku 1828 jego wyboru na 
stanowisko seniora. Zmarł 8 listopada 1848 roku. 
Jego następcami byli Jan  K a r o l  H a r t  ni  k, uro
dzony we Wschowie, proboszcz orzeszkowski w la
tach 1849— 1887, oraz A r t u r  P f 1 e g e r. Za ich cza
sów zbór uległ poważnemu zniemczeniu.

KOŚCIÓŁ

Na wzgórzu obok stawów rybnych czerwieni się dob
rze paloną cegłą kościół, a raczej duża kaplica. Wznie
siony został w latach 1861— 1862 na planie wieloboku. 

Przykryty jest stożkowym dachem zwieńczonym syg
naturką, od frontu ozdobiony neogotycką fasadą przed
sionka. Obszerne wnętrze o posadzce z ceglanych pły
tek, jak przystalio na przybytek ewangelików refor
mowanych, jest proste, bez zbędnych ozdób. Dzisiaj 
jest tu pusto. Żadnych urządzeń. Nad wejściem za
chowała się empora organowa. Od końca wojny do 
dziś kościół wykorzystywany jest jako magazyn. Wy
daje się, że ostatnio i z tej funkcji zrezygnowano. 
Mimo nieszczególnych losów, stan budowli jest niezły. 
Kościół ten jest trzecim z kolei kościołem wzniesio
nym dla zboru orzeszkowskiego. O wyglądzie poprzed
nich dowiadujemy się jedynie z wizerunków na sta
rych pieczęciach. Pierwszy zbudowany został tuż po 
przeniesieniu się zboru z Kwilcza. Budowę rozpoczęto 
już 8 maja 1644 roku, ale nieporozumienia z probo
szczem opóźniły iprace. Drewniany budynek oddano 
uroczyście w użytkowanie 17 czerwca 1646 roku w 
obecności seniorów wielkopolskich M. Gerticha i J 
Bytnera oraz seniora czeskiego Pawła Fabryciusa. Ko
ściół miał 30 łokci długości, 16 szerokości i 9 łokci 
wysokości. Zbudowano go za 2000 złotych polskich, 
zebranych głównie od okolicznej szlachty. W dwa lata 
później gotowa była także plebania. Okres budowy 
kościoła i plebanii zbiegał się z okresem krzepnięcia 
zboru i powstania nowego systemu kościelnego.
21 czerwca 1721 roku wydarzyło się nieszczęście. Pod
czas letniej burzy od pioruna .spalił się kościół. Od 
tego momentu zaczęły się dla zboru lata szczególnie 
trudne. Biskup poznański pod naciskiem swojego 
Konsystorza nie zgodził się na odbudowę kościoła, 
późnaej zabroniono także odprawiania (nabożeństw. 
Nie bacząc na przeciwności, ówczesny właściciel O- 
rzeszkowa, Andrzej Bronikowski, nakazał przygotowa
nie w plebanii największej izby i odprawianie w niej 
nabożeństw. Stan taki trwał aż 11 lat.
W roku 1732, konwertyta na katolicyzm, Kajetan Roz
bić ki z pobliskiego majątku, zapozwał zbór i Andrzejai 
Bronikowskiego przed Trybunał Królewski w Piotrko

wie o nierespektowanie zarządzeń Konsystorza kato
lickiego w Poznaniu. Mówiono wówczas, że uczynił 
to przez zemstę za odmowę mu ręki przez bogatą 
wdowę Kozinowską, wyznania kalwińskiego, która by
ła jego siostrą stryjeczną. Wyrokiem Trybunału za
kazano nabożeństw w  Orzeszkowie, nakazano ustąpie
nie księdza Ernesta Majewskiego oraz pokrycie kosz
tów sądowych w łącznej wysokości 330 grzywien. Wy
rok zapadł, ale zanim przystąpiono do egzekucji, 
Bronikowski apelował do Konsystorza archidiecezjal
nego w  Gnieźnie, gdzie wyrok zawieszono do roku 
1737. Rozbicki nie dał jednak za wygraną, wznowił 
proces i oskarżył Bronikowskiego wraz proboszczem 
Cassiusem o nierespektowanie wyroku. Osiągnął tylko 
tyle, że Konsystorz nadal nie pozwalał na budowę 
kościoła.
Nabożeństwa odbywały się, jak przedtem, na plebanii. 
Stary i ciasny budynek zastąpiono w roku 1784 no
wym, murowanym. Mimo przebudowy, do dziś ten 
okazały budynek służy za świadectwo tamtych cza
sów.
Wkrótce potem, w roku 1788, wybudowano także no
wy kościół. Była to budowla szachulcowa z niewielką 
wieżyczką. Zaznaczyć trzeba znowu wielką ofiarność 
miejscowej ludności na rzecz zboru. I w  tym koście
le przez długie lata śpiewano i modlono się po polsku. 
W połowie X IX  wieku do zboru w  Orzeszkowie na
leżało około 340 dusz z 12 okolicznych polskich wsi 
i majątków.

DWÓR

Majątek szlachecki Orzeszkowo początkowo wchodził 
w skład dóbr należących do rodziny Kwileckich, któ
rych przedstawiciel, Jan Kwilecki, przyjął do swych 
majętności braci czeskich. Potem wieś i folwark na
byli Kurnatowscy i  Bronikowscy. Obie rodziny były 
wyznania ewangelicko-reformowanego i w  nich zbór 
orzeszkowski miał największe oparcie. Kościół i dwór 
stoją w bezpośrednim sąsiedztwie do dziś. Przetrwał 
sitary, piękny dwór Bronikowskich o klasycystycznych 
elewacjach i dachu z lukarnami. Pamięta on co naj
mniej żołnierzy Napoleona. Tak jak kościół, i pleba
nia otoczona jest wiekowymi bukami i lipami. Obraz 
może inny niż w  Żychlinie, gdzie także byli Broni
kowscy, lecz ten sam polski klimat.

CMENTARZ

Opodal, tuż przy szosie w stronę Kwilcza, intryguje 
przejeżdżających swoją architekturą i pomnikami 
cmentarz reformowany. Niedawno na zlecenie Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w  Poznaniu od
remontowano grobowce, a całość ogrodzono.
Na wprost bramy znajduje się okazały grobowiec 
Bronikowskich z datą: 1863. Po prawej stronie od 
bramy wznosi się żeliwny, monumentalny obelisk, a 
na nim napis:

j .  W. Kassyuszowi
Prof. Gimn.

Poznańskiego
Kaznodzieji Kalwińskiemu

w Orzeszkowie 
Za zasługi 

około
Ojczyzny i Ludzkości 

Rodacy
ur. w Poznaniu

7 marca 1787 
um. w Chobienicach

8 lutego 1848
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a apodal grób z napisem:

Franciszka Perscy 
ur. w Szwajcaryi r. 1800 

um. w Oporowie 
22 lipca 1886 r. f

Dalej wznoszą się grobowce okolicznej polskiej 
szlachty, niektóre już bez tablic. Wśród nich wyróż
nia się żeliwny obelisk z łacińską inskrypcją:

D O M
Mortale Quod Habuit (

Hic Dcposuit i
Adamus Łodzią 

de Bytyń Kurnatowski 
Homo civis Pater 

optimus
Probis omnibus lugendus 

Nat: V I Septbr: MDCCXXXIII 
Mort: V III April: MDCCCXVIII 

Have beata anima

Na cmentarzu w  Orzeszkowie spotykamy te same- 
nazwiska, co na leśnym cmentarzu w Żychlinie: Bro
nikowscy i Żychlińscy. Cmentarz żychliński ciągle- 
służy miejscowej społeczności ewangelickiej, dzięki 
czemu ma zapewnioną opiekę. Cmentarz orzeszkowskii 
wprawdzie odnowiono, ale bez opiekunów będzie nisz
czał.

Tradycja ewangelicka zanikła wprawdzie w Orzesz
kowie, ale ożywają niespodziewanie zainteresowania: 
historią tej miejscowości i zachowanymi tu pa
miątkami.

ŹRÓDŁA i  BIBLIOGRAFIA:

l. Akta Konsystorza ewangelickiego w Poznaniu; Wojewódz
kie Archiwum w Poznaniu.

Obok niego leży płyta nagrobna z napisem:

Tu
spoczywają zwłoki śp:

X. Karola 
de Diehl

Prezesa Konsystorza Wyznań Ewangelickich 
w Królestwie Polskim 

Pastora Parafii 
Warszawskiej Ew. Ref. 
ozdobionego orderem 

S-go Stanisława II klasy 
ur: w Lesznie 15 kwlet.

1761
um. w Poznaniu 17 kwiet.

1831

A w sąsiedztwie jeszcze jeden ciekawy nagrobek A- 
dolfa Eugeniusza Żychlińskiego (1798— 1857).
Po przeciwnej stronie kolejny grobowiec, na którym 
widnieje napis:

2. Inwentarz cmentarza kalwińskiego w Orzeszkowie; Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.

3. Korespondencja J. W. Kassyusza; Biblioteka Kórnicka« 
PAN.

4. inskrypcje nagrobne na cmentarzu ewangelicko-reformo
wanym w Orzeszkowie.

5. J. Łukaszewicz: O kościołach braci czeskich w dawnefi 
Wielkiejpolsce, Poznań 1835.

6. S. Kozierowski: Szematyzm historyczny ustrojów para
fialnych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej. Poznań 1935.

7. A. Werner, J. Steffani: Geschichte der evangelischen Pa - 
rochien in der Provinz Posen, Pozinań 1898.

8. R. Hold: Die unirte evangelische kirche in Polen

9. Die Oder-Universitat Frankfurt, Beitrage zu ihren Geschi
chte, Weimar 1983.

Grób
Kurnatowskich 

z Cholina

Tu spoczywają io. g. Karwowski: Historya Wielkiego Księstwa Poznańskie-
Stefan Bukowiecki gQ̂  Poznań 1919.

z małżonką
Zofią z Zychlińskich u  wielkopolski Słownik Bibliograficzny.

OFIARY NA WYDAWNICTWO

Irena i Gustaw Reich zamiast kwiatów na 
grób ś.p. Cecylii Sander —  zł 2000, Stefania 
Kornacka —  zł 140, Eugenia Burmajster — 
zł 140, Paweł Barabasz —  zł 1000, Mieczysław 
Sawicki —  zł 500, Włodzimierz Zuzga —  zł 
1000, Krystyna Lindeniberg —  zł 3120, Hanna 
Wyszomirska —  zł 140, Józef Hoffman —  zł 
640, Janina Preiss —  zł 640, Adeldma Prądzyń- 
sika — zł 140, Michalina Burmajster —  zł 640, 
Teresa Jańczyk —  zł 140, Matylda Kamińska 
—  zł 1640, Halina Niewieczerzał —  zł 640, 
K. K. —  zł 2000, Amalia Bachulska — zł 140, 
Marta Hart —  zł 640, Stanisława Pośpiech — 
zł 1200, Ryszard Boryta —  zł 240, mgr Antoni 
Jaibłecki —  zł 500, dr Kazimierz Czapliński —  
zł 640, fes. Leonard Górka —  zł 340, Janusz Je
leń —  zł 140, Jerzy Reinistein —  zł 640, inż.

Bolesław Dawidów —  zł 280, Krystyna i Zbig
niew Dolaitowscy —  zł 640, Halina Stegner —  
zł 140, Katalin Powirożniak —  zł 640, J. R. Do
minikowie —  zł 640, Jan Kowalczyk —  zł 240, 
Kamila Figurzyńska —  zł 640, Tadeusz Jelinek 
— zł 640, Etelka Pudłowska —  zł 140, Leonia 
Zarzycka —  zł 140, Jerzy Hampl —  zł 640, Ka
rol Guttmann —  zł 640, Jadwiga Wołłodźko-Sa- 
rosiek —  zł 380.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo 
„Jednota” przekazywać można na konto PKO  
VIII OM Warszawa Nr 1586-3854-136 bądź prze
słać przekazem pieniężnym pod adresem: 
Administracja miesięcznika „Jednota” , al- 
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

Ze starych, znanych i szacownych, przedwojennych firm warszawskich przetrwały do dziś tylko 
dwie: Blikle i w formie szczątkowej Block-Brun. Inne zniknęły bezpowrotnie. Ginie też pamięć
0 nich, bo —  choć związane z historią miasta i jego gospodarką, obyczajem i kulturą, nie doczekały 
.się żadnej obszerniejszej monografii. Jedyne ślady, jakie po nich pozostały, to reklamy, okazjo
nalnie wydawane biuletyny, cenniki; czasem można się jeszcze natknąć na ich wyroby, które były 
tak solidnie i kunsztownie wykonane, że oparły się działaniu czasu.
Czas okazuje się bardziej nieubłagany dla ludzi niż dla ich wytworów. Odchodzą dawni właści
ciele, pracownicy i klienci, a pamięć o tych, którzy zostali, nie jest tak niezniszczalna jak Wyroby 
Norblina. Warto więc przypomnieć, chociaż w skrócie, dzieje przynajmniej paru tych firm. Zwła
szcza że większość z nich prowadzona była przez ewangelików —  luteran lub reformowanych —
1 że słynęły one z przymiotów, które powoli stają się dziś reliktami przeszłości: fachowości, pra
cowitości, solidności. Zacznijmy od firm najstarszych —  najpierw luterańskich, potem reformo
wanych.

"TADEUSZ W ŁADYSŁAW  ŚWIĄTEK

Dzieje zakładów ogrodniczych 
pod firmq „C. ULRICH" w Warszawie

Dnia 31 sierpnia 1986 roku minęła 181 rocznica zało- 
•żenia w Warszawie pierwszego ogrodu handlowego 
.pod firmą „C. Ulrich” , przy Ceglanej 1/1. Dzieje fir
my stanowią cząsltlkę dziejów Warszawy, są związane 
z jej rozwojem, rozkwitem i urodą. To protoplaście 
:£inmy Warszawa zawdzięcza najpiękniejszy salon let
ni — Ogród Saski.
W 1722 roku król August II sprowadził z Drezna 
zdolnego ogrodnika, Jania Jakuba Mencke, któremu 
powierzył założenie i prowadzenie Ogrodu Saskiego.. 
Stanowisko to sprawował Jan Mencke aż do śmierci, 
to jest do 1763 roku, a po nim objął je jego syn, Jan 
Krystian Mencke (ur. 1741). Ten zaś, nie mając sy
nów, w roku 1789 sprowadził z miasteczka Pfoerten, 
położonego w Dolnych Łużycach, w Saksonii, swego 
-osieroconego siostrzeńca, Jana Bogumiła Ulricha (ur. 
1772).
Z zachowanej do naszych czasów księgi, zdeponowanej 
w  Archiwum Aikt Dawnych w Warszawie przy ul. 
Długiej 7, zatytułowanej: „Rejestr ludności chrześci
jan ewangelickich augsburskiego wyznania w mieś- 
-cde JKMości rezydemcjonailnym Warszawie znajdują
cych się, staraniem starszych kościoła tegoż wyzna
nia ułożony i spisany w  miesiącu grudniu 1791 roku” , 
dowiadujemy się, że Krystian Mencke, lat 50 liczący, 
wraz z 22-letnią żoną Karoliną i roczną córką Anną 
oraz siostrzeńcem Janem Ulrichem, lat 16 mającym, 
.mieszkał w Pałacu Elektora Saskiego przy Ogrodzie 
Saskim.
.Po odbyciu w latach 1789—1792 praktyki!, pod okiem 
wuja Menckego, Jan Ulrich wyjechał za granicę dlia 
dalszego doskonalenia się w kunszcie ogrodniczym. 
Początkowo pracował w Ogrodzie Botanicznym w 
Dreźnie, a następnie w ogrodach elektorów saskich 
w  Pilnitz, skąd wrócił do Warszawy.
Dnia 31 sierpnia 1805 roku nabył za 9 tys. złp, w ów
czesnej jurydyce Grzybowo, 8 i 1/2 morgową nieru
chomość, zawartą w  prostokącie ulic: Ceglanej, Że
laznej, Prostej i Twardej, oznaczoną hipotecznie nu
merem 1117, i założył tu pierwszy w Rzeczypospolitej 
Ogród handlowy.

Zakupiony przez niego grunt wchodził ongiś w skład 
folwarku starościńskiego warszawskiego, istniejącego 
od' XV wieku, i stanowił wtedy jego środek. Wcześ
niej nieruchomość należała do Teresy z Ptaszyńskich 
Demekowej, która weszła w jej posiadanie 30 marca 
1805 roku, odkupiwszy ją od sukcesorów Jana Bluma, 
który był po;dskarbim generała ziem podolskich. Stał 
tu drewniany dworek, rozebrany ostatecznie dopiero 
w 1896 roku, otoczony kilkoma niewielkimi zaibudoWa
niami gospodarczymi i sporym sadem. Godzi się też 
wspomnieć o trzech okazałych cisach, wysokich na 
około cztery metry, mających przy ziemi ok. czter
dziestu centymetrów średnicy. Z czasem, w  1876 r., 
zostały one ścięte pod budowę domów przy ul. Że
laznej, a obliczywszy ich słoje prof. Jerzy Aleksan
drowicz ocenił ich wiek na czterysta lat. Stary sad 
składał się z drzew stuletnich, które mimo swego wie
ku rodziły jeszcze owoce, przynosząc roczny dochód 
ze sprzedaży do 10 tys. złp, co było sumą bardzo 
wysoką.
W latach 1806—1/807 Jan UMch postawił cztery szklar
nie o ruchomych oknach oprawnych w ołów i zasa
dził w  nich winorośl. Miały one po 175 łokci długości 
i usytuowane były od strony .ul. Żelaznej.
Po śmierci Krystiana Mencke Izba Administracji Pu
blicznej Księstwa Warszawskiego dekretem z dnia 
11 grudnia 1807 roku mianowała Jana Bogumiła Ul
richa starszym ogrodnikiem Ogrodu Saskiego. Ener
giczny i rzutki Ulrich godził więc funkcję nadwornego 
ogrodnika i nowoczesnego przedsiębiorcy.
W ówczesnej Warszawie mieszkało niewielu ogrodni
ków, zwłaszcza obeznanych z sadownictwem, nie bar
dzo miał więc z kim konkurować. Dużym powodze
niem wśród ludzi zamożnych cieszyły się szparagi, 
których kopa w zimie osiągała cenę trzech dukatów 
w  złocie, latem zaś 5 tys. złp płacono za kopę brzosk
wiń lub ananasów.
Na szeroką skalę rozpoczął Ulrich uprawę warzyw 
gruntowych i szklarniowych. Jego ogród handlowy 
rozwijał się stopniowo i systematycznie, stosownie do 
wymagań czasu i zmieniających się warunków. Wkrót-
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Firma Ogrodnicza „C. 
Ulrich” w Warszawie, 
ul. Ceglana 11 (foto —  
arch. autora)

ce zaczął też uprawiać daktyl owce na tzw. palmy 
i mirty, używane przez starozakonnych przy obrzę
dach religijnych. Przestało to być jednak opłacalne, 
gdy gmina żydowska uzyskała w  1860 roku monopol 
na handel tymi artykułami.
W 1812 roku Jan Ulrich wybudował wielką murowaną 
szklarnię, tzw. oranżerię, która dotrwała do 1894 roku, 
kiedy to po przebudowie została przekształcona w 
skład nasion. Kolejną oranżerię postawił w 1818 roku 
i uprawiał w niej kamelie, a pod koniec X IX  wieku 
mieściła ona biuro zarządu firmy.
Jako pierwszy w kraju Jan Ulrich wprowadził handel 
nasionami zagranicznymi, a poza tym rozmnożył i roz
powszechnił szereg cudzoziemskich okazów drzew, 
krzewów i kwiatów. Od 1822 roku współpracując z 
drezdeńską firmą ogrodniczą Seidla rozpowszechnił 
konwalie, a z Francji sprowadził chińskie bzy, które 
rozeszły się po kraju. W 1'82i5 roku rozpoczął na 
wielką skalę hodowlę róż. Jedną z wielu specjalności 
firmy była uprawa roślin cebulkowych, jak: hiacynty, 
tulipany i szafrany. Przez przeszło pięćdziesiąt pięć 
lat firma holen'derska „Van W aver en” z Sassenheim 
pod Haarlemem była stałą dostarczycielką cebulek dla 
Zakładów Ulricha.
,W 1829 rok,u od małżonków Salomei z Kochańskich 
i Tomasza Czajkowskich nabył Ulrich w drodze licy
tacji za 51,70 złp kawał gruntu, liczący 15 720 łokci 
kwadratowych, gdzie w  1836 roku postawił pierwszą 
w Warszawie żelazną cieplarnię, a w 1841 drugą.
Z roślin doniczkowych, oprócz kamelii* Jan Ulrich 
(Uprawiał w  swym ogrodzie popularne wówczas w 
Warszawie oleandry, fuks je, pelargonie, lewkonie, re
zedę, justynki i koralinki. Utrzymywał kontakty i 
wymianę roślin z najlepiej prowadzonymi w kraju 
ogrodami, min. w  Niedźwiedziu — Stanisława hr. Wo- 
dzickiego i Medyce — Gwalberta Pawlikowskiego oraz 
z tak renomowaną firmą zagraniczną, jak „Moschko- 
wltz i Synowie” z Erfurt u.
Jan Bogumił Ulrich był człowiekiem skromnym i — 
choć urodzony nie w  Rzeczypospolitej — pokochał 
ten kraj i uważał go za swą ojczyznę. Do charakte
rystyki tej należy dodać, że — jak wspominali współ
cześni — nosił się zawsze z polska, w  czamarze, a

stroju tego- dopełniała konfederatka i wysokie bufy. 
Ożenił się z Anną Krystyną z Mencków (1790—1847), 
miał z nią kilkoro dzieci, z których najwięcej wiemy 
o dwóch synach: Chrystianie (ur. 1809) i Leonie (ur. 
181-1).
Kolejnym właścicielem firmy był wspomniany właś
nie Chrystian Ulrich, który po Ukończeniu gimnazjum 
warszawskiego, gdzie uczył go m.in. twórca Słownika 
Języka Polskiego, Samuel Bogumił Linde, rozpoczął 
praktykę w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Od
bywał ją w  latach 1826—1828 pod kierunkiem ogrod
nika Guntera. Następnie podróżował pieszo, jak gło
siła rodzinna legenda, do Drezna, Laksemburga pod 
Wiedniem, Monachium, Belgii, Holandii i Szwajcarii. 
Tę podróż zakończył dziewięciomiesięczną praktyką 
pod okiem cesarskiego ogrodnika, Fintelmana, na Pa
wiej Wyspie (Pfaueninseł), w rezydencji pod Berli
nem. Do kraju wrócił dopiero w 1833 roku. Dnia 
5 stycznia 1842 roku Komisja Rządowa Spraw We
wnętrznych i Duchowych nadała mu przywilej wyda
wania patentów młodzieńcom odbywającym praktykę 
w jego ogrodach.
Początkowo pracował jeszcze wspólnie z ojcem, a po 
jego śmierci, w 1844 roku, objął kierownictwo firmy. 
Jednak wyłącznym jej właścicielem stał się dopiero 
w rok później, tj. w 1845 roku, po przeprowadzeniu 
działów z rodzeństwem. Wartość całego zakładu osza
cowano wówczas na 100 000 złp.
Wszechstronnie wykształcony, zabrał się Chrystian 
Ulrich do pracy nie mniej energicznie niż ojciec. 
Ograniczył .uprawę warzyw do niezbędnego minimum, 
zaniechał również produkcji ananasów, winorośli 
.i brzoskwiń, rozwinął natomiast uprawy roślin do
niczkowych.
Bacznie śledził rozwój Warszawy i ekspansywną za
budowę miasta, a kiedy zaczęła podchodzić już pod 
-jego zakłady, w 1877 roku pozbył się części swej nie
ruchomości od ul. Ciepłej, Twardej i Prostej, kupił 
natomiast kolonię Górce za Rogatką Wolską, obejmu
jącą 30 morgów ziemi uprawnej. Założył tam szkółki 
drzewek owocowych i ozdobnych, zgodnie z wymaga
niami ogrodnictwa europejskiego. W roku 1868 otwo
rzył początkowo w gmachu Teatru Wielkiego, a na-
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Siedziba zarządu Zakładów Ogrodniczych „C. Ulrich" 
przy Ceglanej 11 w Warszawie (foto — arch. autora)

stępie przy ul. Wierzbowej 3, pierwszą kwiaciarnię 
firmy „C. Ulrich” .

Do cieszących się wówczas powodzeniem roślin nale
żały: oleandry, fikusy, mirty, fuiksje, wrzosy, pier
wiosnki chińskie, filodendrony, alpdny, marcinki, śla
zy i róże. Równie dużym powodzeniem cieszyły się 
ipelargonde pasiaste i angielskie, w  zimie pędzone hia
cynty, tulipany, szafrany, żonkile i narcyzy oraz lila
ki i azalie. Ziemię wcześniej przeznaczoną na uprawę 
warzyw i roślin cebulkowych przeznaczył Ulrich pod 
-szkółki drzew i krzewów.

Żoną Chrystiana była Paulina z Mencków <(11827—1889). 
Jego bra.t Leon, o- którym wspomniałem wcześniej, 
nie poświęcił się ogrodnictwu, lecz zasłynął na niwie 
literackiej jako poeta i tłumacz Szekspira oraz pisa
rzy starożytnych. Żył 74 lata, zmarł w 1885 roku.

Otwarcie w 1844 roku Drogi Żelaznej Warszawsfco- 
-Wiedeńskiej przyczyniło się do usprawnienia dowozu 
z zagranicy szczepów i nasion. Do zasług obywatel
skich Chrystiana Ulricha należy zaliczyć utworzenie 
przy firmie szkoły praktycznej dla młodzieży. Prak
tyka w jego ogrodach trwała 4 lata i każdy z ucz
niów musiał przejść przez wszystkie działy. Wprowa
dził wykłady nauk ogólnokształcących i języków ob
cych. W jego szkole wykładali min. profesorowie Ko
wnacki i Bauer z IV  Gimnazjum. Szkoła ta została 
jednak zamknięta w 1869 roku na polecenie władz 
carskich.

Warto odnotować jeszcze jedno ważne przedsięwzię
cie. Oto w 1859 roku w firmie „Lilpop, Rau i Loewen- 
stein” zamówiono aż 500 okien inspektowych.

Chrystian Ulrich zmarł w Warszawie w 1881 roku, 
a zakłady ogrodnicze przeszły w ręce jego syna Gu
stawa (ur. 1854), równie wszech stronnie wykształco
nego jak jego dziadek i ojciec.

Od roku 1878 Zakłady Ogrodnicze C. Ulricha składa
ły się z dwóch odrębnych części: z ogrodu przy ul. 
Ceglanej 11 i z kolonii szkółek w Gorcach. W 1881 ro
ku Gustaw Ulrich sprzedał część ogrodu od strony 
późniejszego przedłużenia ul. Waliców wraz z placami 
położonymi po prawej stronie (parzystej). Firma roz
wijała się utrzymując przodujące miejsce w Warsza
wie i kraju. W 1885 roku zbudował Gustaw Ulrich 
pięć nowych szklarni, tym razem z żelaza, a w 1894 
roku zainstalował w nich kotły wykonane w znanej 
warszawskiej fabryce Rephana, a następnie sprowa
dził od Meyera z Hamburga nowe, o większej mocy.

Kolejnej sprzedaży placów od ulicy Ceglanej o nu
merach hipotecznych 5156, 5157, 5780, jak również od 
ulicy Prostej o numerach hipotecznych: 5798 i 5799, 
gdzie w latach 1893—1904 powstał gmach Szkoły 
Handlowej Zgromadzenia Kupców, dokonał nowy 
właściciel w 1896 roku.

W latach 1898—1899 wybudował z cegły i żelaza aż 
trzydzieści szklarni, tym razem wkopanych w ziemię, 
a prace w polu i szkółkach zmechanizował. W sadach 
firmy „C. Ulrich” uprawiano 525 odmian grusiz, 550 
jabłoni, 95 odmian śliw, 75 czereśni, 43 wiśni, 30

brzoskwiń, 15 odmian moreli, 105 agrestu, 
20 porzeczek, 24 odmiany malin, 25 leszczyn, 11 pigw, 
8 jeżyn, 38 truskawek i 15 poziomek. Zakłady uczest
niczyły w wielu wystawach krajowych i zagranicz
nych: w  1849 roku w Warszawie, w 1894 w Peters
burgu, a w 1901 w Paryżu. Stały personel składał się 
z 35 pracowników i zależnie od pory roku od 40 do 
•130 najemnych.

W roku 1905 Zakłady Ogrodnicze „C. Ulrich” obcho
dziły jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji Józef 
Drege napisał stosowną książeczkę pt. „Stulecie za
kładu ogrodniczego Ulrichowskiego 1805—1905”, a mo
rf alier-brązownik Jan Knedler wybił specjalny medal.

Gustaw Ulrich, żonaty z Wandą z Wolffinów (1857 — 
4948), trzeci i ostatni z dynastii sławnych ogrodników, 
-nie miał synów, a jego dwie córki poślubiły dwóch 
braci z równie znanej rodziny warszawskiej — Juliana 
i Artura Machlejdów.

Gustaw Ulrich 'był członkiem kolegium kościelnego 
parafii laterańskiej w Warszawie, wielokrotnie spra
wował różne urzędy honorowe obok min. Stanisława 
Gustawa Bruna* Emila Gerlacha, Stanisława Rotwan- 
da, Aleksandra Temlera i Emila Wedla. Dnia 1& 
•kwietnia 1913 roku w „Dodatku Przemysłowym” do 
tygodnika „Świat” ukazał się nekrolog następujące} 
treści: „Gustaw Ulrich, właściciel wielkiej i poważa
nej firmy ogrodniczej, zmarł w Warszawie. Jako ku
piec i obywatel odznaczał się wielką prawością, przed
siębiorstwo swoje prowadził prawdziwie ,po* europej
sku, ku wielkiemu zadowoleniu szerokich sfer swojej 
•klienteli. Śmierć śp. Ulricha zbiegła się z uroczystoś
cią stuletniego jubileuszu zakładów uirichowskich, co 
rodzina zmarłego uczcić postanowiła przez utworzenie 
funduszu stypendialnego im. Ulricha” .

Jak już wspomniano', jedna z dwóch córek Gustawa, 
Krystyna (1880—1959), poślubiła pastora Juliana Ma* 
chlejdia (1866—.1936), drugiego proboszcza zboru war
szawskiego, pierwszego dyrektora i założyciela gim
nazjum męskiego im. Mikołaja Reja, a następnie pre
zesa rady nadzorczej Zjednoczonych Browarów „Har-
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berbusch i Schiele” , druga zaś, Wanda (1682—1964), 
«wyszła za inżyniera-ogrodiniika Artura Ludwika Ma- 
•chlejda (186»—(1047). Tein ostatni przejął kierownictwo 
firmy ogrodniczej, będąc już wcześniej współpracow
nikiem swego teścia. W nazwie firmy pozostawiono 
•nazwisko założycielL, choć de facto była już ona w rę
kach rodziny Machle jdtów.
Jeszcze za życia Gustawa Ulricha dwaij znakomici 
architekci: Adam Oozkowski i Feliks Machalski wy
konali projekt składlu nasion i zarządu zakładów, 
w  styki emipire, który miał stanąć od ul. Ceglanej. 
iRoboty budowlane .podjęło biuro inż. M. Lutosławskie
go, rzeźbiarskie — firma St. Marczyńskiego, malar
skie — Jana Bergera, a instalacje centralnego ogrze
wania — .zakłady „Godlewski i Spółka” .
.Uroczystość poświęcenia nowego gmachiu odbyła się 
dnia 11 stycznia 19(14 roku. Na parterze rozmieszczono 
(biura, zatrudniające, jak pisała ówczesna prasa, „cały 
zastęp pracowników wystarczających do obsługi licz
nej klienteli z Królestwa i Cesarstwa”. Wyżej — na 
trzech kondygnacjach — mieściły się obszerne sale 
składów nasion.
Zakłady Ogrodnicze pod firmą „C. Ulrich” przetrwały 
szczęśliwie pierwszą wojnę światową i rozpoczęły 
działalność z równie wielkim rozmachem po odzys
kaniu niepodległości. W dalszym ciągu składały się 
one z dwóch części: wzorcowych ogrodów rozciągają
cych się od strony ul. Ceglanej (obecnie Pereca), gdzie 
można było po obejrzeniu wybrać sobie odpowiedni 
gatunek drzewa czy krzewu, jak również załatwić 
wszelkie formalności z zakupem nasion i narzędzi

ogrodniczych, i z posiadłości w Gorcach, gdzie były 
szkółki drzew, krzewów, uprawy kwiatów, szklarnie. 
•Do wybuchu drugiej wojny Zakłady prowadziły dwa 
•duże sklepy cgrc.drniiczo-nasienne przy ul. Moniuszki 11 
i w drugiej Hali Mirowskiej oraz kwiaciarnię przy ul. 
Ossolińskich 8. Funkcjonowały one aż do wybuchu 
Powitania Warszawskiego, po wojnie usiłowały się 
•jeszcze odrodzić, lecz wkrótce zostały upaństwowione. 
•Bezsprzecznie zaliczyć je należy do najdłużej działają
cych firm ogrodniczych w  Europie. Niestety, 
nie dane im było dłużej istnieć i trwać. Jako zakoń
czenie tej opowieści niech posłużą słowa zacytowane 
.z numeru 2 tygodnika „Świat” z roku 1914:
„...Gdy zastanowimy się nad jej dziejami, musimy 
przyjść do wniosku, że swój rozkwit zawdzięczała ona 
przede wszystkim gruntownemu wykształceniu kie
rowników, usilnej wytrwałości pracy, niezłomnej i 
nieprzerwanej energii całych pokoleń, które na 
wdzięcznej niwie ojczystej pracowały. (...) Tylko bo
wiem wysiłek woli dobrej i wiedlza mogą zawsze li
czyć na uwieńczenie”.
•Tyle „Świat” o działalności Zakładów Ogrodniczych 
C. Ulricha., które nierozerwalnie były związane 
iz Warszawą i jej hilstorią. W jej historię wplotły się 
też losy twórców i kolejnych właścicieli Zakła
dów. Nie szczędzili oni nigdy wysiłków ani pieniędzy 
na cele społeczne i pozostawali w rzędzie autentycz
nie zasłużonych dla naszego miasta, obywateli. Ma to 
•szczególną wymowę dzisiaj, kiedy stare warszawskie 
firmy wyginęły, a wartości, które reprezentowały, zo
stały zdeprecjonowane i adewaltuowane.

WOJCIECH KRIEGSEISEN

Mqż Maryli

„Precz z moich oczu...” — tak zaczyna się jeden z naj
bardziej znanych wierszy lirycznych Adama Mickie
wicza zatytułowany „Do M***”. Napisany na przeło
mie 1822 i 1823 roku wiąże się w pamięci każdego 
jako tako wykształconego Polaka z jednym z naj
sławniejszych w literaturze polskiej romansów, z mi
łością Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny. 
Szkolna interpretacja miłości poety i panienki z bia
łego dworku każe nam widzieć ów romans wedle 
pewnego schematu: zamożna panna z dobrej rodziny, 
kochająca ubogiego poetę, zmuszona do małżeństwa 
ze starszym i (w domyśle) niesympatycznym boga
czem, godzi się z losem, skazując tym samym na do
żywotnie cierpienie siebie i ukochanego. Na tym tle 
rywal Mickiewicza — znany jako „mąż Maryli” — 
rysuje się w barwach mało zachęcających — pokonał 
przecież poetę nie siłą uczucia, lecz majątkiem i zna
czeniem. Tak więc tylko jeden bohater tego dramatu 
pozostaje nieskalany — poeta, wieszcz, który „wiel
kim był” , Maryla grzeszy bowiem słabością i przy
wiązaniem do dobrobytu, a jej mąż — najbardziej 
chyba faktem swego istnienia i zwycięską rywalizacją 
z Mickiewiczem.

Taki obraz perypetii miłosnych młodego wieszcza po
trzebny był historykom literatury spod znaku pro
fesora Pimki, by wykazać wielkość jego charakteru. 
I taki obraz pokutuje do dziś w podręcznikach szkol
nych i w powszechnej świadomości — próżno prace 
i badania współczesnych historyków literatury przed
stawiają w zupełnie innym wymiarze tę romantyczną 
miłość, nie jedyną przecież w wileńsko-kowieńskim 
okresie życia Mickiewicza.
Nie jest naszym zamiarem odbrązowianie sylwetki 
poety, inni zrobili to już dawno. Chcemy tu przedsta
wić postać człowieka, którego zaprezentowana wy
żej wersja historii krzywdzi — owego szczęśliwego 
rywala wieszcza. Choć autorzy czytanek obeszli się 
z nim tak okrutnie, to przecież literatura nasza za
wdzięcza mu parę dobrych wierszy.
Mężem Marianny Ewy Wereszczakówny został 2 lu
tego 1821 roku w Tuhanowiczach — majątku Were- 
szczaków — Wawrzyniec Puttkamer, właściciel ma
jątku Bolcieniki i, co może mniej znane, wybitny 
członek Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na W i
leńszczyźnie. Szczęśliwy rywal Adama Mickiewicza 
był więc ewangelikiem reformowanym, a jego bio
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grafia wydaje się interesująca nie tylko w związku 
z romansem narzeczonej.
Wawrzyniec Stanisław Jan Puttkamer urodził się 14 
sierpnia 1794 roku (był więc tylko 4 lata starszy od 
Mickiewicza) we wsi Bolcieniki, na południe od W il
na, jako jedyny syn Aleksandra — szambelana Stani
sława Augusta — i Karoliny ze Stryjeńskich. Chłopca 
wychowywał dziadek — generał wojsk litewskich, 
Wawrzyniec Puttkamer — gdyż ojciec naszego boha
tera — jak głosiła rodzinna tradycja — popadł w 
„melankoliją” po utracie przez Polskę niepodległości 
i po śmierci żony. Na dwa lata przed śmiercią swego 
wychowawcy, w 1807 roku, młody dziedzic ewangeli
ckiej linii Puttkamerów rozpoczął naukę w ewangeli
cko-reformowanym gimnazjum w Słucku, a w 1810 
podjął studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym 
Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie dwa lata później 
uzyskał stopień naukowy kandydata filozofii. Tempo 
edukacji było więc wielkie i można się domyślać, że 
młody człowiek jeszcze przed wstąpieniem do słu- 
ckiego gimnazjum odebrał solidne domowe wykształ
cenie.
Rok 1812, w którym Puttkamer uzyskał tytuł kan
dydata filozofii, to przecież „rok ów” — prosto z 
Uniwersytetu młodzieniec ruszył więc na wojnę. Za
ciągnął się do elitarnej jednostki szwoleżerów gwar
dii cesarskiej, zostając młodszym kolegą wsławionych 
już pod Somosierrą i pod Wagram Kozietuskich, 
Łubieńskich, Fredrów, Krasińskich. Kampania rosyj
ska, którą odbył w 3 pułku szwoleżerów, przyniosła 
mu ciężką chorobę; zapadł na nią podczas od
wrotu wojsik napoleońskich spod Moskwy. Wyle
czony w Wilnie z dolegliwości nie zrezygnował 
z wojaczki i przedarł się do swego pułku w 
Warszawie. 11 kwietnia ponownie znalazł się 
w szeregach szwoleżerów gwardii, w  1 pułku. Pech 
jednak prześladował go dalej — w czasie walk w 
kampanii 1813 roku dostał się do pruskiej niewoli 
i do Warszawy powrócił dopiero w 1814 roku, tylko 
po to, by wziąć dymisję z wojska. Epizod szwoleżerski 
nie pozostał jednak bez śladu — syn Wawrzyńca i 
Maryli, Stanisław, zanotował w wiele lat później: 
„Ze służby wojskowej wyniósł mój ojciec niewygasły 
entuzjazm dla Napoleona”.
Ów entuzjazm patriotyczny nie pozwalał Puttkamerowi 
ograniczać się do siedzenia na wsi i gospodarowania 
w przekazanym mu przez ojca majątku Unichów w 
powiecie nowogródzkim. Młody i przejęty fracuski- 
mi ideałami postępu i demokratyzacji dziedzic Uni- 
chowa i Bolcienik angażował się mocno w ruch do
magający się reform społecznych na ziemiach daw
nego Wielkiego Księstwa Litewskiego, po 1795 roku 
przyłączonych do Rosji. Publiczne manifestacje pa
triotyczne potrafił Puttkamer łączyć z „sankiulocki- 
mi”, jak to nazywali sąsiedzi, poglądami społecznymi. 
Oczywiście ocen i opinii nowogródzkiego ziemiaństwa 
nie należy brać zbyt poważnie — eks-szwoleżer 
gwardii jakobinem nie był. Gdy jednak na grodzień
skim sejmiku ziemiańskim w roku 1818 wystąpił z 
oficjalnym wnioskiem zniesienia poddaństwa chło
pów, bardzo naraził się części zachowawczej opinii 
ziemiańskiej. Oczywiście wniosku nie zrealizowano, 
zniesienie poddaństwa chłopów, wprowadzone w 
Księstwie Warszawskim na mocy praw stanowionych 
przez Napoleona, było nie do zaakceptowania tak 
przez władze rosyjskie, jak i przez wielu konserwaty
wnych ziemian polskich na Kresach.

Klęskę reformatorskich ambicji postanowił sobie dzie
dzic Bolcienik powetować na innym polu. Latem 1819 
roku oświadczył się i został przyjęty przez pannę 
Wereszczakównę, córkę marszałka szlachty nowogró
dzkiej Antoniego Wereszczaka i Franciszki z Ancutów. 
Panna, w domu nazywana Marylą, „... choć się nie 
mogła nazywać piękną, miała rysy pełne powabu i 
w oczach wyraz powabu i uczuciowości” — taką za
pamiętał ją filareta Otto Slizień. Była inteligentna i 
wykształcona, wychowana w zamożnym domu znała 
języki, bawiła się muzyką, dużo czytała i kulturą li
teracką zadziwiała przyjaciół narzeczonego.
Wśród owych przyjaciół poznała Maryla latem 1820 
roku kowieńskiego nauczyciela, Adama Mickiewicza. 
Rozpoczął się romans, który wprowadził do litera
tury i historiii imiona Maryli i jej — od 2 lutego 
1821 roku — męża. Rzecz trwała aż do wiosny 1823, 
mówiło się nawet wśród krewnych i znajomych o 
unieważnieniu niedawno zawartego małżeństwa. H i
storycy literatury i „mickiewiczolodzy” utkali wokół 
tej sprawy całą skomplikowaną teorię „białego mał
żeństwa” Maryli, by uzasadnić jej postępowanie i 
uwznioślić ów romans a jednocześnie ocalić dobre 
imiona bohaterów — poety bałamucącego narzeczoną 
przyjaciela i panny romansującej za plecami toleran
cyjnego narzeczonego. Romans był zresztą niegroźny, 
a cały „dramat” jakże charakterystyczny dla „stylu 
epoki” — sentymentalizm prowincjonalnej panny, ro
mantyczne porywy wielbiciela Byrona i wyrozumiała 
tolerancja oświeconego męża. Z całej trójki najsym
patyczniejszy wydaje się tu mąż, który orientując się 
niewątpliwie w sytuacji traktował zadurzenie Maryli 
tak, jak na to zasługiwało, tzn. spokojnie. Konwencja, 
w której toczyła się gra uczuć, była znana i można 
się było spodziewać łagodnego finału.
I rzeczywiście, gdy w początkach 1823 roku stosunki 
Maryli z Mickiewiczem uległy ochłodzeniu, wszystko 
w małżeństwie Puttkamerów wróciło do normy, nie 
ucierpiała również przyjaźń „męża Maryli” z wileń
skimi filomatami i pozostał on gorącym wielbicielem 
talentu MicM-ewSiciza. Był tak skutecznym populary
zatorem nowej poezji, że udało mu się podobno na
wrócić „na Mickiewicza” braci Śniadeckich, zakamie- 
niałych przecież zwolenników klasycyzmu. Mógł sobie 
Puttkamer pozwolić na wielkoduszność wobec pokona
nego rywala.
Przyjaźnie w kręgu filomackim, literatura — nie tylko 
to zajmowało naszego bohatera. W latach dwudzie
stych nie rezygnował on z działalności społecznej, 
mniej już jednak radykalnej. Należał do wileńskiego 
Towarzystwa Szubrawców — organizacji skupiającej 
oświecone i liberalne kręgi ówczesnej inteligencji i zie
miaństwa wileńskiego. Udzielał się też w pracy cha
rytatywnej, wspomagając niezamożnych studentów U- 
niwersytetu Wileńskiego, jako członek zatwierdzone
go przez rektora Uniwersytetu, a więc legalnego, To
warzystwa Wspierania Niedostatnich Uczniów Uni
wersytetu w Wilnie.
W roku 1824 otarł się o proces filomatów — gdy 
osławiony Nowosilcow wszczął śledztwo przeciw taj
nym związkom młodzieży na Uniwersytecie Wileń
skim, Puttkamer starał się pomagać prześladowanym. 
Dzięki jego poręczeniu uwolniono z aresztu w kwiet
niu 1824 roku Jana Czeczota (skazanego potem na 
zesłanie). Represje, skierowane przeciw młodzieży, o- 
minęły dojrzałego już dziedzica Bolcienik, mimo ści
słych jego związków z tym środowiskiem.
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Nie angażował się też Wawrzyniec Puttkamer czyn
nie w powstanie listopadowe, pomagał tylko przyja
ciołom spieszącym do szeregów powstańczych, m.in. 
wiosną 1831 roku Ignacemu Domeyce. Uniknął więc 
też represji popowstaniowych. Już jednak w rok póź
niej zamieszany był w sprawę tzw. partyzantki Zali- 
wskiego, próbę wznowienia walk antyrosyjskich w 1833 
roku. W bolcienickim dworze ukrywał się Marceli Szy
mański — emisariusz Zatoiwisikiego, mianowany do
wódcą przyszłego powstania w powiecie lidzkim i 
grodzieńskim. Po ujęciu Szymańskiego przez władze 
rosyjskie w Wilnie, jego pobyt w Bolcienikach wy
szedł na jaw, a Puttkamerowie zostali osadzeni w 
więzieniu. Cała sprawa zakończyła się zresztą szczęśli
wie — zwolniono ich z braku dowodów winy i u- 
karano tylko grzywną za pomoc „przestępcy”.
W latach trzydziestych i czterdziestych poświęcał 
się „mąż Maryli” ożywionej działalności gospodarczej. 
Rozpoczął od uprzemysłowienia swych dóbr dziedzi
cznych, gdzie zbudował papiernię, garbarnię, cukrow
nię i fabryczkę sukna. Około roku 1838 zaangażował 
się w organizację iście kapitalistycznego towarzystwa 
przemysłowego, którego pierwszym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym miała być budowa cukrowni pod W il
nem. Mimo że projekty Puttkamera znalazły uznanie 
władz, nie cieszyły się one poparciem wileńskiego zie- 
miaństwa, które nie chciało ryzykować majątków w 
imprezach tak na owe czasy podejrzanych, jak uprze
mysłowienie. Być może, że i losy przemysłowych in
westycji w dobrach Puttkamera zniechęcały do ta
kich zaangażowań — sąsiedzi musieli wiedzieć, że 
dziedzic Bolcienik na fabrykach swych majątku nie 
zrobił i ciągle jeszcze miał kłopoty ze spłatą dłu
gów zaciągniętych przez swego „melankolicznego” oj
ca.
Sukcesy odnosił tam, gdzie działał najenergiczniej. 
Już w latach dwudziestych dał się poznać jako ak
tywny członek wileńskiego zboru reformowanego. Na 
synodach zasiadał jako delegat. Nim wszedł w skład 
władz naczelnych Kościoła, przez dziesięć lat był czło
nkiem kolegium kościelnego tego zboru. Następnie 
pełnił Puttkamer wielokrotnie funkcję „świeckiego 
dyrektora synodu” — odpowiednika dzisiejszego pre
zesa synodu. Odbyte pod jego dyrekcją synody w 
Kopylu, Izabelinie i Słucku obradowały w ciężkich 
dla Kościoła i w ogóle dla żywiołu polskiego na tych 
ziemiach czasach i musiały podejmować ważne dla 
przyszłości Kościoła decyzje.
W 1829 roku synod w Słucku postanowił, dzięki ini
cjatywie swego dyrektora, rozpocząć budowę nowego 
gmachu gimnazjum ewangelicko-reformowanego w 
Słucku. Rozbudowana szkoła zastąpić miała zamknięte 
przez władze rosyjskie w związku z konspiracjami 
uczniowskimi gimnazjum reformowane w Kiejdanach. 
Dzięki dobrym stosunkom w wileńskim środowisku 
uniwersyteckim udało się Puttkamerowi pomyślnie 
przeprowadzić rokowania z władzami Uniwersytetu, 
któremu odnowiona szkoła średnia miała być pod
porządkowana naukowo. Uzyskał też zgodę na budowę 
od władz rosyjskich. Polskie gimnazjum ewangelicko- 
-reformowane w Słucku działało jeszcze kilkadziesiąt 
lat, zamknięte zostało przez Rosjan w okresie re
presji po powstaniu styczniowym, kiedy to istnienie 
polskiej szkoły średniej w Słucku uznano za zagroże
nie dla Imperium Rosyjskiego.
Kolejne synody ewangelicko-reformowane pod kie
runkiem Puttkamera opracowały przed rokiem 1840

projekt uchwały, która była modyfikacją młodzień
czych zamierzeń projeiktodawcy z 1818 roku. Gdy nie 
udało się w 1818 uwolnić chłopów z poddaństwa w 
dobrach ziemiańskich, postanowił Puttkamer uzyskać 
o czynszowanie włościan w dobrach Kościoła Reformo
wanego na Litwie. I znów niepowodzenie — znaj
dującą się na dobrej drodze do realizacji uchwałę o 
oczynszowaniach w majątkach kościelnych uczyniła 
bezprzedmiotową interwencja rządu rosyjskiego, który 
skonfiskował owe majątki na początku lat czter
dziestych. Było to kolejne posunięcie osłabiające pol
ski stan posiadania na tych ziemiach i represja za 
zaangażowanie ewangelików w tzw. spisku Konar
skiego.
Sam Puttkamer w konspiracji swego współwyznawcy 
zapewne nie uczestniczył i władze carskie nie znaj
dowały podstaw do osobistych prześladowań, ude
rzyły za to boleśnie w  Kościół.
Gorliwy ewangelik reformowany całe życie spędził 
w środowisku ziemiaństwa wileńskiego, w przytła
czającej większości należącego do Kościoła Rzymsko
katolickiego. Ani jednak różnice wyznaniowe, ani ak
tywność Puttkamera w pracy dla Kościoła Reformo
wanego nie utrudniały mu stosunków z sąsiadami. 
Nie izolował się on od swego katolickiego otoczenia, 
interesowała go „rzymska” liturgia, ludowe formy ka
tolickiej pobożności, np. pielgrzymki, tak przecież ob
ce obyczajowości ewangelików reformowanych. Do
wodem tych zainteresowań z pogranicza ludozna- 
wstwa i regionalizmu był sympatyczny opis piel
grzymki ludowej do Kalwarii pod Wilnem, opubliko
wany przezeń w 1850 roku w wileńskim „Pamiętni
ku Naukowym i Literackim”.

Najdobitniejszym może wyrazem uznania dla dzie
dzica z Bolcienik, a jednocześnie dowodem na możli
wość wzniesienia się ponad różnice 'wyznaniowe, był 
obiór Puttkamera w 1846 roku marszałkiem szlachty 
powiatu lidzkiego. Głosami katolickich przeważnie 
ziemian na najwyższy honorowy urząd ziemski o- 
brany został wybitny działacz ewangelicki. Fakt ten, 
przypominający lata rozkwitu Reformacji polskiej, 
dobrze świadczył o stosunkach międzywyznaniowych 
na Litwie w połowie X IX  wieku.

Wawrzyniec Puttkamer zmarł 30 stycznia 1850 roku 
w Wilnie i pochowany został na tamtejszym cmen
tarzu ewangelickim przy Małej Pohulance (obecnie 
park); na grobie tego przyjaciela filomatów położono 
płytę z wierszem Antoniego Edwarda Odyńca.
Maryla przeżyła męża o lat trzynaście, wychowała 
troje dzieci: Zofię, Stanisława i Karolinę. Wnuk Wa
wrzyńca a syn Stanisława, Wawrzyniec Puttkamer, 
urodzony w 1859 roku, poszedł w ślady swego dziada 
i imiennika — był wybitnym działaczem społecznym 
na Kresach, działaczem kościelnym, posłem do Dumy 
Państwowej (parlamentu rosyjskiego), gdzie odznaczył 
się między innymi w obronie prześladowanego przez 
rząd rosyjski katolicyzmu. Ewangelik broniący nie
słusznie atakowanych katolików — był to wypadek 
rzadki w czasach rozkwitu animozji wyznaniowych 
i narodowych w początkach X X  wieku.

Cień na pamięć Wawrzyńca Puttkamera starszego rzu
ciła „tragiczna miłość” Adama Mickiewicza. Jej od
bicie w poezji, plotka i legenda odebrały całej spra
wie właściwy i, przyznajmy, dość banalny wymiar,

Dokończenie na s. 20
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W Ś R Ó D  KSI ĄŻEK

Modlić się, oby żyć

Taki tytuł nosi książka napisana 
przez ojca Rene Voillaume’a, kon
tynuatora idei Karola de Foucauld, 
założyciela katolickich zgromadzeń 
Małych Sióstr i Małych Braci1. Po
stać brata Karola, pustelnika pra
cującego wśród koczowników Saha
ry, do dziś fascynuje licznych jego 
naśladowców, skupionych w kilku 
zgromadzeniach duchownych i or
ganizacjach świeckich. Czego uczył 
ten skromny sługa Chrystusa i ludzi 
zagubionych w piaskach najwięk
szej pustyni świata?

Karol de Foucauld uczył modlitwy, 
propagował życie w stałym kontak
cie z Bogiem, w klimacie przyjaźni, 
wręcz zażyłości z Jezusem. Nie cho
dziło mu o to, by jedynie często się 
modlić i zwracać do Boga w róż
nych sprawach. Modlitwa i kontem
placja nie mogą istnieć obok życia, 
nie mogą być nawet jego częścią, 
lecz samym życiem, jego rytmem, 
istotą. Jak Maria, Józef i apostoło
wie żyli z Jezusem, mieli Go stale 
przy sobie, rozmawiali z Nim o 
wszystkim, tak człowiek współczes
ny powinien być z Chrystusem, roz
mawiać z Nim, wielbić Go codzien
nym życiem w duchu i prawdzie, w 
klimacie szczerej, prostej, zwykłej 
modlitwy. Aby to osiągnąć, należy 
znaleźć „pustynię"’. Owa „pustynia” 
jest konieczna do pogłębienia na
szego życia duchowego. Nie należy 
jednak mylić „pustyni” z oddale
niem się od świata, wyizolowaniem 
się ze społeczeństwa po to, aby' 
osiągnąć klimat pobożnych ćwiczeń 
i komfortowych medytacji, które 
obecnie tak często zastępują lu
dziom brak życia z Bogiem, stają 
się jego wygodną namiastką i ni
czym więcej, jak tylko elementem 
„higieny psychicznej” , formą relak
su. „Pustynia to nie tylko miejsce 
ciche i ustronne, jakich wiele moż
na znaleźć na świecie, nawet w 
centrum miasta. Pustynia to coś 
więcej niźli miejsce oddalenia (...). 
Pustynia jako taka w niczym czło
wiekowi nie jest użyteczna, a og
rom przestrzeni, jaki zajmuje na 
naszej planecie to pustkowie, zdaje 
się pozbawiony sensu istnienia (...). 
Podobnie i modlitwa uwielbienia, 
której pustynia jest jakby obrazem, 
pozornie w niczym człowiekowi nie

jest przydatna. Pustynia jest rów
nież symbolem jałowości, ogołoce
nia i pustki dla zmysłów — tak dla 
wzroku, jak i słuchu — jest zatem 
naznaczona piętnem ubóstwa, su
rowości i skrajnej prostoty. Uświa
damia ona człowiekowi jego słabość 
i bezsilność — gdyż na pustyni, 
zdany na własne siły, nie może 
przeżyć, musi zatem siły i ratunku 
szukać jedynie w Bogu. Zresztą to 
sam Bóg prowadzi nas na pusty
nię, gdzie duch nasz może przeby
wać wyłącznie dzięki pokarmowi 
przez Boga nam zesłanemu” (s. 
84, 85).
Brat Karol zginął męczeńską śmier
cią na Saharze w  1916 roku. Jego 
działalność nie przyniosła wtedy 
praktycznie żadnych rezultatów — 
nikogo nie nawrócił, nic nie udało 
mu się zrealizować. Ofiara jego ży
cia przyniosła jednak owoce w na
stępnych pokoleniach ludzi, którzy 
pragną żyć w duchu Ewangelii i 
wędrować z Chrystusem przez pus
tynię. Tę ważną książkę polecam 
wszystkim naszym współwyznaw
com, którzy czują, że już nie u- 
mieją się modlić, żet Bóg jest od 
nich daleko, a życie toczy się włas
nym rytmem, bez tego wymiaru, 
który zawdzięczamy Wszechogarnia
jącej Miłości Jezusa. Warto może 
dodać, że ostatnim rozdziałem książ
ki jest wykład, jaki autor wygłosił 
wobec ekumenicznej wspólnoty w 
Taize na temat sakramentu Wiecze
rzy Pańskiej.
Czy ten, który się modli, jednocześ
nie myśli? Czy rozum pomaga, czy 
raczej przeszkadza w modlitwie? 
Czy mędrzec potrafi modlić się bez 
„wyłączania” swego intelektu? Te 
ważne pytania są tematem książki 
ks. Marka Jędraszewskiego Filozofia 
i modlitwa2. Często zdarza się, iż 
ci, którzy myślą — nie modlą się. 
Bywa i tak, że modlący się nie od
czuwa potrzeby myślenia. 
Podzielam niepokój wydawców 
książki, którzy dostrzegają „funda
mentalne pęknięcie” nowożytnej 
kultury i jego skutki niszczące 
współczesnego człowieka, stworzone
go po to, aby myśląc czynił sobie 
ziemię poddaną, a modląc się — 
chwalił Boga. „Modlitwa karmi my
ślenie, przywracając świadomość

prawdziwej sytuacji człowieka w 
świecie, a myślenie karmi modlitwę 
treścią realnego życia” . Stwierdze
nie ważkie, godne namysłu.

W omawianej książce możemy zna
leźć przykłady modlitw wybitnych 
filozofów, modlitw, które nie są in
telektualnymi traktatami, lecz pros
tymi, szczerymi wypowiedziami lu
dzi myślących. Modlitwy te są 
świadectwem głębokiej wiary i po
kory ludzi, których Bóg obdarzył 
nieprzeciętną mądrością, pozwolił 
im tworzyć systemy filozoficzne, 
zgłębiać tajemnice poznania i bytu. 
Książka mówi o czternastu filozo
fach, z których najbardziej znani 
to: Bacon, Kartezjusz, Pascal, Leib
niz, Kierkegaard, Bergson, Buber, 
Marcel i Teilhard de Chardin.'Dob
rze, że autor zdecydował się rów
nież włączyć rozdziały o trzech filo
zofach polskich (Cieszkowskim, 
Brzozowskim i Wojtyle). Książka 
napisana jest w sposób niemal po
pularny — na uwagę zasługują zbe
letryzowane fragmenty biograficzne. 
Teksty modlitw oparte są na źród
łach, które autor wymienia w koń
cowej nocie bibliograficznej. Książ
kę gorąco polecam wszystkim czy
telnikom naszego pisma. Niech za
chętą do jej lektury będzie nastę
pujący cytat z posłowia (s. 215): 
„Kiedy człowiek modli się, wyciąga 
w górę ręce przyjmując postawę o- 
ranta, lub też te ręce składa, jakby 
je chciał — gestem wasala — wło
żyć w ręce seniora. Za każdym ra
zem ręce człowieka modlącego się 
nie wykonują żadnej pracy. Ten 
fakt musi budzić zastanowienie (...). 
Moment decyzji o wyciągnięciu lub 
złożeniu rąk jest jedną z najbar
dziej tajemniczych, ale też i do
niosłych chwil w życiu człowieka” .

Człpwiek modlił się do Boga od za
rania dziejów. Wśród najstarszych 
modlitw, jakie zachowały się do 
naszych czasów, do najpiękniejszych 
należą Psalmy. Są to modlitwy 
mądre, żywe, uniwersalne — mogą 
zaspokoić potrzeby współczesnego 
człowieka, który chce mówić do 
Boga. Odzwierciedlają one całą ga
mę tego, co człowiek może i chce 
powiedzieć swemu Panu, uczą, jak 
należy się modlić, a jednocześnie 
wskazują kierunki myśli, towarzy
szące modlitwie. O tym, że Psalmy * *

1 Rene Voillaume: „Modlić się, aby żyć, 
przeł. Krystytia Górska i Hanna Flieger, 
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1986, 
cena 200 zł.
* Marek Jędraszewski: Filozofia i modli
twa, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 
1986, cena 350 zł.
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mogą wyznaczać rytm życia wierzą
cego człowieka, mówi m.in. piękna 
książka Paula Beauchampa8, wyda
na niedawno przez Wydawnictwo 
Przeglądu Powszechnego. Książkę 
tę można najkrócej scharakteryzo
wać określeniem: ekumeniczne
wprowadzenie do duchowego życia 
z Psalmami. Mimo dużego ładun
ku emocjonalnego, omawiany tekst 
jest jednocześnie systematycznym 
wykładem, zawiera komentarze i 
objaśnienia treści Psalmów, analizy 
historycznego kontekstu poszczegól
nych fragmentów, wykładnię teolo
giczną.

„Zapewniam cię, że jestem ambit
ny. Chcę jak najdłużej utrzymywać 
się na liście przebojów, z najlep
szym materiałem, jaki mogę stwo
rzyć. Chcę to robić tak, by Bóg bił 
mi brawo. Kiedy jestem na scenie, 
wiem, że jest przede mną publicz
ność, ale pracuję także dla Pana, 
a to najwspanialsza zachęta do 
przedstawienia najlepszego koncer
tu” — to słowa Cliffa Richarda,

wybitnego piosenkarza, człowieka, 
który dzieli się swą wiarą z innymi 
ludźmi [por. „Jednota” , nr 11 (1985), 
s. 13—15 oraz nr 12 (1985), s. 19].

Należy się cieszyć, że czytelnicy 
polscy otrzymali przekład ewangeli
zacyjnych rozważań tego popular
nego od wielu lat „idola” muzyki 
rozrywkowej* * * 4 *. Przytoczone słowa 
pochodzą z rozdziału Kto jest two
im szefem? i dobrze ilustrują po
glądy Cliffa na jego pracę. Na kar
tach książki Ty, ja i Jezus można 
odnaleźć wiele takich prostych, choć 
dla niektórych czytelników, być mo
że, szokujących wypowiedzi. Faktem 
jest jednak, że świadectwo głębo
kiej wiary tego piosenkarza docie
ra do młodych ludzi na całym 
świecie, gdyż pozbawione jest sko- 
laryzmu, nudnego moralizowania 
„zawodowych” komentatorów Ewan
gelii. Czytelnicy i słuchacze Cliffa 
czują, że jest on piosenkarzem, któ
ry chce żyć z Jezusem, robi to i 
pragnie dzielić się swą radością z 
innymi. Osobiście uważam, że książ

ka Cliffa Richarda jest jedną z 
najlepszych lektur o charakterze 
ewangelizacyjnym, która ukazała się 
ostatnio w naszym kraju. Rozważa
nia w niej zawarte są głęboko osa
dzone zarówno w Piśmie świętym 
(wyraźna jest tu protestancka for
macja Cliffa), jak i w codziennym 
życiu młodych (i nie tylko!) ludzi 
we współczesnym świecie. Jak pisze 
wydawca, książkę tę może czytać 
każdy — robotnik, uczeń i profesor, 
katolik i ewangelik, wierzący i nie
wierzący. Wydanie polskie zostało 
zaopatrzone w zabawne ilustracje 
Witolda Parzydły, które doskonale 
współgrają z myślami zawartymi w 
tekście.

W.Z.

a Paul Beauchamp SJ: Psalmy nocą i 
dniem, przeł. Mieczysław Figarski SJ,
Wydawnictwo Przeglądu Powszechnego,
Warszawa 1985.
4 Cliff Richard: Ty, ja i Jezus, przeł. 
Tomasz Polkowski, il. Witold Parzydło, 
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 
1986, cena 280 zł.

Kalendarz Ewangelicki 1987

Od dawna nie omawialiśmy na ła
mach „Jednoty” jedynego obecnie, 
regularnie ukazującego się kalen
darza*, przeznaczonego dla ewange
lickiego społeczeństwa naszego kra
ju. W tym roku ukazał się już 101 
tom „Kalendarza Ewangelickiego” . 
Jest on uzupełniony — podobnie 
jak w poprzednich latach — ksią
żeczką „Z Biblią na co dzień”, prze
wodnikiem do codziennego studio
wania Pisma świętego, wzorowanym 
na słynnym „Losungen” Jednoty 
Braterskiej w Hernhucie (NRD). 
Jak zwykle, „Kalendarz” zawiera — 
oprócz kalendarium — szereg roz
ważań religijnych, artykułów histo
rycznych, sprawozdań i tekstów in
formacyjnych o Kościele. Kazanie 
ks. dr. Manfreda Uglorza poświęco
ne jest zagadnieniu łaski i opiera 
się na kluczowym dla tego proble
mu Liście ap. Pawła do Rzymian.

Po nim następuje obszerne, bogato 
ilustrowane sprawozdanie z życia 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go za lata 1985—1986. Ciąg takich 
sprawozdań w kolejnych rocznikach

„Kalendarza” tworzy drukowaną 
kronikę wydarzeń i z biegiem lat 
staje się materiałem źródłowym.

W 1985 r. bratni Kościół Ewangeli
cko-Augsburski stracił dwóch zasłu
żonych duchownych. Byli to księża 
Henryk Szreder oraz Alfred Haupt- 
man. W „Kalendarzu” zamieszczono 
wspomnienia i materiały biograficz
ne o tych duchownych. Popularny 
artykuł ks. Henryka Czembora z 
cyklu „W biegu stuleci” poświęcony 
jest „okrągłym” , ważnym dla Koś
cioła rocznicom, przypadającym w 
bieżącym roku; po nim następuje 
obszerniejsze studium ks. Erwina 
Miklera o teologicznych aspektach 
Artykułów Szmalkaldzkich.

Dla ewangelików reformowanych 
szczególnie interesujący jest tekst 
pt. „Cena wiary” (s. 119—128), po
święcony Reformacji we Francji i 
dziejom hugenotów. Autorką jest 
Ewa Kononienko-Pawlas. Artykuł 
jest zwięzły, opiera się na publika
cjach francuskich i polskich; zawie
ra w zasadzie wszystko, co powi

nien wiedzieć np. konfirmant z na
szego Kościoła na temat ewangeli- 
cyzmu reformowanego we Francji 
do 1878 roku. Tekst ten powinien 
być rozpowszechniony w naszym 
Kościele.

Mgr teol. Helena Gaj dacz w ob
szernym artykule analizuje aspekty 
wychowawcze nauczania kościelne
go, omawiając zarówno teorię, jak 
i praktykę problemu. Dalej ks. Jan 
Motyka zajmuje się chrześcijań
skim małżeństwem**. Jak widzimy, 
zagadnienia społeczne i moralne 
stanowią ważną część tekstów w 
omawianym „Kalendarzu”. Nurt ten 
kontynuuje anonimowy tekst o cza
sie, nie pozbawiony reflekcji filozo
ficznych.

* „Kalendarz Ewangelicki 1987”. Rocznik 
sto pierwszy. Wydawnictwo „Zwiastun”, 
Warszawa 1986, s. 320, cena (wraz z do
datkiem „Z Biblią na co dzień”) 220 zł.

Artykuł ks. Motyki był pisany na za
mówienie „Jednoty” i drukowany w nr 
8—9/1985 po poprawkach redakcyjnych 
(red.).
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Na uwagę zasługuje tekst W. Bu- 
scha o charakterze ewangelizacyj
nym, przeznaczony dla początkują
cych w wierze chrześcijan. Jego 
kontynuacją jest rozważanie o tym, 
jak czytać Biblię, autorstwa Augu
sta H. Franckego (tłum. z niem.). 
Gawędy o Ziemi Cieszyńskiej, na
pisane przez Jana Szczepańskiego i 
Marię Pilch, zawierają ciekawy ma
teriał etnograficzny. Po nich roz
poczyna się obszerny dział history
czny „Kalendarza” , zawierający 
materiały biograficzne o Karolu 
Hławiczce, wybitnym muzykologu, 
artykuł o ewangelikach w Powsta
niu Kościuszkowskim (pióra znane
go z łamów „Jednoty” Eugeniusza 
Szulca), dzieje ewangelicyzmu w 
Zielonej Górze (napisał Wolfgan J. 
Brylla). Są to teksty wartościowe i 
poruszają tematy nie występujące 
dotąd w literaturze historycznej. 
Kolejne artykuły są „poprzerywa
ne” krótkimi rozważaniami Anny 
Sikorskiej — autorki znanej z ła
mów „Zwiastuna” . Na końcu za
mieszczono kącik porad praktycz
nych i medycznych oraz rozrywki 
umysłowe, jak to jest w zwyczaju 
w popularnych kalendarzach. Ofi
cjalna część informacyjna zawiera 
dane o władzach Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w Polsce, spis 
wszystkich parafii i stacji kazno

dziejskich oraz listę księży i kate
chetek wraz z adresami. Jest to 
ważna praktycznie część publikacji 
— szkoda, że zawiera błędy (np. 
co do kościołów w Bralinie lub 
Kleszczowie).
W dziale „Inne ważne adresy” znaj
duje się adres i telefon Biura Kon- 
systorza naszego Kościoła. Przy o- 
kazji tej informacji nasuwa się pe
wna refleksja. Dlaczego na łamach 
jedynego w Polsce kalendarza e- 
wangelickiego, wydawanego przez 
bratni Kościół, tak rzadko poja
wiają się autorzy naszego wyzna
nia? Sądzę, że łamy te nie są dla 
nas zamknięte, bo w przeszłości po
jawiały się na nich teksty pióra 
ewangelików reformowanych, za
równo księży, jak i osób świeckich. 
Ostatni raz zdarzyło się to w roku 
1984, a w sumie po wojnie było 
ich kilkanaście. Szkoda, że nie wy
korzystujemy częściej tych możli
wości.
Polskie kalendarze ewangelickie 
mają długą historię. Pracę na ich 
temat napisał niegdyś ks. August 
Karol Diehl i opublikował ją w 
„Kalendarzu dla Ewangelików na 
rok przestępny 1904” , wydanym w 
Warszawie przez firmę Gebethnera 
i Wolffa. Duchowni naszego Koś
cioła bardzo często gościli na ła
mach różnego rodzaju kalendarzy

ewangelickich wydawanych w War
szawie. Kalendarze wychodzące w 
latach międzywojennych (np. „Przy
jaciel domu” lub „Kalendarz Ewan
gelicki Towarzystwa im. Mikołaja 
Reja”) zawierały liczne teksty pióra 
naszych księży, wiele informacji o 
ewangelikach reformowanych, opis 
ważnych wydarzeń w Jednotach 
Warszawskiej i Wileńskiej, a także 
pełne wykazy parafii, stacji kazno
dziejskich i duchownych obu Jed- 
not.
Może dzisiaj potencjał intelektualny 
naszego Kościoła powoduje, że nie 
stać nas na własne artykuły na ła
mach „Kalendarza Ewangelickiego” ? 
Ale czy naprawdę nie można prze
słać do redakcji Wydawnictwa 
„Zwiastun” tekstu informacyjnego z 
wykazem naszych parafii i innych 
instytucji naszego Kościoła? Cza
sami mówi się, że „Kalendarz E- 
wangelicki” jest wyłącznie luterań- 
ski. I rzeczywiście jest. Ale czy nie 
możemy przyczynić się do tego, by 
— zgodnie ze swym tytułem — był 
ogólnoewangelicki? A  może każda 
ze stron czeka na inicjatywę dru
giej? Warto by przełamać taką po
stawę wyczekiwania i wrócić do 
blisko stuletniej tradycji współpra
cy.

W.Z.

L I S T Y  . L I S T Y . L I S T Y . L I S T Y  

W sprawie naszych kazań

Od dłuższego czasu nosiłam się z 
zamiarem podziełenia się uwagami 
na temat kazań, wygłaszanych 
przez naszych duchownych na na
bożeństwach w kościełe, również 
tych, które są drukowane w „Jed- 
nocie” lub transmitowane przez ra
dio. Odnoszą wrażenie, że od kilku 
lat dzieje się coś niedobrego i zde
cydowałam się wreszcie zabrać głos 
publicznie.
Czy kazania te są złe? Nie mogą 
tak twierdzić, tym bardziej że nie 
czują sią kompetentna do wydawa
nia kategorycznych opinii. Zawsze 
słyszałam od znajomych innych 
wyznań, którzy przypadkiem usły

szeli jakieś nasze kazanie, że „ ka
zania ewangelickie są ciekawe, mó
wią wprost o rzeczach ważnych dla 
każdego chrześcijanina, nawołują do 
nawrócenia sią, nie podnoszą sporów 
miądzywyznaniowych”. Bardzo wie
le dobrego słyszałam o naszych ka
zaniach. Do jakiegoś czasu podzie
lałam zresztą te opinie. W ostat
nich latach jednak zacząłam odczu
wać pewien niepokój, a może nie
dosyt. Może dlatego, że pamiątam 
kazania, z których wynosiłam znacz
nie wiącej, które wiele mnie nau
czyły, których treść głąboko i na 
długo, może nawet na całe życie, 
utkwiła mi w pamiąci.

Ostatnio cząsto łapią sią na tym, że 
po powrocie z niedzielnego nabo
żeństwa nie mogą nic powiedzieć o 
temacie wysłuchanej nauki. Ze 
wstydem przyznają, że zdarza mi 
sią „przysnąć” w czasie kazania... A  
jeśli nie dosłownie przysnąć, to być 
myślami gdzie indziej. Zdarza mi 
sią także, że słuchając ksiądza, 
próbują przewidzieć, co dalej po
wie. I  na ogół odgadują nastąpne 
zdanie.
Przykro mi to pisać i robią to z 
dużymi oporami, ale takie są moje 
odczucia: sztampa, piąkne, tylko że 
utarte zwroty, nawet slogany. Za
pewniam, że mam dobrą wolą, chcą 
słuchać Słowa Bożego, rozumieć to, 
co Bóg chce mi powiedzieć. Dla
czego słyszą tylko gładkie sformuło
wania? Cząsto zastanawiałam sią 
nad tym. Znam chyba wszystkich 
naszych duchownych, z własnego 
doświadczenia wiem, jak wiele kie
dyś wynosiłam z ich kazań.
Zdają sobie sprawą, że zasadnicza 
przyczyna takiego odbioru kazań

19



tkwi we mnie samej. Może jestem 
zamknięta, nieczuła na prawdy e- 
wangeliczne? Pytania takie nurto
wały mnie coraz bardziej. Szukałam 
przyczyn także poza mną, na zew
nątrz. Wiele znalazłam, ale niepo
kój pozostał. Zauważyłam, że draż
nią mnie również częste ostatnio 
kazania studentów teologii, którzy 
w prywatnej rozmowie mówią o 
nauce Jezusa zrozumiale, z przeko
naniem, a wstępując na kazalnicę 
— wygłaszają slogany, tylko gorzej 
niż księża, z gorszą dykcją, trochę 
chaotycznie.

Przepraszam za tak ostre zwroty. 
Mam nadzieję, że tylko ja widzę te 
sprawy w „krzywym zwierciadle”, 
że inni słuchacze odbierają kazania 
lepiej. Uparcie wracała myśl, że na
si księża są ostatnio przepracowani 
(wiele o tym słyszałam). Ale nau
czono mnie, że kazanie jest naj
ważniejszą częścią ewangelickiego 
nabożeństwa, że trzeba duchownym 
zapewnić wszelkie niezbędne wa
runki do tego, by mogli przygoto
wać się do głoszenia Słowa Bożego 
w zborach. Bardzo bym chciała, 
aby na temat naszych kazań wypo
wiedzieli się inni czytelnicy „Jed- 
noty” ; w moim otoczeniu temat ten 
nie jest chętnie podejmowany.

Wiem, że homiletyka ewangelicka 
rozróżnia różne typy kazań, mniej

lub bardziej „trzymających się” te
matu biblijnego. Od dawna nie 
słyszałam i nie czytałam kazań, któ
re — oprócz nawoływania do na
wrócenia — operują przykładami, 
wyjaśniają poszczególne nazwy wy
stępujące na kartach Pisma święte
go, dokładnie objaśniają poszczegól
ne historie i podobieństwa. Zawsze 
chciałam wiedzieć, kim byli Filisty
ni, co obiecywał Żydom Mojżesz, 
dlaczego w naukach Jezusa tak 
często pojawiał się motyw winnicy 
i krzewu winnego, jakie problemy 
mieli chrześcijanie w Koryncie itd.

Dlatego tak lubię czytać komenta
rze W. Barclaya, pisane jasno, bez 
pobożnej gadatliwości i zbędnych 
powtórzeń, albo rozważania księdza 
Jaguckiego — krótkie, ale pełne 
treści, docierające i do serca i do 
rozumu. Kilka razy słuchałam ka
zań księdza Danysza i do dziś pa
miętam ich treść, konkretną, tra
fiającą do duszy. Cechę tę mają 
również kazania Pawła Kucińskie
go (prawdopodobnie osoby świec
kiej), drukowane niegdyś w „Jed- 
nocie” — chętnie je czytam, szkoda 
że jest ich tylko kilka.

Przychodzi mi do głowy jeszcze 
jedna myśl. Może nasi duchowni są
dzą, że członkowie Kościoła wielo
krotnie już słyszeli wykładnię

wszystkich historii Starego i Nowe
go Testamentu, a teraz muszą być 
jedynie „ogólnie” napominani, wzy
wani do trwania w nauce Chrys
tusa? Przecież przerabiali to wszyst
ko na lekcjach Szkoły Niedzielnej, 
podczas nauk przedkonfirmacyjnych, 
wysłuchali wielu kazań, a szczegóły 
mogą uzupełnić z książek. Nie jest 
to jednak prawda, przynajmniej je
śli idzie o moją osobę. Może mój 
typ osobowości potrzebuje właśnie 
konkretów, wytłumaczenia wyrażeń 
biblijnych, naświetlenia tła wyda
rzeń, o których mówi Ewangelia.

Jeśli tak jest, to z pewnością takie 
potrzeby mam nie ja jedna w na
szym Kościele. Poddaję się Bożemu 
Słowu wtedy, gdy je rozumiem, 
wiem, co oznaczało w czasach, kie
dy zostało wypowiedziane przez Je
zusa lub proroków, znam sytuację 
i mogę ją odnieść do własnego ży
cia.

Tyle o moich, może trochę gorz
kich, przemyśleniach. Ufam, że sło
wa te nie będą źle odczytane. Ko
cham mój Kościół i ośmielam się 
zabrać głos publicznie, ponieważ są
dzę, że robię to dla dobra wspólne
go, właściwego władania skarbem, 
który mamy — nauką Jezusa.

Nazwisko i adres znane redakcji

as

Mqż Maryli

Dokończenie fc. 16

uczyniły z niej dramat, a z Puttkamera, człowieka 
dobrego i wyrozumiałego — dumnego arystokratę, 
który z egoistycznych pobudek unieszczęśliwił poetę 
i jego ukochaną „panienkę z tuhanowickiego dworku”. 
Jaki był naprawdę szczęśliwy rywal Mickiewicza, 
niech na zakończenie zaświadczy fragment pamiętni
ków Michała Balińskiego, który znał go osobiście (cy
tujemy za Polskim Słownikiem Biograficznym): „Pra
cowity, oświecony, miłośnik swobody ludu wiejskie
go i dla tego też ukochany i uwielbiany od swoich 
włościan (...), przyjaciel wierny (...), wesoły pomimo 
ciągłej walki z potrzebami życia i chleba powszed
niego, bardzo dowcipny, istny skarbiec chodzący ane
gdot i przygód pociesznych, lubiący w chwilach swo
bodnych książki i polowanie”.

Charakterystyka Balińskiego zaiste daleko odbiega od 
stereotypu, do jakiego przyzwyczaiły nas szkolne czy- 
tanki i podręcznikowe informacje o „mężu Maryli” .

Apel esperanłystów

Ewangelicy-esperantyści zainteresowani cza
sopismem „Dia Regno” („Królestwo Boże”) 
proszeni są o skontaktowanie się z Janem Sztur
manem, ul. PPR 36, 43-400 Cieszyn.

S p r o s t o w a n i e

W artykule Tomasza Wiśniewskiego pt. „Misja Bar- 
bikańska w Białymstoku” (Jednota nr 12, 1986) pod 
zdjęciem na s. 15 jest błąd. Przedstawia ono nie ks. 
J. Fajansa, lecz misjonarza Jakuba Zeringa. Prze
praszamy.

Redakcja
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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 Wenecji odbyła się w dniach 
25—28 października 1986 r. pierw
sza konsultacja poświęcona podsu
mowaniu stanowisk Kościołów wo
bec dokumentu ŚRK na temat 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego” . Wysłuchano sumarycz
nych sprawozdań przedstawicieli 10 
światowych wspólnot chrześcijań
skich. Uczestnicy obrad opracowali 
iwstępną listę 25 krytycznych uwag, 
dotyczących takich pojęć, jak: znak, 
symbol, sakrament, chrzest dizieci, 
chrzest wierzących. Merytoryczna 
ocena ponad 150 nadesłanych przez 
Kościoły wypowiedzi ma być ogło
szona w 1989 r.

#  W dniach 7—13 listopada 1986 r. 
odbyła się w Glion (Szwajcaria) 
pierwsza konsultacja poświęcona 
przygotowaniu Światowej Konfe
rencji na rzecz Sprawiedliwości, 
Pokoju is Zachowania Stworzenia 
przewidzianej na rok 1990 z udzia
łem Kościołów członkowskich SRK, 
Kościoła Rzymskokatolickiego i 
tych wspólnot, które od początku 
swego istnienia radykalnie sprze
ciwiały się prowadzeniu wojen i 
służbie wojskowej (kwakrzy, meno- 
■nicd). Opracowane podczas tej kon
sultacji propozycje rozpatrzy naj
bliższe posiedzenie Komitetu Na
czelnego SRK. Proponuje się, aby 
SRK zaapelowała do wszystkich 
Kościołów o organizowanie wstęp
nych konferencji regionalnych. W 
odniesieniu do planowanej konfe
rencji światowej nie używa się już 
określenia „sobór na rzecz pokoju” 
[termin ten został utworzony przez 
teologa ewangelickiego Dietricha 
Bcnhoeffera (1906—1945), a w 
1985 r. przypomniany przez znanego 
fizyka jądrowego i filozofa Carla 
Fredricha von Weizsäckera], gdyż 
wywoływało ono sprzeciwy ze stro
ny prawosławia i katolicyzmu.

#  Międzynarodowa Rada Kościo
łów Chrześcijańskich, obradująca w 
stolicy Korei Płd. Seulu, ostro 
skrytykowała propagowaną przez 
ŚRK tzw. duchowość ekumeniczną, 
„która pochodzi od »ducha świata*«, 
a nie od Ducha Bożego” — jak 
stwierdzono w ogłoszonej rezolucji. 
Rezolucja potępia szczególnie włą
czanie do ekumenicznego programu

dialogu pewnych elementów religii 
niechrześcijańskich, głównie hindu
izmu i islamu. Realizując swój pro
gram dialogu, SRK stawia chrześ
cijaństwo na jednej płaszczyźnie z 
innymi religiami i w  ten sposób 
buduje na świecie Kościół, którego 
głową nie jest Jezus Chrystus. Mię
dzynarodowa Rada Kościołów 
Chrześcijańskich uważa się za od
powiednik SRK. W 1988 r. planuje 
zwołanie Kongresu Światowego w 
Amsterdamie, bo tam właśnie — 
podobnie jak SRK — została po
wołana do życia w  1948 r. W Seulu 
przyjęła w poczet swoich członków 
26 nowych Kościołów i teraz zrze
sza 425 Kościołów ze 100 krajów. 
Prezydentem jest Amerykanin Carl 
Mclntire z Collinswood.

%  W listopadzie 1986 r. zebrał się 
w  Wiedniu (utworzony w  1980 r.) 
Komitet Roboczy Kościelnego Pro
gramu Praw Człowieka w sprawie 
realizacji Aktu Końcowego z Helsi
nek. W realizacji programu współ
pracowali przedstawiciele Kościołów 
z Europy i Północnej Ameryki. Oto 
fragment ich orędzia skierowanego 
do Kościołów: ,Zawsze rozumieliś
my, że prawa człowieka są integral
ną częścią Aktu Końcowego z Hel
sinek. Pokój, odprężenie, tworzenie 
zaufania i prawa człowieka wiążą 
się z sobą nierozerwalnie i stanowią 
przedmiot głębokiego zainteresowa
nia Kościołów, które mają poczucie 
własnej za nie odpowiedzialności” .

9  W miejscowości Bucków (NRD) 
obradował w połowie października 
1986 r. Komitet Wykonawczy Świa
towego Aliansu Kościołów Refor
mowanych. Ustalono, że kolejne 
Zgromadzenie Ogólne Aliansu odt- 
bywaó się będzie w Seulu (Korea 
Płd.) od 20 sierpnia do 1 września 
1989 r. Jego temat: „A  wy za kogo 
mnie uważacie?” (Mk 8:29). Zgro
madzenie zapozna się z wynikami 
studiów nad tekstem: „Będziecie 
moimi świadkami” oraz oceni od
powiedzi Kościołów reformowanych 
na dokument SRK „Chrzest, Eucha
rystia i Urząd duchownego” . Poin
formowano, że zakończone zostały 
dialogi z menonitamd. Wkrótce roz
pocznie się druga tura rozmów z 
przedstawicielami Światowego
Związku Baptystów oraz oficjalny

dialog z prawosławiem. Dramatycz
na jeszcze niedawno sytuacja finan
sowa Aliansu poprawiła się, nadal 
jednak nie wiadomo, z jakich fun
duszów będzie finansowane Zgro
madzenie Ogólne w  1989 r. Komitet 
Wykonawczy przyjął w  poczet 
członków SAKR nowe Kościoły z A r
gentyny, Reunion i Grenady. Alians 
zrzesza aktualnie 161 Kościołów re
formowanych i prezbiterdańskich.

#  Nowym sekretarzem generalnym 
Kościoła Reformowanego Holandii 
(Hervormde Kerk) jest 54-letni teo
log Kareł Bied, wielki przeciwnik 
zbrojeń jądrowych. W ostatnich la
tach był on szczególnie zaangażo
wany w  międzynarodowym ruchu 
ekumenicznym. Jak oświadczył 
dziennikarzom, pragnie nadal — 
tak w swoim kraju, jak i w  kon
taktach międzynarodowych — słu
żyć sprawie „ekumenicznego otwar
cia się”. Swój urząd obejmie w  
lifcou br.

#  Obydwa holenderskie Kościoły 
reformowane — Hervormde Kerk i 
Gereformeerde Kerken — na wspól
nej sesji synodów w Ede podjęły 
uchwałę w  sprawie ponownego 
zjednoczenia. Do rozłamu doszło z 
przyczyn dogm at ycznó-feologicznych 
w latach trzydziestych X IX  w., 
pierwsze rozmowy w sprawie po
nownego zjednoczenia podjęto przed 
20 laty.

#  Papież Jan Paweł II odbył ko
lejną podróż duszpasterską, która 
objęła Bangladesz, Singapur, Wyspy 
Fidżi, Nową Zelandię, Australię i 
Seszele (1« X I — I X I I  ub.r.). Podróż 
nie była pozbawiona aspektów eku
menicznych. W Bangladeszu papież 
wezwał chrześcijan i muzułmanów 
na całym świecie do niwelowania 
wzajemnej nieufności, przezwycięża
nia uwarunkowanych historycznie 
nieporozumień i  konfliktów. Na 
Wyspach Fidżi oświadczył, że dąże
nie do jedności wszystkich chrześ
cijan jest jednym z głównych ce
lów jego pontyfikatu. Wyraził też 
życzenie, aby wspólnoty chrześcijań
skie na wyspach Pacyfiku kroczyły 
właśnie tą drogą. Z kolei podczas 
spotkania ekumenicznego w Mel
bourne powiedział, że celem dążeń 
ekumenicznych musi być pełna jed
ność w wierze i widzialnej struktu
rze. Struktura ta musi być konty
nuacją „urzędu apostołów pod 
przewodnictwem Piotra jako sługi 
jedności” . Świat czeka dzisiaj nie
cierpliwie na pełną wspólnotę zjed-
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noozonego Kościoła jako znak, że 
Bóg wiedizie rodzinę ludzką do jed
ności. Jan Paweł II .zaapelował o 
kontynuowanie w Australii modlitw 
jw intencji pokoju, zapoczątkowa
nych podczas październikowego spot
kania przedstawicieli różnych religii 
w  Asyżu (il986). Przywódca Wspól
noty Żydowskiej w Australii, Leslie 
Caplan, podczas spotkania z papie
żem w  Sydney, zaapelował do Jana 
Pawła II o uznanie państwa Izrael 
i nawiązanie z nim stosunków dyp
lomatycznych (Watykan sprzeciwia 
się otwarciu nuncjatury w Izraelu 
— przyp. red.). Papież w  swoitm 
krótkim przemówieniu nie pódjął 
tej sprawy, mówił jedynie o wiel
kim znaczeniu judaizmu i o tym, że 
Kościół katolicki potępia wszelkie 
formy antysemityzmu.

0 Zdaniem kard. Jana Wilłahrand- 
sa, przewodniczącego watykańskiego 
Sekretariatu dis. Jedności Chrześci
jan oraz Komisji ds. Stosunków 
Religijnych z Judaizmem, stosunki 
między Żydami i chrześcijanami u- 
legły „wyraźnej poprawie” po wi
zycie papieża Jana Pawła II w sy
nagodze rzymskiej. „Stopniowo da
je się zauważyć pogłębiony dialog 
jteologiczno-duchowy, w którym u- 
czestniczy coraz więcej ludzi i 
wspólnot” — oświadczył kard. W il
le brands w radiu watykańskim. Wi
zyta papieża w synagodze przyczy
niła się przede wszystkim do wzros
tu wzajemneego zaufania w życiu 
codziennym.

0  Synod Generalny Kościoła Atn- 
giikańskiego Anglii obradujący w 
połowie listopada 1*986 r. w  Londy
nie wypowiedział się za kontynuo
waniem dążeń zjednoczeniowych 
między amiglikanamd i katolikami. 
Raport z pierwsze j tury rozmów 
katolicko-anglikańskich, prowadzo
nych na płaszczyźnie światowej, zo
stał zaaprobowany, w tym także je
go sformułowania dotyczące auto
rytetu i prymatu papieża. Jeszcze 
przed przystąpieniem do głosowa
nia przemówienie wygłosił arcybis
kup Ganterbiury, Robert Ruńcie, 
który zaapelował do członków Sy
nodu, aby zaakceptowali kompromi
sy w kwestii prymatu papieskiego 
osiągnięte dzięki wieloletniej pracy. 
Historycznej roli Rzymu w dziejach 
chrześcijaństwa nie da się zaprze
czyć, chociaż w  teologicznej inter
pretacji tej roli występują różnice 
poglądów. „Podczas spotkania mod
litewnego w intencji pokoju w Asy

żu w dniu 27 października, w  któ
rym uczestniczyli przywódcy koś
cielni i religijni z całego świata, u- 
świadomiłem sobie ponownie — 
mówił abp Ruńcie — jak ważną ro
lę na arenie międzynarodowej od
grywa papież. Jednocześnie można 
się było zorientować, że struktury 
i styl przewodzenia Kościoła kato
lickiego są bardziej niż dawniej po
datne za zmiany”. Synod General
ny zaaprobował też dokument ŚRK 
,w sprawie „Chrztu, Eucharystii i 
.Urzędu duchownego” .

0  Kościół Ewangelicko-Reformowa
ny Niemiec Pótłnocnozachodnich i 
Kościół Metodysłyczny w RFN po
stanowiły wzajemnie uznać wspól
notę ambony i Stołu Pańskiego. Oba 
Kościoły zalecają także wzajemne 
zapraszanie się na spotkania zboro
we i obrady synodów, a także na 
różnego rodzaju konferetncje.

|# Biskupi katoliccy w  USA usto
sunkowali się po raz pierwszy pub
licznie do luterańsko-katodlickiego 
dialogu, prowadzonego w tym kraju 
od przeszło 20 lat. W 11-stronicowym 
dokumencie wzywają do pogłębienia 
studiów nad stosunkiem między Bi
blią a Tradycją w Kościele, zanim 
rozpoczną się debaty wokół proble
mu intetfkomuniL Przed, opublikowa
niem tego dokumentu odbyła się 
nad nim dyskusja grupy biskupów 
katolickich i luterańskich oraz ich 
teologicznych doradców.

0  W Rumelsbergu k. Norymbergi 
(RFN) odbyło się pod koniec ubieg
łego roku pierwsze spotkanie przed
stawicieli Światowej Federacji Lu
ter ańskiej i Światowego Związku 
Baptystów, które miało na celu u- 
stalenie różnic, konwergencji lub 
zgodności poglądów — tak w  teo
rii, jak i praktyce — między obu 
(wyznaniami. Baptyści zwrócili uwa
gę, że potępienia anabaptystów za
warte w luterańskich księgach w y
znaniowych z X V I w. nie zostały 
dotychczas odwołane, luteranie pod
nieśli natomiast problem nieuzna
wania przez baptystów luterańskie- 
go chrztu niemowląt za ważny. Na
stępne posiedzenie Wspólnej Komisji 
odbędzie się w listopadzie 1987 r. 
Głównymi tematami rozmów będą: 
chrzest, wiara i naśladowanie. Ogó
łem mają się odbyć cztery spotka
nia. Ich wyniki, ujęte w raporcie, 
zostaną przedstawione zgromadze
niom ogólnym ŚFL i ŚZB, które 
zbiorą się w 1990 r.

#  Synod Kościoła Ewangelicko-Lu- 
terańskiego Finlandii podjął 6 listo
pada 1986 r. uchwałę w sprawie do
puszczenia kobiet do ordynacji. 
Spośród 108 członków Synodu za 
wnioskiem głosowało 87. Nad spra
wą ordynacji kobiet dyskutowano 
przez 40 la t Jeszcze w 1984 r. rte 
zdołano uzyskać dla niej wystar
czającej przewagi głosów w Syno
dzie. Obecna uchwała musi uzyskać 
jesizcze zatwierdzenie parlamentu, 
gdyż Kościół Ewangelicko-Luterań- 
ski Finlandii jest Kościołem pań
stwowym. Oprócz 2000 księży posia
da on ponad 1000 kobiet, które zdo
były wykształcenie teologiczne i 
zdały egzamin kościelny. Przeważnie 
pracują cne jako nauczycielki reli
gii, a ok. 250 jest lektor ka m i w 
zborach, których 90% opowiada się 
za ordynacją kobiet.

0  Ostatnie Zgromadzenie Krajowe 
Kościoła Laterańskiego na Węgrzech 
(zbierające się co trzy lata) uchwa
liło dopuszczanie kobiet do ordyna
cji bezpośrednio po ukończeniu stu
diów teologicznych. Dotychczas or
dynacja taka była możliwa dopiero 
wtedy, gdy któryś ze zborów zde
cydował się wybrać kobietę na swe
go duszpasterza. Z przedstawionego 
przez bp. Gyula Nagy’ego sprawo
zdania wynikało, że udało się po
wstrzymać tendencję odchodzenia 
od Kościoła. Obecnie w,zrasta liczba 
posług kościelnych (chrzty, śluby) 
oraz zwiększa siię udział dzieci w 
lekcjach religii i konfirmacji. Tym 
bardziej więc staje się odczuwalny 
brak duchownych. Wydaje się jedy
nak, że sytuacja w  ciągu paru lat 
poprawi się, gdyż w ostatnim cza
sie podwoiła się liczba studentów 
teologii.

0  Pod patronatem ŚRK odbyła się 
w Singapurze (19 — 26 listopada 
1986 r.) konsultacja na temat za
gadnień objętych programem stu
dyjnym „Jedność Kościoła a odnowa 
wspólnoty ludzkiej” . Uczestnicy o- 
brad, reprezentujący różne trady
cje chrześcijańskie z kilkunastu kra
jów azjatyckich, zastanawiali się 
nad rolą, jaką może i powinien peł
nić Kościół w działaniu na rzecz 
sprawiedliwości. Między innymi 
próbowano odpowiedzieć na pyta
nie: jak taka działalność może przy
spieszyć odnowę Kościoła i wspól
noty ludzkiej i jak może przyczynić 
się do bardziej widzialnej jedności 
Kościoła? Kolejna konsultacja prze
widziana w ramach wspomniane
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go programu SRK odbędzie się w 
listopadzie 1987 r. w Ameryce Ła
cińskiej.

0  Na początku grudnia 1986 r. o- 
bradowała w Chicago (USA) Wspól
na Komisja Światowej Federacji 
Luterańskiej i Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych. Ogło

szony komunikat prasowy zawiera 
pytanie, dlaczego w stosunkach mię
dzy Kościołami obu tradycji „pew
ne rzeczy możliwe są w jednej czę
ści świata, natomiast w drugiej nie
możliwe”? Porządek obrad obejmo
wał następujące sprawy: sprawo
zdania o stosunkach między lute
ranami a reformowanymi w róż
nych częściach świata, analizę sze
rokiego kontekstu dialogu ekumeni
cznego, uwagi dotyczące wspólnych 
wypowiedzi w sprawach wiary. Wy
słuchano sprawozdań regionalnych 
z Francji, RFN, NRD, Węgier, In
donezji, Holandii, Skandynawii i 
USA. Uczestnicy obrad przystąpili 
do pracy nad projektem sprawozda
nia dla SFL i SAKR. Praca ta 
będzie kontynuowana na posiedze
niach w 1987 i 1988 r.

#  W Los Angeles odbyło się w 
grudniu 1986 r. spotkanie teologów 
luterańskich i metodystycznych z 
USA poświęcone dialogowi doktry
nalnemu. Przy tej okazji metodyści 
oświadczyli, że celem takich spot
kań powinno być zawarcie wspól
noty ambony i ołtarza. Podstawę 
tej wspólnoty stanowić mogą zbie
żności doktrynalne oraz zalecenia 
w sprawie wzajemnego uznania 
Chrztu i Eucharystii zawarte w 
sprawozdaniu z rozmów luterańsko- 
-metodystycznych na płaszczyźnie 
światowej z 1984 r. Przedstawiciele 
luteranizmu odpowiedzieli, że nim 
do tego dojdzie, potrzebne są je
szcze rozmowy na temat rozumienia 
Ewangelii i Eucharystii. Rozmowy 

luterańsko-metodystyczne w USA 
rozpoczęto w maju 1985 r. Mają się 
odbyć jeszcze dwa spotkania.

#  Od 29 grudnia 1986 r. do 1 sty
cznia 1987 r. trwało w Londynie 
IX  Europejskie Spotkanie Młodzie

ży, któremu patronowała WiSipólnioita 
w Taize. Spotkanie, poświęcone 
głównie modlitwom i medytacji, od
bywało się w katedrze św. Pawła 
i w kilku innych kościołach lon
dyńskich. Uczestniczyło w nim 20 
tys. osób z 18 krajów, w tym ok. 
200 Polaków. Temat spotkania 
brzmiał: „Radość, prostota i miło
sierdzie”. Na zakończenie przeor 
Wspólnoty w Taize, brat Roger 
Schutz, poinformował, że kolejnymi 
laureatami Nagrody Pojednania im. 
Mahatmy Gandhiego zostali: Chri
stian Beyers Naude — sekretarz ge
neralny Południowoafrykańskiej Ra

dy Kościołów i Teresita Nitorroda 
— działaczka społeczna z Filipin. 
Warto przypomnieć, że po raz pier
wszy nagroda ta przyznana została 
1 stycznia 1986 r., a otrzymała ją 
Polka Aniela Urbanowicz — działa
czka Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie.

#  Pod hasłem „Ja was wybrałem” 
w dniach od 27 grudnia 1986 r. 
do 1 stycznia 1987 r. odbywał się 
w Utrechcie (Holandia) Czwarty 
Europejski Kongres Misyjny dla 
Chrześcijan „Misja 87”. Zgroma
dził on ok. 10 tys. osób z 30 kra

jów. 80% uczestników stanowili lu
dzie młodzi i bardzo młodzi — w 
wieku od 16 do 30 lat. Organizato
rem Kongresu było Europejskie Sto
warzyszenie Misyjne, które zwoła
ło już itlrzy podoibne kongresy w 
Lozannie. Program obejmował: po
siedzenie plenarne, seminaria, roz
mowy w grupach, imprezy muzy
czne i studia biblijne. Na zakończe
nie obrad oświadczono, że o 1£. 1000 
uczestników zobowiązało się poświę
cić swe życie zwiastowaniu Ewan
gelii.

#  Founex k. Genewy było miejscem 
(11—12 grudnia 1986 r.) konsultacji 
Konferencji Kościołów Europejskich 
poświęconej takim sprawom, jak 
pojmowanie misji, sekularyzmu i 
sekularyzacji oraz roli Europy w 
polityce, kulturze i ekumenii. Wy
głoszone referaty ukażą się w for
mie księgi pamiątkowej ku czci 
ks. dr. Glena Garfielda Williamsa,

wieloletniego sekretarza generalnego 
Konferencji Kościołów Europejskich.

#  Metropolita Kijowa Filaret, re
prezentujący patriarchę moskiew
skiego Pimena na Światowym Dniu 
Modlitwy o Pokój w Asyżu, został 
przyjęty przez Jana Pawła II na 
audiencji prywatnej, po której oś
wiadczył włoskiej katolickiej agen
cji prasowej „ASCA”, iż mówiono 
m.in. o możliwości podróży Jana 
Pawła II do ZSRR. Istnieją wpraw
dzie przeszkody w odbyciu tej pod
róży, ale — jak powiedział metro
polita — wszystko jest możliwe. W 
podobnym duchu wypowiedział się 
biskup Stawropola i Baku Antoni 
podczas wizyty prywatnej w Wied
niu. [-------------- ] [Ustawa z dm.
31 V I I 81, o kontroli publikacji i wi
dowisk, art. 2 p. 3 (Dz. U. nr. 20 
poz. 99,, zm.: 1983 r. Dz. U. nr. 44 
poz. 204)].

Z K R A J U

#  W obecności przedstawicieli ży
cia kościelnego i politycznego z 
Polski i RFN otwarty został w  dniu 
7 grudnia 1086 r. w Oświęcimiu 
Międzynarodowy Ośrodek Spotkań 
Młodzieży. Ośrodek położony jest w 
.połowie drogi między miastem a 
byłym obozem koncentracyjnym. 
Dysponuje 70 miejscami noclegowy
mi dla młodzieży oraz pomieszcze
niami służącymi do odbywania 
spotkań i konferencji. Z inicjatywą 
budowy Ośrodka wystąpiła zachod- 
nioniemiecka ewangelicka Akcja 
Znaku Pokuty już w 1971 r. Pierw
szy etap budowy, który właśnie te
raz został zakończony, kosztował 
4,2 min marek. Koszty te zostały 
pokryte w całości z prywatnych 
darów i publicznych dotacji z RFN. 
Ośrodek pracować będzie pod 
wspólnym polsko-zachodnioniemiec- 
kim kierownictwem. Właścicielem 
Ośrodka jest miasto Oświęcim. Już 
ponad 30 grup młodzieży z RFN za
powiedziało swoje przybycie do O- 
środka.

Q  Polskie Towarzystwo Ewange
lickie w Poznaniu w swojej ponad 
60-letniej działalności wiele za
wdzięcza aktywności członków wy
znania ewangelicko-reformowanego. 
Ten fakt powoduje, że istnieje zain
teresowanie Towarzystwa dziejami
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braci czeskich na terenie Poznań
skiego, gdzie w wielu miejscowoś
ciach, a szczególnie w Szamotułach 
i Lesznie, spotyka się ślady ich dzia
łalności.

Jan Amos Komeński, biskup Jedno- 
ty Braci Czeskich, przebywał w 
Lesznie w latach 1628— 1656, z 
przerwą od 1650 do 1654, kiedy to 
reformował w Saros|patak jedno z 
najsłynniejszych kolegiów reformo
wanych w Europie środkowej. W 
Lesznie stoi kościół braci czeskich 
z barokową kaplicą Gruszczyńskich 
i przy tej samej ulicy Chrobrego nr 
32d — szkoła. Na placu imienia 
Komeńskiego znajduje się pomnik 
(Uczonego, a w budynku dawnej pa
rafii ewangelickiej Św. Krzyża (o- 
becnie Muzeum Okręgowe) mieści 
się wystawa pamiątek związanych z 
Reformacją. Przechowuje się tam 
różne wydania dzieł naukowych Ko
meńskiego, naczynia liturgiczne 
Jednotyi Braci Czeskich, a także 
portrety duchownych obu wyznań 
ewangelickich i inne pamiątki.

Wszystkie te obiekty znalazły się na 
triasie wycieczki „Siadami Jana A- 
mosa Komeńskiego” zorganizowanej 
przez Oddział Poznański Towarzy
stwa Ewangelickiego w maju ub.r. 
Uczestnicy wycieczki wzięli też u- 
dział w nabożeństwie w  kościele e- 
wangelicko-augsburslkim w Lesznie.

W listopadzie natomiast miało miej
sce spotkanie Towarzystwa, podczas 
którego podsumowano tę wycieczkę 
i uzupełniono swoiją wiedzę o dal
sze wiadomości na temat braci czes
kich w tym regionie. Zapoznano się 
też z „Informatorem Muzeum O- 
kręgowego w Lesznie” , który po
święcony jest Komeńskiemu i bra
ciom czeskim. Tekst nie budzi za
strzeżeń z wyjątkiem zdania mó
wiącego o „współpracy Komeńskie
go z okupującymi kraj Szwedami” . 
Wydaje się, że należy skorygować to 
błędne sformułowanie, aby nie zna
lazło się ono w ewentualnych dal
szych wydaniach „Informatora” .

J.R.

WALNE ZGROMADZENIE PRE

Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się 18 grudnia 
1986 r. w sali synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  Warsza
wie. Przybyli na nie przedstawiciele ośmiu Kościołów członkowskich oraz 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Towarzystwa Biblijnego i Stowa
rzyszenia Polskich Katolików. Na pierwszej części zebrania obecny był 
ponadto kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, min. Adam Łopatka, a także 
nowy dyrektor Urzędu — Grzegorz Rydlewski.
Po nabożeństwie, które prowadził honorowy prezes Rady, ks. prof. Witold 
Benedyktowicz, obrady zgromadzenia zagaił dłuższym przemówieniem ks. 
bp Janusz Narzyński. Na przewodniczącego zebrania zaproponował ks. 
Wiesława Skołuckiego, polskokatolickiego biskupa elekta.
Następnie głos zabrał min. Adam Łopatka, który wyraził uznanie władz 
państwowych dla czterdziestoletniej działalności Rady i podkreślił jej zna
czenie w stosunkach z zagranicą.
W trwającym 2 1/2 godziny sprawozdaniu ks. bp Janusz Narzyński nie
wiele miejsca poświęcił merytorycznej działalności Rady, interesując się 
głównie sprawami pozaekumenicznymi i pozateologicznymi. Szkoda, że nie 
było ani czasu, ani atmosfery do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji nad 
przeszło trzyletnią działalnością Rady. Szkoda, bo przyjechali ludzie z dość 
daleka i należało, korzystając z ich obecności, wysłuchać opinii z terenu. 
Delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego zgłosiła wniosek o zre
widowanie statutu i opracowanie wymaganych przez statut regulaminów. 
Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium Zarządowi Rady zo
stały zarządzone wybory nowego, pięcioosobowego Zarządu. Głosowano 
jawnie, en bloc, na listę zgłoszoną przez Prezydium, ale jak się okazało, 
nie była ona w pełni zgodna z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Pre
zydium. Zgodnie z odpowiednim przepisem statutu każdy Kościół oddawał 
głos za pośrednictwem wyznaczonego elektora. Nowy Zarząd otrzymał 
siedem spośród ośmiu oddanych głosów. Jego skład przedstawia się nastę
pująco: ks. sup. Adam Kuczma (met.) — prezes, ks. metrop. Bazyli (praw.)
— wiceprezes, ks. bp Janusz Narzyński (ew. augsb.) — wiceprezes, ks. bp 
Tadeusz Majewski (pol.kat.) — sekretarz, ks. prez. Edward Czajko (ZKE)
— skarbnik.
Kościół Ewangelicko-Reformowany wstrzymał się od głosu w wyborach 
Zarządu, jego delegaci nie mogli się bowiem zgodzić z tym, aby w Zarzą
dzie Rady zasiadali wyłącznie zwierzchnicy Kościołów, którzy jednocześnie 
wchodzą w skład jej Prezydium (Prezydium tworzy ośmiu zwierzchników 
Kościołów, Zarząd — pięciu spośród nich). W takiej sytuacji istnieje oba
wa, że ważne decyzje — nawet zastrzeżone w statucie dla Prezydium — 
mogłyby zapadać na posiedzeniach Zarządu. W ten sposób trzy Kościoły, 
które nie mają w nim swojego przedstawiciela, byłyby z tych decyzji wy
łączone. Nie jest to obawa czysto teoretyczna, ponieważ w minionej kaden
cji Prezydium Rady zbierało się niezwykle rzadko, a wiele postanowień 
podejmował Zarząd. Delegaci Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pod
kreślili, że wstrzymując się od głosu nie wyrażają sprzeciwu wobec kan
dydujących osób, lecz nie godzą się z przyjętą zasadą, która w praktyce 
może zakłócić prawidłowe działanie Rady.
Nowy prezes PRE, ks. sup. Adam Kuczma, dziękując zebranym za wybór 
na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko, wyraził pragnienie wywią
zania *się z obowiązków, które przed nim pełniły tak wybitne osobistości. 
Prosił również o śmiałe i szczere wypowiadanie się na temat działalności 
Rady. Stosujemy się więc do tej prośby i życzymy nowemu Prezesowi, 
aby wprowadził kolegialny styl pracy, niegdyś w  tej instytucji obowiązu
jący, i aby więcej uwagi poświęcił dość zaniedbanej istotnej działalności 
ekumenicznej, do której Rada została powołana.
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