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P r z y g o t o w a n ia  d o  II C h r z e ś c i j a ń s k ie j  
K o n f e r e n c j i  P o k o j o w e j W k i l k u

Rok 1962 stoi pod znakiem  intensyw nych przygotowań do II 
Chrześcijańskiej K onferencji Pokojowej, która ma się odbyć 
w r. 1964. Do pracy przystępują w ybrane już w czerwcu 1962 r. 
w Pradze następujące Kom itety: K om itet Roboczy (16 członków) 
i Kom itet Doradczy (116 członków). Teologiczne przygotow anie 
II Chrześcijańskiej K onferencji Pokojowej będzie spoczywało na 
barkach 11 stałych komisji, k tórych skład ustali K om itet Robo
czy na swym pierwszym  posiedzeniu w dniach od 15— 17 m aja br. 
w Czechosłowacji. W ezmą w nim  udział ks. bp. A. W antuła, ks. 
sup. J. Niewieczerzał oraz ks. biskup - prym as Rode.

Ponieważ działalność Chrześcijańskiej K onferencji Pokojowej 
jest przede wszystkim  spraw ą wszystkich wierzących, I Chrze
ścijańska K onferencja Pokojowa postanowiła powołać do życia 
regionalne (krajowe) oddziały, k tóre w okresie między I a II 
K onferencją urządzą w poszczególnych k rajach  zjazdy pokojowe. 
W najbliższym czasie i u nas w Polsce powstanie przy Polskiej 
Radzie Ekumenicznej właśnie taki krajowy oddział Praskiej 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej.

G eneralny Sekretarz Praskiej Chrześcijańskiej K onferencji 
Pokojowej, J. N. Ondra w swojej ostatniej odezwie powiada: 
„Zadania, jakie przed nami leżą, są wielkie. Lecz cele Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej są dla każdego chrześcijanina tak 
ważne, iż nie powinniśmy szczędzić wysiłków ani czasu, ażeby się 
nam udało zadość uczynić naszej wspólnej odpowiedzialności za 
pokojowe rozwiązanie wszystkich palących problemów”.

P o ls k i  K o ś c ió ł  P r a m o s ła u m y  p r z y j ę t y  d o  E k u m e n i i

Przez przyjęcie Polskiego Kościoła Prawosławnego do Świato
wej Rady Ekum enicznej, co miało miejsce na III Zgrom adzeniu 
w New Delhi w ubiegłym roku, stworzone zostały podstaw y do 
przyjęcia tego Kościoła również do Polskiej Rady Ekum enicznej, 
co nastąpiło na mocy uchwały z dnia 12 lutego br. W ten sposób 
najw iększy w Polsce niekatolicki Kościół (450 tys. dusz) powię
kszył liczbę członków Rady do ośmiu. Są nimi: Ew angelicko- 
Augsburski, Ewangelicko-Reform owany, Baptystyczny, M etody- 
styczny, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Polsko-Katolicki, 
S tarokatolicki M ariawitów i Prawosław ny.

D r  H e l l s t e r n  o  A n g o l i

D yrektor Związku Pomocy Kościołów Ewangelickich w Szwaj
carii (HEKS) Dr H. H ellstern odwiedził w m arcu br. Kongo. 
W tow arzystw ie przedstaw iciela władz kongijskich udał się na 
granicę Angoli, aby się przekonać o losie wielkiej rzeszy ucieki
nierów. Spostrzeżenia swoje u jm uje następująco: „Trzy dni trwa
ły tam znowu walki. Strzelaninę słychać było dobrze także w Ma- 
tadi. To dowodzi, jak nieprawdziwe są twierdzenia władz portu
galskich, jakoby tam teraz panował spokój. Jeżeli w tej chwili 
dążności wolnościowe uciemiężonego narodu nie mogą przybrać 
wyraźniejszej formy, to tylko dlatego, że są one dławione bru
talną siłą orężną białego mocarstwa kolonialnego. Odwiedziliś
my osiedla uciekinierów wzdłuż granicy, gdzie tylko na tym ma
łym odcinku znalazło schronienie około 6 000 ludzi. Jedna trzecia 
to dzieci. Można się tylko spodziewać razem z Angolijczykami, 
że nie zamilkną w ONZ ci, którzy aawsze podnoszą glos w obronie 
wszystkich na świecie uciemiężonych, pozbawionych wszelkich 
praw i sponiewieranych. Naszą akcją pomocową chcemy również 
objąć i tych uciekinierów z Angoli. Ich położenie jest straszne.

w i e r s z a c h

i — Bezpośrednio przed Ogólno- 
j polskim  Zgrom adzeniem  Chrze- 
! ścijańskim , odbytym  w  dniu 10 
\ kw ietn ia  br. w sali kam eralnej 
| Filharmonii Narodowej w W ar- 
! szawie, prezes polskiej ekum enii 
! ks. sup. J. N iewieczerzał zw ołał 
j konferencję prasową, na której 
\ przedstaw ił licznie zebranym  
! przedstaw icielom  prasy chrze- 
| ścijańskiej tem atykę Zgromadze

nia i je j znaczenie i o odniesie- 
| niu do aktualnych zagadnień ru 

chu ekumenicznego. Żyw ą dys
kusję wywołało zagadnienie jed 
ności chrześcijańskiej, poruszo
ne przez przedstawiciela tygod
nika katolickiego „Za i Przeciw  
Stw ierdzono, że w odróżnieniu  
od krajóio zachodnich brak u  
nas w Polsce jakiegokolw iek  
kontaktu  Kościołów , zrzeszonych  
V) Radzie Ekum enicznej, z o fi
cjalnym i przedstaw icielam i epi
skopatu rzym sko - katolickiego. 
N iektórzy byli zdania, że episko
pat polski zdaje się nie dostrze
gać istnienia innych Kościołów  
chrześcijańskich w Polsce.

*

— Polska Rada Ekum eniczna  
podjęła się wydawania kw arta l
nego biuletynu ekum enicznego  
w w ersji angielskiej i n iem iec
kiej w celu system atycznego in 
form ow ania kościelnych sfer za
granicznych o działalności Koś
ciołów ekum enicznych w PRL. 
Biuletyn  w ypełni lukę , dotkliw ie  
odczuwaną od wielu lat.

*

— Na zaproszenie zachodnio- 
niemieckiego oddziału Praskiej 
Chrześcijańskiej K onferencji Po
kojow ej Ks. sen. Ryszard Tren- 
kler w yjechał w końcu kw ietn ia  
do NRF, aby wziąć udział w po
siedzeniu jednej z K om isji tego 
oddziału, a następnie odwiedźi 
kilka  ośrodków pracy religijnej 
wśród studentów  i wygłosi ka 
zanie .w  jednym  z kościolóic.

*

— W liście skierow anym  do 
Episkopatu 30 znakom itych przed
stawicieli. katolicyzm u holender
skiego wyraziło w ielkie niezado
wolenie z ogłoszenia przez pa
pieża tzw . K onstytucji Apostol
skiej, która w yklucza wprow a
dzenie języka  narodowego do li
turgii katolickiej.

*

— N iem iecki Kościół Ewange
licki upoważnił prof. Dr Ed
m unda  . Schlinka z Heidelbergi 
do studiowania przygotowań do 
soboru watykańskiego.
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MIESIECIHIK RE LI GIJ N0 -SPOłECZH Y
POŚW IECONY SPRAWOM EW ANGEUCYZM U POLSKIEGO IE K U M E N II

EMIL BRUNNER

C z y  is tn ie je  B ó g ?
A takie pytanie można jedynie odpo
wiedzieć jak ów mędrzec grecki, który, 

gdy ciekawscy o Boga go pytali, wytrwale mil- 
czai. To jest jedyna odpowiedź na pytanie cie
kawości: czy istnieje w ogóle Bóg, i zadziwia 
mnie właściwie, czy Bóg istnieje czy też nie? 
Pytającemu w ten sposób zuinno się właściwie 
odpowiedzieć: Nie, Bóg nie „istnieje“. „Istnie
ją Himalaje, „istnieje“ planeta Uran, „istnieje“ 
pierwiastek radium, krótko mówiąc „istnieje“ 
wszystko, co Encyklopedia wyjaśnić potraji. 
Lecz „Bóg“ nie „istnieje“. To ma oznaczać: dla 
ciekawskich nie ma Boga. Bóg nie jest przed
miotem nauki, ani czymś, co by można włą
czyć do skarbnicy wiedzy, tak jak się rzadko 
spotykany znaczek pocztowy wlepia na spe
cjalnym miejscu albumu: oto tam jest najpięk
niejszy i najkosztowniejszy ze yjszystkich 
znaczków. Bóg nie jest w świecie czymś, naj
większą istotą, największym mieszkańcem 
świata. Nie ma Bcga w świecie. Lecz świat jest 
w Bogu. Bóg nie tkwi w twojej świadomości, 
lecz twoja świadomość tkiui w Bogu. Gdyby 
ci na twoje pytanie odpoiuiedziano: owszem 
„istnieje“ Bóg, wówczas poszedłbyś do domu 
bogatszy o jeszcze jedno złudzenie. Ty myśla
łeś: Bóg jest też czymś spośród tego, co „ist
nieje“. A tym właśnie nie jest, jeżeli naprawdę 
jest Bogiem. Bóg nigdy nie jest czymś, czymś 
między innymi. Nie można go nigdy unjmienić 
razem z czymś innym. Planety i góry i pier
wiastki są przedmiotami nauki. Bóg nie jest 
przedmiotem nauki. Jest winą Boga, że w ogóle 
coś wiemy. Bez Boga nie byłoby niczego, bez 
Boga o niczym byśmy nie wiedzieli. Jeżeli coś 
wiemy, to tylko dzięki temu, że jest Bóg. O 
Boga pytać można tylko dlatego, że Bóg za 
tym pytaniem stoi. Pomyśl, jeżeli naprawdę 
o Boga się pytasz, nie jako ciekawski i nie jak 
ten kolekcjoner znaczków, lecz jako zmartwio
ny, w nędzy swego serca i w strachu, że mo
głoby przecież tak być, że Boga nie ma, a wte
dy wszystko daremne, życie jednym wielkim 
nonsensem — jeżeli tak o Boga się pytasz, jak

mąż lekarza: niech mi pan powie, czy żona mo
ja będzie żyła czy też umrze, — jeżeli tak o Bo
ga się pytasz: patrz, zuówczas właściwie już 
wiesz, że jest Bóg. Nie mógłbyś nawet tak py
tać się o Boga, gdybyś o nim nie wiedział. Ty 
byś chciał, żeby Bóg istniał, w przeciionym ra
zie wszystko byłoby nonsensem. Pomyśl, ser
ce twoje wie co to bezsensowność i sens, ono 
wie, że nie bezsensowność lecz sens jest w pra
wie. Twoje serce wie już o Bogu. Ty byś chciał, 
żeby Bóg istniał, bo w przeciwnym razie zło 
nie byłoby złem a dobro dobrem, bez różnicy: 
pomyśl, ty przecież już wiesz, że Bóg istnieje, 
albowiem jesteś tego świadomy, że dobro nie 
może być jednocześnie ziem. Może loątpisz 
w istnienie Boga, ponieważ na świecie tyle jest 
nieprawości, a nie domyślasz się, że tym sa
mym w Boga wierzysz. Gdyż to, że słuszność 
jest w prawie a nie nieprawość, to przecież 
nic innego jak to, że istnieje Bóg. Serce twoje 
protestuje przeciwko niepraioości właśnie dla
tego, że zna Boga. Gdy się pytasz o Boga, 
wówczas Bóg już stoi za tobą i sprawia, że mo
żesz się pytać.

Nie tylko serce, ale i zewnętrzny świat 
zuskazuje na niego. Jeszcze nigdy nie luidzia- 
łem, żeby przypadek rodził porządek, żeby 
z przypadku powstało coś rozsądnego, coś 
kunsztownego. Nie to jest „wiarą węglarzy“, 
że Bóg świat stworzył, lecz przekonanie, że oko 
ludzkie, budowa owada lub wspaniałość wio
sennej łąki są dziełem przypadku. Gdy wę
drowiec zobaczy na szczycie góry figurę ludzką, 
ułożoną z kamieni, wówczas wie: tu ręka ludz
ka ułożyła kamienie a nie przypadek. A ile m i
lionów razy kunsztowniej sza jest siatkówka oka 
niż taka figura z kamienia? Doprawdy nie jest 
dowodem inteligencji, gdy się tego nie widzi.

Jest pewnego rodzaju duchowym schorze
niem, jeżeli człowiek się pyta: czy jest Bóg? 
Chciałoby się po prostu powiedzieć: to jest py
tanie nierozsądnego, tzn. człowieka, który już 
nie potrafi zwyczajnie, trzeźwo i jasno widzieć 
spraw takimi, jakimi one są. Boć przecie,

99



o ile historia dobrze nam przekazuje wiadomo
ści o człowieku, — ludzie nigdy nie pytali, czy 
Bóg jest, ale jakim jest? Lecz nam sukcesy 
wiedzy i techniki uderzyły do głowy, pomie
szały nam zmysły. Sądzimy, że wszystko musi 
być rozumem wytłumaczone, a czego my na
szym rozumem nie zbudujemy, to właśnie jest 
przypadek. Wydaje się nam, że my jesteśmy 
tymi jedynymi, którzy na tym świecie potrafi
my wprowadzić porządek i zrobić coś kunsz
townego. A nie spostrzegamy, że aby coś kun
sztownego móc wykonać, trzeba już posiadać 
kunsztownie wykonany móęg i kunsztownie 
wykonane ręce, których my sami na pewno nie 
zrobiliśmy. Pytanie: czy Bóg jest? jest wybie
giem przed powagą chwili. Gdzie ta powaga 
jest, tam wiadomo: dobre nie jest złem, a zło 
nie jest dobrem. Sprawiedliwość i niesprawie
dliwość to dwie różne rzeczy. Mamy czynić 
prawość a nie nieprawość. Istnieje święty po
rządek, któremu trzeba się poddać, czy się 
chce, czy też nie. Powaga jest respektem przed 
głosem sumienia. Jeżeli nie ma Boga, wówczas 
sumienie jest tylko starym nawykiem, nic dla

nas nie znaczącym. Jeżeli Boga nie ma, wów
czas łotr i święty to samo oznaczają. Wszelkie 
rozróżnianie to tylko urojenia naszego mózgu. 
Kto tak mówi, tego musimy pozostawić w spo
koju.

A jednak: jeżeli Bóg istnieje, po cóż mamy 
wtedy pytać o Boga? Serce nasze nie może się 
uwolnić od Boga, ono icie o Bogu ale nic praw
dziwego. Nasze sumienie mówi nam o Bogu, 
lecz niewyraźnie. Nasz rozum świadczy o Bo
gu, a jednak nie wie, kim on jest. Świat niby 
milionami palców wskazuje na Boga, ale poka
zać go nam nie potrafi. Kim jest Bóg, co za
myśla z nami, czego od nas chce, jak świat pro
wadzić pragnie? Na te pytania nie mamy od
powiedzi i jak długo jej nie znajdziemy, nie 
będziemy wiedzieli kim Bóg jest. Boga praw
dziwie poznać moglibyśmy tylko wtedy, gdyby 
się nam objawił. To, że Bóg istnieje mówi nam 
rozum, sumienie, przyroda ze swymi cudami. 
Lecz kim Bóg jest, tego one nam nie mówią. 
Mówi nam o tym Bóg sam w swoim objawie
niu.

Ś. P. ksigdz profesor dr Jan Szeruda

\JL7  mroźny, przejmujący zimnem dzień 
* * żegnaliśmy ś. p. ks. prof. dr Jana Sze- 

rudę. Społeczeństwo Warszawy długo będzie 
wspominać tę uroczystość pogrzebową, która 
przybrała formę manifestacji uczuć w stosun
ku do zasłużonego duchownego, nauczyciela 
i wyznawcy Chrystusowego. Obecność w iel
kiego zastępu uczestników7 ze wszystkich ko
ściołów’ ekumenicznych, przybycie duchow
nych ze wszystkich zakątków Polski, masa 
wieńców’, depesze kondolencyjne z kraju i zza 
granicy, kazania i liczne przemówienia nad 
trumną — oto widomy wyraz szacunku, czci, 
uznania i przywiązania do Zmarłego. W oko
licznościowych mowach dokonana została oce
na Jego pracy, wkładu myśli i uczucia w to, 
co było Mu najbliższe: Kościół i Ojczyzna. 
I choć już ś. p. ks. prof. Szeruda odszedł od 
nas na zawsze, to jednak, jak wiemy, Je
go duch żyć będzie długo pośród nas, 
stanowiąc zachętę do szerzenia i pielęg
nowania tych idei» które stanowiły integral
ną część Jego charakteru i osobliwości. O tym, 
co decydowało o niepowtarzalności i wyłącz
ności tej postaci, nie będą zapewne mówiły 
ani prace naukowe, ani wysokie funkcje w ży
ciu piastowane, lecz ów towarzyszący każdej 
wybitnej jednostce rys osobowości, odróżnia
jm y j  ̂ od wielu innych.
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Dowodem uznania, szacunku  
i miłości dla ś.p. Zmarłego był 
udział ogromnych rzesz w ier
nych i 80 duchow nych w  n a 
bożeństwie żałobnym  w  koś
ciele św. Trójcy. Trum na to 

nęła w  kwiatach

Cóż więc stanowiło o tym, że słowa, nadu
żywane często przy «podobnych okolicznościach, 
brzmiały tak szczerze i prawdziwie? Myślę, że 
z jednej strony to właśnie, tak rzadko w czło
wieku spotykana równoległość teorii i prak
tyki, wiary i życia, z drugiej zaś, być może nie 
dla wszystkich dostrzegalne i dające się zde
finiować, ponadcodzienne spojrzenie na przy
szłość i teraźniejszość, pozwalające ze spoko
jem przyjmować ciosy, trwać na trudnych po
sterunkach i z nadzieją iść w przyszość. Ci, 
którzy Go znali, którzy się z Nim stykali, w y
czuwali głębokie zespolenie się Jego ducha ze 
Słowrem Bożym, które było dian niewzruszo
ną opoką, punktem wyjścia i miarą wszech
rzeczy. I jeszcze coś: właśnie owo zakotwicze
nie duszy w  Bogu wzorem Augustyna, mówią
cego: „Dusza moja nie zazna spokoju, dopó
ki nie spocznie w Bogu” również i Jego duch 
czerpał natchnienie z wielkich wizji proro
czych, co, jak myślę, stanowiło punkt wyjścio
w y umiłowania Starego Testamentu i jego 
zwiastowania.

Nie chciałbym, by powyższe uwagi pojmo
wane były jako panegiryk na cześć Zmarłe
go. Nie wyobrażajmy sobie, że w jakiejkol

wiek postaci może być spersonifikowana ludz
ka doskonałość. Poza Chrystusem, który dla 
Zmarłego był jedynym Mistrzem i Zbawicie
lem, nie masz na ziemi doskonałego człowieka. 
Wszyscy jesteśmy poddani ziemskim słaboś
ciom i niedoskonałości. Pośród nas jednak by
wają jednostki, które z Bożej łaski swioim 
przykładem i służbą torują drogi do Boga, po- 
magają w pokorze i miłości odnajdywać braci 
na ziemi.

Ze służby Zmarłego korzystało wielu. Był 
to Jego własny Kościół, instytucje naukowe, 
byli to liczni teolodzy i duchowni różnych 
wyznań, były to pisma kościelne, była to eku- 
menia, której idei był gorącym rzecznikiem w  
kraju i zagranicą, byli to słuchacze wielu pre
lekcji i odczytów, wreszcie najróżnorodniejsze 
akcje podejmowane w  imię dobra polskiego 
protestantyzmu. 1

I nasze pismo może się pochlubić Jego 
współpracą i zainteresowaniem. Możemy śmia
ło 1 powiedzieć, że był jednym z tych, 
który z całym zrozumieniem śledził in
tencję i ideę nam przyświecającą, był tym, 
który w każdej chwili był gotów wesprzeć na-

W  pierw szych rzędach ław ek  
tuż przy katafa lku  zajęła m ie j
sce najbliższa rodzina: żona , 
2 córki, zięciow ie , w nuczęta , 

bracia i dalsza rodzina
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Ostatnia droga — z kaplicy do grobu

szą działalność, zmierzającą do uaktywnienia 
społeczeństwa/ ewangelickiego, do jednoczenia 
się we wspólnym działaniu dla przyszłości. Je
go serce, umiejące oddzielać to, co mniej istot
ne od tego co trwałe i zasadnicze, potrafiące 
wzorem umiłowanych proroków przenosić się 
ponad ludzką małostkowość ku właściwemu ce
lowi, nakazywało Mu współdziałać w każdym 
dobrym dziele, współuczestniczyć w każdej 
akcji, mającej na, celu służbę Kościołowi Chry

stusowemu, Ojczyźnie, społeczeństwu. A przy 
tym, dając wyraz swej prawdziwej kultury, 
nikogo nie poniżał i nie pomniejszał niczyjej 
wartości, wiedząc jak złudne są niekiedy po
zory, jak złudne sądy człowiecze.

Rozmiłowany w dziejach polskiej Refor
macji i jeden z jej najlepszych znawców, gor
liwie śledził wszystko, co się działo W dziedzi
nie jej znajomości, pisał i zbierał skrzętnie do
kumenty, świadczące o jej znaczeniu i wpły
wie na życie narodowe. Nic też dziwnego, że 
aczkolwiek gorliwie miłujący swój Kościół 
i najszczerzej doń przywiązany, nie kto inny 
lecz On właśnie zaproszony został w 1960 r. 
przez Kościół Reformowany do otwarcia w y
stawy pt.: „Reformacja w Polsce“. Szlachet
ny ekumenizm, cechujący Jego stosunek do 
innyęh Kościołów sprawił, że zgon Jego okrył 
żałobą nie tylko Kościół Ewangelicko-Augsbur
ski, lecz wszystkie Kościoły ekumeniczne w 
Polsce. Redakcja zaś „Jednoty”, którą Zmar
ły darzył swoją pomocą, a która korzystała z 
Jego artykułów i odczytów, zachowa długo Je
go imię we wdzięcznej pamięci.

J. N

Przemówienie nad grobem ś. p. ks. prof* Szerudy 
wygłoszone przez ks. prof. dra Wiktora Niemczyka

rolowi wieków, nieśmier
telnemu, niewidzialnemu, 

jedynie mądremu Bogu niech 
będzie chwała, cześć i uwielbie
nie na wieki wieków, Amen.

Strudzony pielgrzym doszy- 
bowal do cichej, przytulnej 
przystani, ostatnią, do której 
wstąpił, łodzią doczesną, która 
przyjęła kształt trumny, i dla
tego ta przystań nazywa się 
grobem. Stoimy wokół trumny 
i nad grobem śp. księdza profe
sora dra Jana Szerudy, długo
letniego profesora egzegezy Sta
rego Testamentu i języka he
brajskiego Chrześcijańskiej A~ 
kademii Teologicznej, poprzed
nio profesora Wydziału Teolo
gicznego Ewangelickiego Uni
wersytetu Warszawskiego i wie
lokrotnego dziekana tegoż Wy
działu, i z tej racji członka Se
natu Uniwersytetu Warszaw
skiego, ostatnio członka Senatu 
Chrzęść. Akademii Teologicznej. 
Bogaty plon jego życia i pracy 
na niioie Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w Polsce został 
przedstawiony i należycie oce
niony tam w murach naszej

stołecznej świątyni ewangelic- 
ko-luterańskiej. Obecnie, roz
stając się z nim jako z pracow
nikiem nauki Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, naszym 
ongiś nauczycielem i wycho
wawcą, a obecnie kolegą, i do 
ostatka czynnym profesorem, 
chcemy pokusić się o przedsta
wienie — zapewne nie całkiem 
wyczerpujące — i o ocenę, za- 
pewne niewspółmierną z istotną 
wartością. jego pracy i działal
ności na odcinku naukowym. 
Przygotowaniem do niej było 
pobieranie nauki, tej pierwszej, 
początkowej, w szkole ludowej 
rodzinnej jego wioski, Wędryni 
na Śląsku Cieszyńskim, obecnie 
Zaolziańskim, a po jej ukończe
n iu— w klasycznym gimnazjum 
polskim w Cieszynie, w latach 
od 1903 do 1911. Po zdaniu z 
odznaczeniem egzaminu dojrza
łości w tej wysoko pod wzglę
dem poziomu postawionej szko
le, rozpoczął, idąc za głosem 
wewnętrznego powołania, stu
dia teologiczne na Wydziale 
Teologii Ewangelickiej w Wie
dniu, które ukończył w marcu

1915 roku, spędzając w między
czasie pewien okres na U- 
niwersytecie Marcina Lutra w 
Halle nad Saalą. Ponieważ od 
początku swych studiów miał 
zaintersowania biblistyczne, 
szczególnie Starym Testamen
tem, korzystał z głębokiej wie
dzy takich koryfeuszów wiedzy 
biblistycznej, starotestamento- 
wej i nowotestamentowej, jak 
Sellin, Wilke, Eisfeldt, Alt, 
Knopf. Uniwersyteckie studia 
ukończył z zamiarem i postano
wieniem kontynuowania ich, 
zwłaszcza zaś specjalizowania 
się w wiedzy starotestamento- 
wej i niezbędnej przy niej lin
gwistyce orientalnej. Gdy za
tem w kilka lat później2 w wol
nej już Polsce, władze państwo
we i kościelne ewangelicko- 
augsburskie przystąpiły do prac 
przygotowawczych nad zorga
nizowaniem przy Uniwersytecie 
Warszawskim Wydziału Teolo
gii Ewangelickiej, i gdy nale
żało w pierwszej linii wytypo
wać kandydatów na wykładow
ców na tym Wydziale, na niego 
szczególnie zwrócono uwagę, ja
ko na jedynego bodaj człowie 
ka, który mógłby objąć katedrę 
biblistyki starotestamentowej,— 
został też na rok akademicki 
1919/20 wysłany, wespół z trze-
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via innymi kandydatami, na stu
dia specjalistyczne na Uniwer
sytet Bazylejski w Szwajcarii, 
gdzie w ciągu tego roku akade
mickiego, pod kierunkiem pro
fesora Bernarda Duhma, ukoń
czył dyssertację naukową pod 
tytułem „Słowo Pana(( (Das 
Wort Jahwes), i osiągając sto
pień naukowy licencjata teolo
gii zyskał po powrocie do kra
ju prawo wykładania biblisty- 
ki starotestamentowej na orga
nizowanym przez Senat Uni
wersytetu Warszawskiego, przy 
wydatnym jego współdziałaniu, 
Studium Teologii Ewangelic
kiej. Dnia 4 stycznia 1921 r. 
wygłosił też swój inauguracyj
ny wykład pod tytułem: „Na
rodowy i uniwersalny charakter 
religii izraelskiej“. I z tym  
dniem rozpoczęła się jego uni
wersytecka działalność i praca 
nad kształceniem teologów e- 
wangelickich, których liczba do 
dnia dzisiejszego osiągnęła cy
frę 286 ordynowanych duchow
nych ewangelickich. Obok pra
cy dydaktycznej rozpoczęła się 
wtedy również intensywna pra
ca naukowo-badawcza, której 
wyniki ujmował w przyczyn
kach naukowych, mających za 
temat wielce zróżniczkowane 
zagadnienia biblistyki starotes
tamentowej i semistyki, przy 
czym z kart jego dzieł i pu
blikacji wyzierał zawsze, obok 
precyzji dowodów naukowych, 
zmysł i duch religijny. Świad
czą o tym tytuły jego rozpraw, 
takie jak: „Naukowe i nabożne 
badanie Pisma świętego“, „Po
bożność prorocka w Starym Te
stamencie“, „Modlitwa proroc
ka w Starym Testamencie“, 
„Prorok i kapłan“, „Prorók- 
cierpiętnik“, „Amos-prorok i 
proroctwo“, „Izajasz — ewange
lista Starego Testamentu“, „I- 
zajasz — prorok Boga świętego 
i sprawiedliwego“, „Jeremiasz— 
prorok miłości“, „Ezechiel“, 
„Genesis“, „Zwiastowanie spo
łeczne proroków starotestamen- 
towych“, „Rękopisy biblijne“, 
„Uwagi tekstowo - krytyczne 
do rękopisów z Ain-Feszcha“. 
Sam będąc żarliwym modlicie- 
ł/em, dużo uwagi poświęcił ba
daniu naukowemu, a jednocześ
nie odkrywaniu religijnej nuty 
w modlitewniku biblijnym: 
Psałterzu Dawidowym, nad 
którym i jako badacz i jako

wierzący sługa boży-modliciel 
wiele chwil swojego pracowite
go i bogobojnego spędził żywo
ta, i z którym w dłoniach uło
żył się do snu grobowego.

Ale nie tylko biblistyka by
ła jego umiłowaniem. Wywo
dząc się z ewangelickiego, 
rdzennie polskiego ludu śląs
kiego starał się głęboko wnik
nąć w chlubną przeszłość 
Ewangelicyzmu Polskiego, i 
z tej racji wraz z ks. 
biskupem śp. drem Juliuszem 
Burschem należał do współza
łożycieli i współorganizatorów 
Towarzystwa Badań Dziejóio 
Reformacji w Polsce, którego 
w okresie powojennym aż do 
ostatka był prezesem. Z zain
teresowań tych wywodzą się 
jego publikcje: „Zarys dziejów 
Reformacji w Polsce“, „Zarys 
dziejów teologii ewangelickiej w 
Polsce“, „Bibliografia polsko- 
ewangelicka“, i „Bibliografia 
prac ks. dra Jana Pindore“ i in. 
On też był szczególnie powoła
nym do tego, by przez długie 
lata okresu międzywojennego 
prowadzić Ewangelickie Biuro 
Informacyjne Prasowe-EWPOL. 
Na tym odcinku praca jego za
haczała już o teren kościelny, na 
którym szczególnie bliskim był 
współpracownikiem i prawie że 
powiernikiem ówczesnego bis
kupa, śp. ks. dra Juliusza Bur- 
schego, z którym odbywał licz
ne podróże zagraniczne w służ
bie Kościoła, a zwłaszcza w 
służbie budzącego się przed 
mniej więcej 40 laty ruchu eku
menicznego. Nic też dziwnego, 
że rolę jego, jako ważkiego 
czynnika na odcinku zarówno 
nauki jak i kościoła ewangelic
ko-augsburskiego umiały ocenić 
krajowe i zagraniczne koła 
naukowe, i wewnętrzno-polskie 
kola kościelne. Te pierwsze 
obdarzyły go zaszczytnymi god
nościami — członka zwyczajne
go Warszawskiego Towarzystwa 
Naukowego, i doktoratami ho
norowymi, mianowicie Uniwer
sytet Bazylejski, z którym był 
związany swoimi studiami spe
cjalistycznymi, i Uniwersytet 
Karola w Pradze. — Te drugie 
kola zaś, koła kościelne, obda
rzając go zaszczytnym powoła
niem na najtrudniejszy, ten 
pierwszy bezpośrednio powojen_ 
ny okres organizacji i odbudo
wy zrujnowanego przez woj

nę Kościoła ewangelicko-augs
burskiego w Polsce, na stanowi
sko zastępcy biskupa. Z głębo
kiego jego doświadczenia jako 
długoletniego kierownika jed
nostki uniwersyteckiej, jaką był 
Wydział Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
korzystałem także osobiście, gdy 
zostało mi zlecone trudne zada
nie przeorganizowania Wydzia
łu Teologii Ewangelickiej U.W. 
w samodzielną uczelnię, Chrze
ścijańską Akademię Teologicz
ną. Ostatni wreszcie laur na 
jego skroń, to inicjatywa, a po
tem i jej realizacja: podjęcie 
pracy nad nowym przekładem 
Pisma świętego na język polski. 
Dnia 23 lutego 1949 roku od
była się pierwsza sesja Komisji, 
złożonej z trzech profesorów 
Wydziału Teologii Ewangelic
kiej, a potem Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej: Komisji 
Przekładu Pisma świętego, na 
warsztacie której na ostatnim 
etapie była jego praca: nowy 
przekład Ewangelii według świę
tego Jana. I powiem tutaj to, w 
czym chyba najwyraźniejszego 
i najpiękniejszego można dopa
trzeć się znaku szczególnej la
ski Bożej dlań, a przez niego i 
dla nas: Jeszcze cztery dni 
przed jego zgonem byliśmy ra
zem w komplecie Komisji w 
jego mieszkaniu, związani pracą 
nad 10-tym rozdziałem Ewange
lii według świętego Jana, który 
mówi o Jezusie Chrystusie jako 
o dobrym pasterzu, który skła
da życie swoje za owce, — o 
Jezusie Chrystusie, który jest 
drzwiami wiodącymi do owczar
ni...

Księże Profesorze, doktorze 
Janie Szeruda! Czym dla nas 
byłeś, wiemy i czujemy, my, 
pierwsi twoi akademiccy ucz
niowie, my, przez ciebie pro
mowani na doktorów teologii. 
Cośmy utracili przez to, żeś za 
locześnie odszedł spośród nas, to 
także wiemy i czujemy, i bę
dziemy długo odczuwać ten 
cios. O wiele, wiele ubożsi bę
dziemy odchodzić stąd do do
mów swoich, gdy ty już tutaj 
na roli Bożej pozostaniesz... i 
już nie wrócisz — ani do Chy
lić, ani do grona naszego, profe
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sorów, docentów i pracownikóiu 
nauki i studentów Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej, 
zwłaszcza do grona naszego w 
Komisji przekładu Pisma świę
tego. Ale gdy się zbierać bę
dziemy, ażeby dalej prowadzić 
dzieło przez Ciebie zainicjowa
ne, będziemy czuli Twoją obec
ność pośród siebie, będziemy 
czuli wśród siebie obecność 
Twojego zapału, Twojej wier
ności i Twojego oddania, za 
które składam Ci w imieniu

całej Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej najgłębszy hołd i 
dzięki i uznanie...

Żegnamy Cię słowem Chrys
tusowym, które przed 9 dniami 
stanowiło przedmiot naszej 
wspólnej pracy, w oryginal
nym, greckim jego brzmieniu: 
Ego eimi he thyre, ego eimi ho 
poimen ho kelos... Jam jest 
drzwiami; jeśli kto przeze Mnie 
wejdzie, zbawiony będzie, i 
wejdzie i wyjdzie, i pastwisko 
znajdzie... Jam jest dobry pa

sterz. Dobry pasterz życie swo
je kładzie za owce... Jam jest 
dobry pasterz, i znam swoje, i 
moje mnie znają, jak mnie zna 
Ojciec, i jak ja znam Ojca, i ży
cie swoje kładę za owce... Dla
tego miłuje mnie Ojciec, iż ja 
kładę życie swoje, aby je znowu 
wziąć. Nikt mi go nie odbie
ra, ale Ja kładę je z własnej 
woli. Mam moc dać je i mam 
moc znowu je odzyskać...

Sit tibi terra levis mollique 
tegaris arena, Amen.

Wkład Zmarłego
w dzieło badań nad Reformacjq w Polsce

Bogate było życie ś.p. Profesora Jana Szerudy. W y
pełniły je w szechstronne zainteresowania naukow e, 
żyw a i nieustanna działalność na w ielu odcinkach  
polskiego życia religijno-społecznego. Do obrazu ż y 
cia i działalności ś.p. Zmarłego Profesora, naszkico
wanego przez w ielu  m ówców podczas uroczystości 
żałobnych należy rów nież jego działalność w  Tow a
rzystw ie Badań D ziejów Reform acji w  Polsce.

Od w ielu  lat aż do śm ierci (21 marca br.) stał 
Ksiądz Profesor Szeruda na czele Tow arzystw a jako  
jego Prezes.

Tuż po w yzw olen iu  kraju spod okupacji hitlerow 
sk ie j, mimo, że był obarczony różnym i bardzo odpo
w iedzia lnym i pracami i obowiązkam i jako B iskup  
Kościoła Ew.-Augsb., jako profesor, początkowo rów 
nież jako dziekan W ydziału  'Teologii Ewangelickiej 
U.W. pom yślał On także o podjęciu na noioo działal
ności Tow arzystwa, które od r. 1921 wydawało cenio
ne w świecie naukow ym  czasopismo pt. „Reformacja 
w Polsce<e. Sytuacja Tow arzystw a oraz początki jego 
działalności były nad w yraz ciężkie: archiwum  Towa
rzystw a było spalone, wydane poprzednio roczniki — 
zniszczone, Tow arzystw o nie dysponowało absolutnie 
funduszam i. S.P. Ksiądz Prezes, aby ziścić swoją  
m yśl odbudowy Tow arzystwa, um iał zjednać dla pra
cy w  Tow arzystw ie grono ludzi, nawiązał kon takty  
z członkam i Tow arzystw a, z daw nym i współpracow
nikam i naukow ym i zarówno kra jow ym i jak  i zagra
nicznym i „Reformacji w  Polsce<c, „ znalazł rów nież

pierwsze fundusze na wsparcie działalności T ow arzy
stwa. Dzięki Jego system atycznym  w ysiłkom  Tow a
rzystw o, które walczyło z ciągłymi trudnościami, zdo
łało w ydać 4 roczniki „Reformacji w Polsce<( oraz m o
nografię o Janie Łaskim . 'To jest Jego w ielką zasługą. 
Ksiądz Prezes patronował Tow arzystw u, ale nie tylko. 
Z tego, ja k  prow adził zebrania, które notabene o dby
w ały się u Niego, ja k  przem aw iał na nich, można było 
wyczuć, że do badań nad Reformacją w Polsce przy
w iązyw ał w ielką  wagę, gdyż był św iadom  tego, że 
Reform acja była doniosłym  zjaw isk iem  w  historii 
ku ltury  polskiej oraz protestantyzm u na ziem iach pol
skich, przeto w inna być przedm iotem  w n ikliw ych  ba
dań, a ich iw yn ik i p taćsię dorobkiem  społeczeństwa pol
skiego, przede w szystk im  zaś świata protenstanckiego. 
S.P. Z m arły był w yb itn ym  hebraistą, a jednocześnie 
znawcą historii Reform acji w  Polsce, często zabierał 
głos w  te j materii, zw łaszcza interesował się istotą  
i rozw ojem  ideologii religijno-dogm atycznej polskich  
różnowierców. Profesor Jan Szeruda brał najczynniej- 
szy udział w  pracach Tow arzystw a, był członkiem  
redakcji, skrupulatnie przeglądał dostarczone do dru
ku  rozprawy, pomagał w  korekcie, — słow em  czuwał 
nad w ydaniem  każdego rocznika. Toteż Zarząd i człon
kow ie Tow arzystw a Badań Dziejów Reform acji 
w Polsce łączą się ze w szystk im i zbolałym i i zasm u
conym i Jego zgonem  we w spólnym  szerszym  i głębo
kim  żalu. Cześć Jego Św ietlanej Pamięci!

Praf. Dr O. Bartel

99W szelk ie  c ia ło  gest fa k o  traw a  i w sze lk a  ch w ała  

cz ło w iek a  gako k w iat traw y; u w ięd ła  traw a  i k w iat  

geg o p ad ł, a le  słow o B oże łrw a  n a  w iek i1’4

1 P iotra 1,24— 25
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OGÓLNOPOLSKIE 
ZGROMADZENIE EKUMENICZNE

Fragm ent referatu  „Polskie Ko
ścioły Ekum eniczne wobec ak
tualnych zagadnień chrześcijań

stw a“ .

10. IV. 1962

X \T  dniu 10 kw ietnia br. odbyło się w  Sali Kam eralnej Fil
harm onii Narodowej w  W arszawie Ogólnopolskie Zgroma

dzenie Chrześcijańskie, zorganizowane przez Polską Radę Eku
meniczną. W Zebraniu tym  wzięło udział kilkuset delegatów 
i wyznawców wszystkich Kościołów wchodzących w  skład Pol
skiej Rady Ekumenicznej. W naw iązaniu do tem atyki III Zgro
m adzenia Światowej Rady Ekumenicznej w  New Delhi, z zeszłego 
roku, również tem atyka tego Zgromadzenia dotyczyła zagadnie
nia świadectwa, służby i jedności chrześcijańskiej pod ogólnym 
hasłem  „Jezus Chrystus światłością św iata“.

Nie m ając chwilowo możności podania dokładnego przebiegu 
i obrazu Zgromadzenia, uczynim y to- w  następnym  num erze — 
zamieszczamy poniżej fragm enty głównego referatu , wygłoszone- ł 
go przez ks. superin tendenta Jana  Niewieczerzała, prezesa PRN. 
W czerwcowym num erze „Jednoty“ opublikujem y fragm enty 
zagajenia, dokonanego przez biskupa Kościoła Ewangelicko-augs
burskiego ks. dr Andrzeja W antułę, podsum owania obrad wygło
szonego przez biskupa-prym asa Kościoła Polsko-Katolickiego dr 
M aksymiliana Rodego, przem ówienia rektora Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej ks. prof. W iktora Niemczyka, oraz w ypo
wiedzi przedstaw icielki lub przem aw iających z ich ram ienia 
Kościołów: Prawosławnego — arcybiskupa Rudyka, Ewangelicko- 
Augsburskiego — Prezesa Synodu ks. d r  W. G astpary’ego, Pol
sko-Katolickiego — ks. kan. dr A. Naumczyka, Starokatolickiego 
Kościoła M ariawitów — ks. biskupa M. Sitka, M etodystycznego — 
ks. Gen. Superin tendenta d r J. Szczepkowskiego, Baptystyczne- 
go :— st. prezbitera A. Odłyżkę, Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego — ks. prezesa m gr St. Krakiew icza oraz Ewangelicko- 
Reformowanego — ks. radcy m gr Z. Trandy.

1. Ze wstępu:

„Współczesne chrześcijaństwo no
tuje dwa fakty, które posiadają dlań 
szczególne znaczenie. Faktami ty
mi są: z jednej strony odbyte w 
dniach od 18.XI.—3.XII.1961 r. III 
Zgromadzenie Światowej Rady Eku
menicznej w New Delhi w Indiach, 
z drugiej zaś zapowiedziany na 11 
października br. II Sobór Watykań
ski. Obydwa te zgromadzenia wy
wrą niewątpliwie poważny wpływ 
na dalsze dzieje Kościoła chrześci
jańskiego, na jego postawę wobec 
aktualnych zagadnień świata, poz
wolą stwierdzić w jakiej mierze 
Kościół chrześcijański zdolny jest 
odpowiedzieć na palące pytania 
dnia. Ostatnie dziesięciolecia histo
rii należą niewątpliwie do najbar
dziej znamiennych i brzemiennych 
w skutki okresów dziejów całej 
ludzkości. Karty historii notują nie
spotykane dotychczas w tym zasię
gu przemiany społeczne, zapisały 
krwawo apokaliptyczne wprost w 
swej wymowie niszczące wojny, ru
chy wyzwoleńcze narodów, a przy- 
tym pozostawiły puste miejsce na 
zapis, mający stwierdzić, czy ludz
kość po bolesnych doświadczeniach 
minionych dni rozpocznie nowy roz
dział w pokoju i twórczym działa
niu, czy też pozwoli się owładnąć 
demonicznym siłom zła, zniszczenia, 
zagłady. Chyba jeszcze nigdy czło
wiek nie był postawiony z taką wy
razistością przed podjęciem decyzji, 
mogącej w swych skutkach zaważyć 
na życiu lub śmierci świata.

Nic też dziwnego, że człowiek 
współczesny szuka dróg, umożliwia
jących naturalny i niezagrożony roz
wój ludzkiej osobowości, społeczeń
stwa i ludzkości. Do dania odpowie
dzi na te trudne pytania, do włącze
nia się w ogólne starania świado
mych swej odpowiedzialności ludzi, 
zobowiązany jest również Kościół. 
...Uświadomieniu sobie tej odpowie
dzialności, przypomnieniu o naszych 
obowiązkach a zarazem zamanifes
towaniu naszej postawy wobec tych 
wielkich i doniosłych spraw, służyć 
ma i dzisiejsze nasze zgromadze
nie.“

Prezydium  Ogólnopolskiego Zgrom a
dzenia Ekumenicznego. Na dalszym  
planie połączone chóry Kościolóio 

Ekum enicznych
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2. „Jezus Chrystus światłością
św iata“.

„...Jezus Chrystus nie pozostawił 
swym naśladowcom żadnego wy
czerpującego kodeksu prawnego, o- 
kreślającego nomistycznie stosunek 
człowieka do1 istniejących norm 
współżycia społecznego, nie pozo
stawił przepisów regulujących sto
sunek wyznawcy do danych form 
ustrojowych, nie określił w żad
nym przepisie drobiazgowych za
sad postępowania w narastających 
przemianach świata. Wręcz prze
ciwnie, mówiąc: „Będziesz miłował 
Pana Boga swego z całego serca 
swego..., a bliźniego swego jak sie
bie samego”, wskazując w Kazaniu 
na Górze na wysokie wymogi w 
stosunku do swoich naśladowców, 
uzbrajał ich zarazem w oręż du
cha, przy pomocy którego mieli sa
mi decydować o swej postawie, 
mieli stać się dzięki swej służbie 
„solą ziemi”.

...Na arenie dziejów nastąpiły 
głębokie przemiany, a sekularyza
cja życia wraz z postępem techni
ki i cywilizacji postawiły wobec 
Kościoła problemy i pytania, na 
które nie zawsze zdolny był dać 
właściwą i aktualną odpowiedź. 
Czy oznacza to, że skończyła się 
jego rola w zmienionych warun
kach, czy oznacza to, że ewangelia 
przestała być dla świata Dobrą 
Nowiną a Jezus Chrystus jego 
światłością? Bynajmniej! My chrze
ścijanie tak jak i owi pierwsi wy
znawcy Mistrza z Nazaretu wie
rzymy, że Bóg, który słowem swo
im powołał świat do bytu, On też 
po wszystkie czasy włada nim w 
miłości, a poprzez Jezusa Chrystusa 
wskazuje nam nawet w chwilach 
największych ciemności drogę życia 
i odrodzenia“.

3. „Powołani do świadectwa”.
„...Rozumiemy dobrze, że świa

dectwo Kościoła wobec świata i 
człowieka nie może polegać na o- 
sądzaniu tylko zdarzeń i trady
cyjnym jeno słownym głoszeniu 
Ewangelii. Świadectwo* nasze win
no nosić na sobie znamiona Jego 
ducha, jakim ożywione było dzia
łanie i postępowanie samego Chry
stusa. Winno być skierowane ku 
wszystkim ludziom, ku każdemu 
narodowi, winno być wyraźne w 
każdej sytuacji społecznej i w 
każdym czasie. Winno przejawiać 
ducha solidarności ze wszystkimi 
ludźmi znajdującymi się w potrze
bie, walczącymi o ludzkie dosto
jeństwo, o możność posiadania

równych szans życia i rozwoju. 
Świadectwo pokoju i miłości win
no być skierowane i ku tym, któ
rzy znajdują się poza granicami i 
poza zasięgiem oddziaływania koś
cioła. Wypływa to z naszej wiary, 
iż Bóg jest Panem stworzenia i że 
miłość Jego obejmuje wszelkie 
stworzenie. Przypominają nam o 
tym słowa Zgromadzenia w New 
Delhi, które mówią: „Kościół speł
nia swe posłannictwo w wierze, iż 
zbawcze dzieło Boże w Chrystusie 
dokonane, dane jest wszelkiemu 
stworzeniu, obejmuje ludzkość ca
łego świata”.
4. „Powołani do służby”.

„...Mówiliśmy już poprzednio w 
związku z tym, iż świat dzisiejszy 
z jednej strony zmniejszył dystanse

dzielące ludzi od siebie, z drugiej 
zaś zbudował trudne do przebycia 
mury, oddzielające człowieka od 
człowieka, o potrzebie ogólnoludz
kiej solidarności. W czym winna 
się owa solidarność wyrażać? 
Przede wszystkim we wzajemnej 
służbie, jako naturalnej konse
kwencji chrześcijańskiego świadec
twa. Wszystkim nam znany jest ów 
ewangeliczny obraz Jezusa, umy
wającego nogi swym uczniom. Wie
my, że funkcja, którą wówczas Je
zus spełniał, należała do funkcji 
niewolnika. On jednakże nie za
wahał się przyjąć jej na siebie po 
to, ażeby odtąd uświęcona Jego 
przykładem stała się wzorem po
stępowania Jego naśladowców i 
Kościoła.

Zrozumienie jej konieczności i 
wagi a zarazem powszechności, od

noszącej się do wszystkich czasów 
i warunków, stało się dziś pierw
szym zadaniem chrześcijaństwa. 
Na nią też III Zgromadzenie w 
New Delhi położyło specjalny na
cisk, stawiając ją jako centralne 
zagadnienie obrad pomiędzy świa
dectwem i jednością... Zagadnienie 
służby chrześcijanina w dzisiej
szym świecie bliskie jest szczegól
nie Polskim Kościołom ekumenicz
nym, poczuwającym się do odpo
wiedzialności za życie i przeszłość 
swego narodu, poczuwającym się 
do braterstwa z ludźmi dobrej wo
li na całym świecie.

Wraz ze zrozumieniem tej chrze
ścijańskiej odpowiedzialności, prze
jawiającej się w światowym ruchu 
ekumenicznym, pocieszającym zja
wiskiem jest również to, że wraz 
z nią zmniejszają się przegrody od
dzielające od siebie Kościoły i na
rody, znika wiele uprzedzeń w sto
sunku do braci żyjących w innych 
warunkach społecznych i politycz
nych, wzrasta zrozumienie dla po
trzeb i dążeń nieuznawanych do 
niedawna społeczeństw. Charakte
rystyczna jest w tym względzie 
w ypo wi ed ź wsc h od nio az j a t yckie j
Konferencji Kościelnej w Bangało- 
re w listopadzie 1961 r., która
brzmi: „Abstrakcyjne sądy o róż
nych systemach politycznych nie 
zdadzą się na wiele. Każdy system 
wyrósł z określonych sił politycz
nych i społecznych potrzeb i zmie
rzają one ku temu samemu celo
wi: ku budowaniu i utrwalaniu na
rodowej niezależności, umożliwia
jącej zaspokojenie palących potrzeb 
gospodarczych i społecznych”.

W jakim kierunku winna iść dzi
siejsza służba chrześcijanina? Ro
zumiemy dobrze, że niemożliwe 
jest określenie jej charakteru raz 
na zawsze, niemożliwe jest sprecy
zowanie jej jednakowo dla każdej 
sytuacji. Sam Chrystus przychodził 
ze swoją pomocą wówczas, gdy za
istniała tego aktualna potrzeba, gdy 
widział sytuację, w której ta po
moc była konieczna. Jeśli znany 
teolog Karol Bart mówi, że Koś
ciół jest żywym zborem żywego 
Jezusa, to tenże sam Kościół wi
nien w swej dynamice występować 
wzorem swego Mistrza zawsze d 
wszędzie, kiedy zachodzi tego po
trzeba i konieczność. Potrzeby te 
i konieczności stwarza samo życie 
i domaga się naszej ingerencji”.
5. „Powołani do jedności”.

„...Wspomnieliśmy o braku jed
ności w świecie, powodującej kon
flikty i groźne niepokoje. Świat
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W ypełniona po brzegi sala Kam eralna Filharm onii Narodowej podczas 
Ogólnopolskiego Zgromadzenia Ekum enicznego

szuka więc drogi, która by mu u- 
możliwiła usunięcie owych prze
ciwieństw i ustalenie pokojowych 
norm współżycia. Jednym z naj
poważniejszych momentów owego 
dążenia jest O.N.Z., której zada
niem jest wyrównywanie zadraż

nień i pomoc w zbliżaniu się do 
siebie narodów całej ziemi. Jednym 
z najboleśniejszych faktów historii 
Kościoła chrześcijańskiego jest nie
wątpliwie również jego rozbicie i 
rozczłonkowanie na cały szereg 
Kościołów i wyznań często nie

... Jedność nasza o tyle będzie 
silniejsza i prawdziwsza, o ile sil
niej i p-rawdziwiej przejawiać się 
w nas będą owoce ducha, danego 
nam przez Stwórcę. Wyrastać zaś 
one mogą w najmniejszych komór
kach życia kościelnego, w rodzi
nach ,zborach i parafiach, w pie
lęgnowaniu ducha braterstwa, wza
jemnej życzliwości i chęci wzajem
nej pomocy, jaką winni są sobie 
zawsze chrześcijanie”. J. N.

przychylnie do siebie ustosunko
wanych, rozczłonkowanie, które 
szkodzi w pełnieniu jego posłan
nictwa wobec otaczającego świata. 
Stan ten poprzedził cały szereg 
faktów świadczących, iż jedność 
Kościoła może wzrastać i trwać 
tylko na gruncie szczerej wiary w 
zbawcze dzieło Chrystusa, na po
słuszeństwie wobec Ewangelii, rea
lizowanej poprzez świadectwo i słu
żbę. Zanika zaś wówczas, gdy Ko
ściół zamiast spełniania tych dwóch 
nakazów, hołdować pragnie poku
som mocy i ziemskiej chwały.

...I nasze dzisiejsze spotkanie jest 
wyrazem woli znalezienia drogi do 
siebie nawzajem, jest wyrazem ten
dencji, ożywiających od lat kilku
dziesięciu nasze społeczności ko
ścielne.

B. SŁAMA

O S zym on ie  Konarskim
Ja Ci bluzniłem , Panie, b luźnierstw em  tułacza,
Lecz gdzie o przyszłość kraju, o łzy bratnie chodzi, 
Tam  lepszy ten, co bluźni, niż ten, co rozpacza,
Tam  i ciało, i duszę potępić się godzi.

A utorem  tego fragm entu  jest jeden z poi- 
kich bohaterów  narodow ych okresu po

w stania listopadowego, działacz radykalnych 
stronnictw  em igracyjnych i emisariusz Związ
ku Dzieci Ludu Polskiego — Szymon K onar
ski. Cytowany wiersz pow stał w więzieniu na 
krótko przed śm iercią autora i jest odzwier
ciedleniem  tej praw dy, do której konsekwen
tnie dążył K onarski przez całe swe kró tk ie  ży
cie, tej pracy, k tórej bez reszty się poświęcił, 
tej idei, dla której zginął.

Szymon Konarski urodził się 5 m arca 1808 
roku w Dobkiszkach, w starym  rodzie Jaxa  
Konarskich, którego jedna gałąź pozostała 
w ierna w yznaniu kalw ińskiem u. Dzieciństwo 
spędził w domu rodziców, przepojonym  trady
cjami w alki narodowo-wyzwoleńczej (ojciec 
jego — Jerzy Stefan — brał udział w  wojnie 
polsko-rosyjskiej 1792 r. i w  insurekcji koś
ciuszkowskiej) i w tym  duchu został wychowa
ny. Szkołę w  Sejdanach, a później wojewódzką 
w Łomży, ukończył z odznaczeniem. W m arcu

Ja w te j izbie przeżyłem  w szystkich  m ąk katusze, 
Stąd w idziałem , jak  Polskę krw i zalało m orze — 
Tam  nie dbałem  o życie — tu nie dbam o duszę, 
A le Polskę zbaw , Panie, Polskę w ybaw , Boże!
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1826 r. w stąpił do pierwszego pułku strzelców 
pieszych pod dowództwem  P io tra Szembeka. 
W alczył w  szeregach powstania listopadowego, 
biorąc udział w  takich bitwach, jak  np. pod 
Okuniewem, W awrem, Grochowem, H ajnow - 
szczyzną. Po tragicznym  upadku pow stania po
dzielił los w ielu jego uczestników — w  m arcu 
1832 r. znalazł się w  Bensancon. Rozpoczęły się 
lata  em igracyjnej tułaczki.

Od sporów i kłótni em igracyjnych „przy
wódców '‘ polskich trzym ał się Konarski raczej 
z dala. Czas, którego początkowo m iał pod do
statkiem , spędzał nad 'książkami Saint-Simona, 
Fouriera, Buonarotti, Babeufa i Cybeta. Pod 
wpływ em  takiej lek tu ry  Konarski poznawać 
zaczął zasady socjalizm u utopijnego, powziął 
głęboką nienaw iść do wszelkiej tyranii, do każ
dego ustroju, k tóry  tę  ty ran ię i wyzysk kryje. 
S tał się gorliw ym  wyznawcą zasady: wolność, 
równość i m iędzynarodowe braterstw o ludu.

W grudniu  1832 r. w stąpił do loży wolnomu- 
larskiej, ścisłej zaś, do węglarskiej w  Besan- 
cou. Zetknąw szy się z organizacją Józefa Za- 
liwskiego, której p lany  wiązały się z w ypraw ą 
do Polski, celem wywołania ogólnonarodowego 
powstania, Konarski, jako jeden z w ielu emi
sariuszy, w yruszył w 1833 r. do kraju . W ypra
wa zakończyła się niepowodzeniem, w skutek 
niechęci szlachty i całkow itej obojętności ludu. 
G run t w  k ra ju  by ł zbyt „surow y" i nieprzygo
tow any do przyjęcia emisariuszy. Konarski 
aresztow any przez w ładze pruskie, po cztero

m iesięcznym  pobycie w więzieniu, w yruszył do 
Belgii. Osiadł w Brukseli, gdzie z trudem  zara
biał na uptrzym anie. W grudniu następnego 
roku Rada Gosp. Polaków w  Szw ajcarii po
mogła m u w przedostaniu się do Bienne, gdzie 
w krótce s ta ł się członkiem radykalnej sekcji 
„A rtu ra  Zawiszy" w  gm inie Młodej Polski. 
Należał do najbliższych współpracowników 
Lelewela, Nieszkocia i Zwierkowskiego.

Nie sposób w krótkim  artykule, choćby na
w et w  ogromnym  skrócie, naszkicować całą 
działalność em igracyjną Konarskiego i zasy
gnalizować wszystkie jego poglądy i przekona
nia polityczno-społeczne. Z jego bu jnej 
i aktyw nej pracy  w ym ieńm y jeszcze tylko 
założenie (wespół z Janem  Czyńskim, czoło
w ym  radykałem  em igracyjnym , od którego 
Konarski przejął w iele poglądów i teorii, 
choćby, nota bene Pastelowską, teorię o współ
działaniu rew olucjonistów  Rosji i Polski) 
w  styczniu 1835 r. dwutygodnika „Północ", 
k tó ry  m iał być, jak  pisał Konarski w  artykule  
wstępnym , „poświęcony szczęściu ludów pół
nocno-wschodnich' ‘.

Za pośrednictw em  Zwierkowskiego naw iązał 
też stosunki z tzw. Związkiem Dzieci Ludu 
Polskiego, z ram ienia którego m iał udać się po 
raz drugi do Polski. Przeszkodziło m u w  tym  
aresztow anie i nakaz natychm iastowego opusz
czenia Francji. Po kró tkotrw ałym  pobycie w  
Anglii, k tó ry  trak tow ał jako jeszcze jeden etap 
w  zamierzonej podróży do Polski, będąc w  s ta 
łym  kontakcie z radykalnym i przyw ódcam i

Mały felieton laika (3)

MYŚLENIE MA KOLOSALNĄ PRZYSZŁOŚĆ

Kontynuując swe laickie 
rozm yślania pragnę po

święcić parę uwag tak  często 
dziś używ anem u pojęciu i zja
wisku, jakim  jest tolerancja. 
Ze zdziwieniem spostrzegłem, 
że nasza M ała Encyklopedia 
Powszechna n ieste ty  „nie zna” 
tolerancji w sensie społecznym  
i ideowym, a ty lko technicz
nym . Za to Słownik W yrazów 
Obcych określa to lerancję ja
ko „wyrozumiałość, pobłażanie 
dla cudzych poglądów, wierzeń 
lub postępków, mimo iż są od
m ienne od tego, co się uważa 
za słuszne lub właściwe”.

N iejako przeciw ieństwem  
to lerancji jest fanatyzm , ob
jaśniony w zasadzie zgodnie 
przez te nasze oba popularne 
„leksykony” jako „zaślepienie, 
żarliwość, zagorzalstwo, szcze
gólnie religijne, żywiołowe

przyw iązanie do sw ych wie
rzeń, połączone z brakiem  w y
rozumiałości dla cudzych prze
konań i z ostrym  zwalczaniem 
doktryn przeciw nych; n ieustę
pliwa, bezkompromisowa, nie- 
zrażająca się niczym  i m ające 
silne zabarwienie uczuciowe 
w iara w słuszność jakiejś sp ra
wy lub koncepcji”.

Powyższe sform ułow ania 
można by lapidarnie uzupełnić 
następująco: człowiek głęboko 
wierzący powie: „za m oje prze
konania dam  się porąbać” , a 
fanatyk  krzyczy: „Porąbię każ
dego, kto m a przeciw ne prze
konania”.

W odniesieniu do naszych 
rodzim ych dziejów trudno zna
leźć jednoznaczną odpowiedź 
na pytanie, czy Polska była 
krajem  tolerancyjnym . Nie ma 
co do tego zgody wśród histo

ryków  i badaczy. Problem  jest 
kontrow ersyjny i przew ażnie 
bywa przedstaw iany tenden
cyjnie. Jedni tw ierdzą, że z tą  
naszą tolerancją nie było na j
lepiej, a inni dowodzą i cheł
pią się, że właśnie nasza Oj
czyzna była tym  rzadkim  wy
jątkiem , gdzie istniała w y ją t
kowa wolność m yśli i przeko
nań; że tu  był azyl, k tó ry  da
wał przy tu łek  różnym  prześla
dowanym  myślicielom oraz 
n iepraw ow iem ym  i heretyckim  
„duchom ” z całej Europy; że 
w czasach kontrreform acji nie 
było u nas nocy św. Bartłom ie
ja, M arii K rw aw ej, księcia Al
by, Torąuem ady, św. P io tra  A- 
bruez ani W ojny 30-letniej.

Lecz to była tylko jedna 
strona m edalu, często dziś dys
kutow ana przez pew ne okreś
lone koła w okresie M ilenium. 
Nie można bowiem pominąć 
milczeniem  „tum ultów ” i na
padów na ewangelickie kościo
ły w Krakowie (i gdzie indziej 
też) w latach 1551— 1630 oraz
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em igracji, już w czerwcu spotkał się w B ruk
seli z Lelewelem, Tyszkiewiczem i K onstan
tym  Zaleskim. W spólnie opracowali p lan  dzia
łania Konarskiego na  tery to rium  k ra ju . W po
łowie lipca 1835 r. K onarski w raz z braćm i 
Adolfem i Leonem Zaleskimi w yruszył przez 
Niemcy do Krakowa. Od tego m om entu roz
poczęła się p iękna i niezw ykle trudna  praca 
emisariusza.

Ruchliwy, przerzucający się z m iejsca na 
m iejsce rozpoczął sw ą działalność w prow incji 
litewsko-rusfkiej. *.

Z uporem  i w ielką m ądrością zjednyw ał dla 
Sprzysiężenia ludzi, w śród k tó rych  znaleźli się 
także oficerowie rosyjscy, zamożna szlachta, 
duchowieństwo kościoła unickiego, chłopi, 
mieszczanie, młodzież akadem icka i profesoro
wie Akadem ii M edyko-Chirurgicznej w  W il
nie. Od m ałych wiosek i m iasteczek Litw y 
i U krainy aż do Odessy, D orpaty, K łajpedy 
i Petersburga sięgały w pływ y i działalność Ko
narskiego. Sprzysiężenie rosło i nabierało siły, 
a jego przyw ódca wcielał w życie misję, z któ
rą  przybył. Zbierał wiadomości o wyposażeniu 
i sile arm i carskiej, grom adził broń, pragnął 
stworzyć ta jną  drukarnię. Silnie odczuwał 
brak  książek i czasopism. W 1838 r. kończył 
się pierwszy etap pracy  Konarskiego. W jed
nym  z listów  do Lelew ela tak  pisał:

„Co do mnie, ja  pierw szy period działań

*) W Krakowie powstało Stowarzyszenie Ludu 
Polskiego. Naczelną władzą Stowarzyszenia był Zbór 
Główny z siedzibą w  Krakowie, później w e Lwowie. 
Podlegało mu 5 zborów prowincjonalnych: Król. Kon
gres., Rzpsp. Krak., Galicja, W. Ks. Poznańskie i zie
mie zaboru rosyjskiego. Zorganizowanie tej ostat
niej prowincji wziął na siebie właśnie Konarski.

skończyłem, bo kraj własną chęcią zaczyna 
działać i organizuje się w ten m om ent dla sil
niejszego działania jeszcze. Drugi period — 
ułatw ić mi te  działania trzeba, czyli rozlać 
wiarę, uczucie i ośw iatę ogólniej, trzeba pro
pagandy, książek...“

Tymczasem zaś K onarskiem u i całemu 
sprzysiężeniu groziła katastrofa. Przy pomocy 
policji 'francuskiej (przesłała ona rządowi ro
syjskiem u dokładny rysopis Konarskiego) 
27 m aja 1838 r. udało się policji carskiej 
aresztować w Krzyżówce pod W ilnem jednego 
z najw iększych i najdzielniejszych em isariuszy 
polskich. W yrokiem specjalnie powołanego 
sądu Konarski skazany został na karę  śmierci. 
Z więzienia tak  pisał do swych najbliższych:

„W inienem w  obliczu rządu i za to żyć 
przestaję, lecz w obliczu Ludzkości, w  obliczu 
Honoru i Prawości, na  jaką się człowiek zdo
być może w okolicznościach, jak ie ja  w  swym  
życiu przebyłem , w obliczu Boga naw et, prócz 
tych grzechów, jakich chcąc uniknąć trzeba 
by być więcej niż człowiekiem, prócz tych 
grzechów za inne nie będę sądzony, n ie  będę 
zapewne i karany...“

28 lu ty  1839 r. dzień, w k tórym  stracono 
Konarskiego, przem ienił się w żywiołową m a
nifestację ludności W ilna. Od wczesnego ranka 
tłum y zaległy wszystkie ulice, k tórym i w ie
ziono w  saniach Konarskiego, na m iejsce kaźni. 
Skazańcowi towarzyszył ksiądz Lipiński, pro
boszcz parafii ewang.-reform owanej. Na Po
hulance szpalery wojska z trudem  u trzym yw a
ły porządek. Po słowach kom endy, gdy w iatr 
rozwiał słup dymu a oczom ludzi otacza- 

(Dokończenie na str. 114)

profanacji inowierczych cm en
tarzy  i pogrzebów. Pam iętam y, 
że król Polski i kardynał w  jed 
nej osobie, Jan  Kazimierz, do
pełnił swych ślubów  lwowskich 
i po szwedzkim „potopie” prze
prowadził w r. 1658 uchwałę 
sejm u o w ypędzeniu z Polski 
arian  na wieczną poniew ierkę. 
Trzeba przypom nieć, że w wie
ku  XVII i XVIII „dysyden
tów ” prześladowano, usuw ano 
z sejm ów i urzędów, że jezuici 
podburzali przeciwko nim  lud
ność hasłem : „Bóg za to Pol
skę karze, że cierpi u siebie 
p ro testan tów ”, a w r. 1736 o- 
statecznie usunięto ich od spra
wowania jakichkolw iek urzę
dów i pozbawiono resztek  p raw  
w życiu publicznym. Ta fana
tyczna postaw a w niem ałym  
stopniu przyczyniła się do tra 
gedii pierwszego rozbioru.

Ze jednobrzm iąca ocena 
naszej historii jest u trudniona 
lub wręcz niemożliwa, św iad

czą o tym* następujące cieka
we słowa katolickiego publicy
sty, A. W ielowieyskiego, za
w arte  w jego recenzji książek 
P. Jasienicy (Więź N r 1/33): 
„kto wie, czy rzeczywiście nie 
należałoby w tym  właśnie b ra 
ku własnego wysiłku (przy 
przyjęciu  chrystianizm u) upa
tryw ać pew nej powierzchow
ności* w katolicyźm ie polskim, 
k tó ry  m iał może również swój 
udział w polskim nie zawsze 
zresztą dochowanym  duchu to
lerancji”. A St. Łoś ubolewa: 
„W Polsce popłynęły w praw 
dzie rzeki atram entu , lecz dzi
wnie mało krwi. Może to było 
nieszczęściem Polski...”.

Ukoronowaniem  polskiego 
ducha wstecznictwa, zacofania 
i fanatyzm u jest chyba poniż
szy ,,kw iatek” i to tym  sm ut
niejszy, że pochodzący jeszcze 
z początków XX wieku. Oto 
katolicki ksiądz, K. Lutosław 
ski, w okresie m iędzyw ojen

nym  poseł na sejm  z ram ienia 
stronnictw a narodowego, w 
w ydanym  w 1916 r. dziele p t. 
„Teologia, czyli nauka o Bogu 
i rzeczach bożych” pisze: „W 
stosunku do heretyków , którzy 
błąd swój z uporem  i ze szko
dą innych dusz, w brew  w yjaś
nieniom Kościoła szerzą, spra
wiedliwość w ym agałaby najsu
rowszych kar: ich grzech jest 
taką winą, k tó ra  zasługuje nie 
tylko na wyłączenie z obcowa
nia w iernych przez wyklęcie, 
ale na osądzenie jak  inne zbro
dnie przeciw bliźniem u i prze
ciw porządkowi publicznem u: 
bo większą zbrodnią jest zatru 
wanie źródeł w iary i narażanie 
dusz ludzkich na  chorobę i 
śmierć, niżeli zatruw anie  s tu 
dni, z której woda niesie śmierć 
dla ciał tych, co z niej korzy
stają, i z tego ty tu łu  kara  
śmierci najzupełniej byłaby 
spraw iedliw a”. Pomyślcie, jaka 
to piękna nauka „o Bogu i rze
czach bożych”.
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Ä s . ZDZISŁAW TRANDA

O alkoholiźmie u nas i gdzieindziej

Jak to w łaściw ie jest z tym alkoholizmem u nas 
i gdzieindziej? Mam przed sobą książeczkę pt. ,,Der 

Verbrauch alkoholischer Getränke in der Schweiz in 
den Jahren 1950/55” („Spożycie napojów alkoholo
wych w Szwajcarii w latach 1950/55”), wydaną w Ba
zylei w 1958 r. Omawia ona bardzo wszechstronnie 
zagadnienie spożywania w  Szwajcarii wszelkiego ro
dzaju napojów alkoholowych, jak: wódki, wina gro
nowe i owocowe, piwo itp. Ponadto zawiera ta ksią
żeczka w iele tabelek, zestawień i obliczeń dotyczą
cych tego zagadnienia. Wśród nich znajduje się tam 
również tabela, dotycząca różnych krajów i różnych 
okresów ostatnich 50 lat; wykazuje ona przeciętne 
spożycie napojów alkoholowych, przypadające w l i 
trach na 1 osobę, w  przeliczeniu na czysty alkohol. 
Poniżej przytaczam wspomnianą tabelę.

Kraj S p o ż y c i e  w  
1919/22 1946—50

l a t a c h
1950—55

Francja 17,6 17,0 (1946/48) 21,7 (1954/55)
Włochy 13,8 8,4 ( „ ) 9,2 (1951)
Szwajcaria 11,6 8,1 (1946/48) 8,4 (1950/55)
Belgia 8,9 7,2 ( „ ) 6,3 (1955)
n r f — 4,2 (1951) 5,2 (1955/56)
Wielka Brytania 6,2 6,0 (1946—48) 4,2 (1954)
Szwecja 3,0 3,8 (1949) 4,1 (1955)
Dania 2,9 3,3 ( „ ) 3,4 ( „ )
Norwegia 2,0 2,2 (1950) 2,3 ( „ )
Finlandia — 1,5 (1949) 2,0 ( „ )
Holandia 3,0 1,8 (1946/48) 1,9 (1954)
(D aty w  naw iasach  w  drugiej i trzeciej kolum nie  
oznaczają la ta  w  danym  okresie, z których pochodzą  
liczby zam ieszczone w  tabeli).

W powyższej tabeli nie ma Polski. Ale wbrew  
przekoneniu w ielu ludzi, wbrew naszym ulicznym  
obserwacjom, wbrew tragicznym nieraz alarmom, 
zresztą słusznie podnoszonym, na temat alkoholizmu 
w Polsce, nie należymy do narodów najbardziej na 
świecie, a nawet w  Europie, pijących. Jeśli uwzględ
nimy dane statystyczne dotyczące spożycia spirytu
su i wódek (w 1939 r. 2,6 1 w  przeliczeniu na czysty 
spirytus), jeśli uwzględnimy spożycie piwa i win  
a także bimbru i win domowych, to chociaż te osta
tnie pozycje są zupełnie nieuchwytne statystycznie, 
sądzę, że spożycie alkoholu (oczywiście w  przelicze
niu na czysty spirytus) sięgnie najwyżej 5,0—5,5 1 
na głowę. A więc w  powyższej tabeli zajm owalibyś
my piąte lub szóste miejsce, czyli, zdawałoby się, nie 
jest aż tak źle, jak to nieraz myślimy i oceniamy. 
A jednak... widok ludizi pijanych, a nawet przewraca
jących się na ulicy, czy na drogach wiejskich, za
taczających i głośno, zbyt głośno zachowujących się 
młodzieńców 1 ludzi starszych, nie daje nam spokoju, 
i mówi o tragicznej sytuacji w  dziedzinie rodzimego, 
polskiego alkoholizmu. A przecież liczne alarmujące 
głosy w prasie codziennej i różnych czasopismach 
na temat alkoholików i ich rodzin, nie są w yssane 
z palca, nie są sztucznie rozdmuchiwane, nie są prze
sadzone. Przeciwnie, są jak najbardziej uzasadnione, 
słuszne i potrzebne. Przykłady zaś podawane przez 
publicystów potwierdzają opinię o wręcz tragicznej 
sytuacji w  dziedzinie alkoholizmu w  Polsce.

Jakże to w ięc jest z alkoholizmem w  Polsce 
i gdzieindziej? Przecież w  krajach, które nas wyprze
dzają pod względem przeciętnego spożycia alkoholu,

Na tym  ciemnym i niezbyt 
chw alebnym  tle  jakim że św ia
tłem  i jasnością prom ienieją, 
jak  praw dziw y klejnot, wyma- 
gający nie ty lko przypom nie
nia, ale i stałej pamięci, słowa 
sławnego kanclerza, Jana  Za
moyskiego. Ten mąż stanu, 
związany duchowo ze stronnic
tw em  katolickim , tak  mówił w 
dobie kontrreform acji do swych 
rodaków ewangelików: „Kie- 
dyby to być mogło, abyście 
wszyscy byli papieżnikam i, 
dałbym  za to połowę mego 
zdrowia, żebym drugą połową 
żyjąc, cieszył się z tej św iętej 
jedności. Ale jak będzie wam 
kto gw ałt czynił, dam wszyst
ko zdrowie przy was, abym  na 
tę niewolę nie patrzy ł.,,

Zupełnie podobną m yśl wy
powiada znany angielski pisarz 
katolicki, A. J. Cronin w „K lu

czach K rólestw a” słowami bez
bożnego wolnomyśliciela i ra 
cjonalisty, d -ra S. Tullocha, 
skierowanym i do katolika: „Do 
śm ierci będę m iał inne niż ty  
o religii pojęcie, ale również 
życiem będę bronił tego,- abyś 
ty  mógł swobodnie głosić swo
je poglądy.”

A oto kilka innych „zło
tych m yśli” włożonych przez 
Cronina w usta głównego bo
hatera, katolickiego księdza, 
Fr. Chisholma, w związku z 
przybyciem  do Chin konku
rencyjnej m isji m etodystów : 
„Chrystus był człowiekiem 
bardzo tolerancyjnym ... i skro
mnym... Oni nie czczą fałszy
wego Boga, lecz tego samego 
prawdziwego Boga, co i my... 
Jak  mogą się ludzie nienaw i
dzić z powodu oddawania czci

tem u sam em u Bogu odm ienny
mi słowami... Jest wiele bram  
do nieba. My wchodzimy jed
ną, ci nowi kaznodzieje inną. 
J a k  możemy odmawiać im  pra
wa do upraw iania cnoty na 
w łasną modłę? Drogi Boże, po
trzeba tylko dobroci i to leran
cji; jak piękna byłaby Twa 
ziemia, gdyby upraw iano te 
dwie cnoty... Największą cnotą 
jest tolerancja. Za nią kroczy 
pokora... Kościół (katolicki) 
jest w ielką m atką, k tóra  pro
wadzi nas poprzez noc, lecz 
może istnieją również inne 
m atki, a może są także biedni, 
osamotnieni pielgrzymi, k tórzy 
bez niczyjej opieki docierają 
do ostatecznego celu... Religii 
jest wiele, praw da jest jedna, 
a wszyscy jesteśm y braćm i”.

Lemmuh
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nie widzi się takich obrazków, jak u nas. Nie docho
dzi tak często do takich sytuacji w rodzinach ludzi 
pijących, jak to u nas bywa. Np. w  Szwajcarii, w  któ
rej przeciętne spożycie alkoholu jest co najmniej
0 50°/o wyższe aniżeli w Polsce, widok człowieka pi
janego na ulicy jest widokiem niezwykłym . Podczas 
z górą miesięcznego pobytu w Szwajcarii w idziałem  
zaledwie dwóch ludzi pijanych. Zaledwie dwóch! 
Podkreślam — przy dużo większym  przeciętnym spo
życiu alkoholu na głowę.

Czyżby więc statystyki nie przedstawiały w łaś
ciwie stanu rzeczy? Czyżby operowanie przeciętnymi 
zniekształcało faktyczny obraz? Rzeczywiście tak 
jest, że dane statystyczne operujące przeciętnymi, 
przedstawiają tylko w  mniejszym lub większym  
przybliżeniu faktyczny stan rzeczy, a czasem nawet 
dość znacznie od niego odbiegają. Że tak jest, po
zwolę sobie zobrazować następującym sform ułowa
niem: pewien mój znajomy i ja w ostatnim roku upi
jaliśmy się przeciętnie co drugi dzień. On upijał się 
codziennie, a ja wcale. Ale przeciętna dla n'as obu 
wykazuje, że upijaliśmy się co drugi dzień.

Z powyższego możemy wysnuć wniosek, że dane 
statystyczne, dotyczące przeciętnego spożycia alko- 
rolu w  różnych krajach nie muszą odzwierciedlać
1 nie odzwierciedlają sytuacji w  dziedzinie alkoho
lizmu. Mówią o przeciętnym spożyciu alkoholu, a nie 
mówią o alkoholizmie. I jeżeli przeciętne spożycie 
alkoholu w Szwajcarii jest w iększe aniżeli u nas, 
i to nawet o 50°/o, to nie oznacza bynajmniej, że sy
tuacja tam jest tragiczniejsza. Mimo to Szwajcarzy, 
którzy są zaangażowani w  akcji antyalkoholowej, 
oceniają alkoholizm w  swoim kraju jako poważny 
problem, któremu trzeba poświęcać w iele uwagi 
i serdecznej troski, a także w iele starań i wysiłków, 
aby zmniejszył się on do minimum. Gdy znalazłem  
się w  Locamo, w  Szwajcarii, na zebraniu tamtejszego 
oddziału organizacji „Błękitny Krzyż”, wiedząc, że 
w Szwajcarii trudno spotkać na ulicy człowieka pi
janego, zastanawiałem się, czy alkoholizm w Szwaj
carii jest problemem i czy działalność różnych orga
nizacji antyalkoholowych z „Błękitnym Krzyżem” na 
czele jest rzeczywiście potrzebna. I takie pytanie na 
tym zebraniu zadałem prezesowi tej organizacji 
w Locarno, Hansowi Treichlerowi. Byłem zaskoczony, 
gdy w  odpowiedzi usłyszałem, że szwajcarski alko
holizm to istotnie problem i to poważny, bo prze
ciętne spożycie alkoholu na głowę wynosi tam w łaś
nie tyle, ile wykazuje zestawienie przytoczone na 
początku artykułu, a więc 8,4 1 czystego alkoholu. 
I dlatego w łaśnie liczni zwolennicy prowadzenia 
energicznej akcji antyalkoholowej, w  ramach róż
nych związków, jak „Błękitny Krzyż”, jak ewange
lickie, katolickie, młodzieżowe, socjalistyczne związ
ki, jak Związek Kolejarzy Abstynentów, dokładają 
wszelkich starań i wysiłków, aby alkoholizm zm niej
szyć do minimum. Że te w ysiłki przynoszą w ido
czne rezultaty, świadczą znowu dane statystyczne. 
I chociaż operowanie przeciętnymi często nie daje 
właściwego obrazu, to jednak m usimy dla porówna
nia powrócić do tego sposobu przedstawiania sytua
cji. Ewentualny błąd, biorąc pod uwagę fakt, że cho
dzi o to samo zagadnienie, na pewno nie będzie du
ży. Otóż w  latach 1880—84 przeciętne roczne spoży
cie alkoholu wynosiło 14,3 1, a w latach 1893—1902

nawet 15,8 1! A więc do okresu sprzed kilku lat 
roczne spożycie czystego alkoholu na głowę ludności 
spadło aż do połowy!!! Sukces niewątpliwy. Owoc 
wytrwałej i z pewnością umiejętnie prowadzonej 
akcji antyalkoholowej.

Chciałbym teraz zająć się pytaniem, dlaczego 
w Szwajcarii (a również w innych krajach) spożycie 
alkoholu jest przeciętnie większe aniżeli w  Polsce, 
a tak nieprzyjemnych skutków picia napojów alko
holowych nie widać, natomiast u nas spożycie alko
holu jest przeciętnie mniejsze, a tych nieprzyjem
nych i nawet tragicznych skutków alkoholizmu jest 
stosunkowo dużo. Określam przyczynę tego nastę
pująco: w Szwajcarii i niektórych innych krajach 
bardziej powszechne jest spożycie alkoholu, nie do
prowadzone do pijaństwa, natomiast u nas bardzo 
często spożywanie alkoholu przeradza się w  pijań
stwo , (nawet przy winie). Powyższe sformułowanie 
chciałbym nieco bliżej wyjaśnić. Otóż w Szwajcarii 
największym powodzeniem pośród napojów alkoho
lowych cieszy się wino i piwo. Wódka jest znacznie 
mniej popularna, a w przeciętnym jej spożyciu ob
serwuje się największy spadek. Od stanu z lat 
1880—84 do dzisiaj o 74°/o!!! Przede wszystkim  więc 
wino powoduje w Szwajcarii wysoką przeciętną spo
życia napojów alkoholowych. Ponadto spożywanie 
alkoholu jest tam bardziej równomiernie, rozłożone 
na wszystkich niemal obywateli. I dlatego nazywam  
to — bardziej powszechnym spożywaniem napojów  
alkoholowych.

W przeciwieństwie do tego, u nas największym  
powodzeniem cieszą się wódki i spirytus. Inna rów
nież sytuacja panuje, jeśli chodzi o sposób spoży
wania alkoholu. Istnieje duży odsetek ludzi, którzy 
nie piją prawie wcale, lub bardzo mało. Tylko przy 
jakichś uroczystościach rodzinnych, przy stołach 
świątecznych, często w bardzo umiarkowanych iloś
ciach. Ale istnieje też duży stosunkowo odsetek lu 
dzi, którzy nie „spożywają” napojów alkoholowych, 
lecz uprawiają pijaństwo. Dla w ielu z nich roczne 
spożycie alkoholu sięga 30, 50, a może nawet więcej 
litrów. I tu właśnie „leży pies pogrzebany” — jak 
mówi przysłowie. Tutaj jest przyczyna tak tragicz
nych społecznie skutków alkoholizmu u nas. Tutai 
jest źródło nieprzyjemnych obrazków, tak często 
oglądanych na naszych ulicach i drogach, kiedy to 
widzi się ludzi, którzy utopili swoją godność ludz
ką w wódce. Tutaj też leży źródło tragedii całych 
rodzin ludzi — pijaków, ich nędzy, ich chorób, ich 
nieszczęść. Tutaj też jest przyczyna, dla której uza
sadnione jest nazywanie alkoholizmu w  naszym kra
ju „plagą”, albo „chorobą” społeczną. W takiej sy
tuacji widzimy również dostateczny powód, aby do
strzegać i . doceniać konieczność wytężonej walki 
z alkoholizmem. Wytężonej, ale także umiejętnie 
prowadzonej.

A chociaż w Szwajcarii i innych krajach, alko
holizm w  postaci powszechnego spożywania napojów  
alkoholowych ma swoje ujemne i niewątpliwie złe 
skutki, na pewno również w skali społecznej, cho
ciażby przez systematyczne nasycanie organizmów  
ludzkich niewielkim i dawkami alkoholu, to jednak 
alkoholizm w Polsce, ze swoimi przykrymi i tragi
cznymi tak często, przejawami i skutkami, jest na 
pewno zjawiskiem gorszym.
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L i g o ł k a

L igotka — to polski, ewangelicki 
dom sierot, uruchomiony w 

grudniu 1921 r. w  Ligocie, pow. 
ostrzeszowskiego przez Polskie To
warzystwo Ewangelickie w  Pozna
niu.

Celem domu sierot było „wy
chowywanie dzieci na dobrych 
chrześcijan, pożytecznych członków  
społeczeństwa i dobrych obywateli 
ojczyzny“. Zakład miał zapewnić 
osieroconym dzieciom także „prak
tyczne przygotowanie do życia, 
zwłaszcza w  zakresie rzemiosła”. 
W piśm ie skierowanym przez pre
zesa P.T.E., radcę Kuratorium Okrę
gu Szkolnego Poznańskiego ks. Ka
rola do wojewody poznańskiego czy
tamy, że Towarzystkwo uruchamia
jąc dom sierot, podjęło się „trud
nego i wielu ofiar wymagającego 
dzieła dla utwierdzania polskości na 
Kresach Zachodnich“. Dlatego też 
wytyczne nakreślone przez P.T.E. 
dla kierownictwa zakładu przewi
dywały — między innymi >— utrzy
m ywanie przyjaznych stosunków  
z miejscową ludnością, zjednywanie 
jej dla wzniosłych celów Towarzy
stwa „życzliwością, czynem i radą“. 
Wytyczne nakazywały również u- 
trzymywanie przez kierownictwo 
poprawnych stosunków z czynnika
mi miejscowych władz.

Pierwszym kierownikiem domu 
sierot był Ślązak — Cieszyniak, Jó
zef Kotula, brat Prezesa, a po jego 
rezygnacji, od lilpoa 1925 r. aż do 
likwidacji zakładu, również Cieszy
niak, Edward Cząstka. Obaj byli w y
soko kwalifikowani. Posiadali wyż
sze wykształcenia. Generalne kie
rownictwo zakładu sprawowało jed
nak zorganizowane w  ramach P.T.E. 
„Kuratorium dla Domu Sierot w  Li
gocie“. W skład Kuratorium wcho
dzili nie tylko polscy działacze 
ewangeliccy duchowni i świeccy 
z miasta Poznania, lecz i z dalszej 
okolicy. Prezesem wspomnianego 
Kuratorium był początkowo ks. Ko
tula, zaś po jego odejściu do Łodzi 
ks. Manitius, proboszcz polskiej pa
rafii ewangelicko-augsburskiej w  
Poznaniu.

Ligotce starano się zabezpieczyć 
przede wszystkim należyte zaplecze 
materialne. Towarzystwo zakupiło 
w tym celu od Urzędu Osadniczego 
w Poznaniu 50-morgową resztówkę

z rozparcelowanego majątku wraz 
z pałacem, obszernym parkiem, za
budowaniami gospodarczymi i go
rzelnią za 64 000 mk. Później doku
piono jeszcze dalsze przyległe do 
resztówki 50 morgów ziemi przezna
czonej do rozparcelowania. Było to 
przedsięwzięcie zakrojone wysoce 
„na wyrost“, bo przecież Towarzy
stwo nie rozporządzało jakimkol
wiek większym kapitałem. Wspom
nianą realność nabyto dzięki ofiar
nej pomocy „współwyznawców z ca
łej Polski“, do których zwrócono 
się z odpowiednio umotywowaną 
odezwą. Uznając wzniosły cel To
warzystwa, przyszli mu z material
ną pomocą: wojewoda poznański, 
Wydziały Powiatowe czterech naj
bardziej zainteresowanych powia
tów — ostrzeszowskiego, kępińskie
go, odolanowskiego i ostrowskiego, 
polscy ewangeliccy kupcy i prze
mysłowcy z Poznania i innych  
miast Polski, a nawet „Wydział Na
rodowy“ z Ameryki. Od samego po
czątku musiało jednak Towarzystwo 
walczyć z dużymi trudnościami na
tury gospodarczej w  prowadzeniu 
sierocińca. Objęte budynki były 
zniszczone na skutek prowadzonych 
walk granicznych pod koniec I woj
ny światowej. Ziemia — z natury 
piaszczysta i zaniedbana w  czasie 
wojny — nie rokowała większej do
chodowości. Na taki stan wpływał 
jeszcze brak rąk do pracy, a częścio
wo i stosunkowo niewysokie facho
w e przygotowanie kierownictwa do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
A tymczasem od zakładu wymagano 
samowystarczalności w  zakresie po
krywania bieżących wydatków. To
warzystwo zaś zobowiązywało się 
regulować tylko wydatki nadzwy
czajne, np. spowodowane większy
mi inwestycjami.

Ze względu na piętrzące się trud
ności gospodarcze zrodziła się wśród 
kierownictwa sierocińca już w r. 1922 
myśl wydzierżawienia Ligotki „To
warzystwu Opieki nad Dziećmi 
Ewangelickimi w Poznaniu“. Zarząd 
P.T.E. sprzeciwił się kategorycznie 
temu zamiarowi. Natomiast by ra
tować materialną sytuację domu 
sierot, zwróciło się Towarzystwo 
ponownie do władz administracyj
nych, polskich zborów ewangelic
kich, instytucji, i niektórych osób

prywatnych o pomoc w utrzymaniu 
Ligotki. Odpowiedni apel podpi
sał — między innymi — superinten
dent generalny ks. Juliusz Bursche, 
przekazując równocześnie na cele 
zakładu 100 000 mk od Kościoła 
Ewangelicko - Augsburskiego w  b. 
Królestwie. W piśmie skierowa
nym z tej okazji przez ks. Bursche- 
go *do Towarzystwa czytamy: „Dar 
ten przyczyni się do wzmocnienia 
węzłów, łączących nas z sobą.“ 
Apel spotkał się z dużym zrozumie
niem zainteresowanych. Z różnych 
źródeł posypały się dalsze dary. Za 
pośrednictwem ks. Burschego otrzy
mano 35 paczek wypełnionych o- 
dzieżą dla dzieci z Centralnego Ko
mitetu w  Danii (Dansk Faelles-Ko- 
mite for Hjadp til Krigshaergede 
Lande). Od misji Metodystów w  Pol
sce uzyskano większą ilość bielizny. 
Dzięki staraniom ks. prefekta P. Si
kory w  Cieszynie młodzież tamtej
szych szkół średnich (poi. gim
nazjum, seminarium m. i ż., szkoły 
handl.) zebrała dla Ligotki 312 715 
mk. Młodzież ta prosiła również 
o zdjęcia z życia Ligotki, co świad
czy o jej uczuciowym związaniu się 
z domem sierot. Wśród ofiarodaw
ców znaleźli się znowu właściciele 
prywatnych firm. Stale zaś przy
chodzili sierocińcowi z materialną 
pomocą członkowie P.T.E. ofiarowu
jąc doraźnie mniejsze, czy większe 
kwoty na pokrycie niezbędnych po
trzeb zakładu. Dwukrotnie zaś od
mówiła zakładowi pomocy w  for
mie przydziału opału na zimę baro
nowa Diergardt z Sośni w  pow. 
odolanowskim, uzasadniając swą de
cyzję własnymi trudnościami go
spodarczymi. Wiadomym było jed
nak, że Ligotka była dla barono- 
wej „solą w oku“ ze względu na 
swój polski charakter.

Zasięgiem sierocińca miano ob
jąć przede wszystkim młodzież 
ewangelicką czterech wyżej wym ię- , 
nionych powiatów. Tymczasem w 
rekrutacji dzieci z tego terenu do 
sierocińca napotykano na trud
ności. Okoliczna ludność polska 
uważała dom sierot za niemiecką 
placówkę, gdyż w  jej pojęciu każdy 
ewangelik oznacza równocześnie 
Niemca. Zamieszkali zaś na tym  
terenie zniemczeni ewangelicy nie 
darzyli zakładu zaufaniem ze wzglę
du na jego polskość. Również nie
którzy księża katoliccy niemile pa
trzyli na sierociniec ze względów  
wyznaniowych. Ligotka była bo
wiem obok domu sierot w Marszał
kach i seminarium nauczycielskiego 
w Ostrzeszowie trzecią z rzędu pla

112



cówką ewangelicką w  powiecie 
ostrzeszowskim. Nie wnikano jed
nak w  to, że ipierwisizy sierociniec, 
prowadzony przez hrabinę Bismarck- 
Bohlen w  jej majętności w  Mar- 
szaiłkach, był zakładem niemieckim, 
a pozostałe były placówkami pol
skimi.

Z tego też stanowiska patrzyli 
na zakład w  Ligocie niektórzy lo
kalni przedstawiciele władzy admi
nistracyjnej, jak policjanci, komisa
rze obwodowi, a nawet starostowie. 
Świadczą o tym następujące wyda
rzenia. W 1926 r. lekarz powiatowy 
z Ostrzeszowa przeprowadził w  sie
rocińcu w  sposób wysoce nietak
towny kontrolę sanitarną, wydając 
niesłusznie ujemną ocenę o stanie 
zakładu z punktu widzenia zdro
wotnego.

W tym samym roku dokonano 
w  zakładzie, na polecenie starosty 
w Ostrzeszowie, policyjnej rewizji. 
Na skutek zażalenia wniesionego 
przez prezesa T. E. ks. Kotulę, wo
jewoda poznański pouczył wymie
nionego lekarza, jak należy prze
prowadzać odnośne wizytacje. W 
związku zaś z przeprowadzoną re
wizją przez policję wojewoda w y
jaśnił, że dokonano jej na skutek 
podejrzanego zachowania się kie
rownika domu sierot Cząstki wobec 
wzmocnionych posterunków granicz
nych, w  cjaasie wypadków majo

wych w Warszawie. Pouczył rów
nież starostę ostrzeszowskiego, że 
nie należy przeprowadzać rewizji 
„bez sprawdzenia istoty donosów“. 
Równocześnie wojewoda podkreślił 
wyraźnie w ielkie znaczenie Towa
rzystwa i jego placówek w  Wielko- 
polsce „dla narodu i państwa“.

Uwzględniając różne okolicz
ności, a przede wszystkim nieprzy
chylny stosunek Niemców do po
wstającego domu sierot, P.T.E. nie 
prowadziło jawnej rekrutacji dzie
ci do zakładu, lecz zwróciło się 
z prośbą do starostów zaintereso
wanych powiatów, by z pomocą 
obwodowych komisarzy wyszuki
wali w  terenie zainteresowaną mło
dzież. Ponieważ Towarzystwo, a 
szczególnie jego prezes ks. Kotula 
cieszyli się zaufaniem u władz ad
ministracyjnych, w stosunkowo krót
kim czasie dostarczyli starostowie 
spisy odnośnych dzieci, które stop
niowo umieszczano w Ligotce. Ze 
względu na stosunkowo niewielką 
liczbę zgłoszonych dzieci z sąsied
nich powiatów, przyjmowano także 
do sierocińca młodzież z dalszych 
okolic — z Górnego i Dolnego Ślą

ska, z wojew. łódzkiego, a nawet 
z okolic Działdowa na Pomorzu, 
gdzie P.T.E. objęło swym zasięgiem  
tamtejszą polską ludność ewange
licką . Dużą pomoc w  rekrutacji 
młodzieży do sierocińca oddali pol
scy księża-pastorzy.

Do zakładu przyjmowano w za
sadzie dzieci i młodzież w  wieku od 
3—16 lat obojga płci. W nielicz
nych przypadkach umieszczano w  
sierocińcu także młodzież starszą, 
którą kształcono w  ewangelickim  
seminarium nauczycielskim w  O- 
strzeszowie. Z reguły przyjmowano 
do Ligotki młodzież bezpłatnie. Zaś 
wychowankowie posiadający w łas
ny majątek, względnie pobierający 
rentę, byli zobowiązani do uiszcza
nia niewielkich opłat, ustalanych 
przez Kuratorium Domu Sierot, w  
porozumieniu z zainteresowanymi 
opiekunami. Stąd też, ze względu na 
ważność sprawy, faktycznych przy
jęć do zakładu i zwolnień nie doko
nywało jego kierownictwo, lecz Ku
ratorium.

Dom sierot skupiał niewiele 
dzieci. Na przestrzeni istnienia za
kładu liczba ich wahała się od 
11—18. Pozwalało to roztoczyć na
leżytą troskę nad sierotami. Obok 
zorganizowanej opieki wychowaw
czej dla dzieci w  zakładzie, należało 
im zapewnić naukę szkolną, co nie 
przychodziło łatwo. Początkowo dzie
ci uczęszczały tylko trzy razy w ty
godniu do dość oddalonej szkoły 
powszechnej w Kobylagórze. Później 
umożliwiono im normalne spełnianie 
obowiązku szkolnego w samej Li
gocie, lecz tylko w  szkole jedno- 
klasowej, co mogło stanowić prze
szkodę w  skierowaniu dzieci do 
schroniska. 1

W organizowaniu pracy wycho
wawczej z młodzieżą wzorowano się 
na regulaminie wychowawczym, za
twierdzonym przez P.T.E. i na do
raźnie udzielanych wytycznych. Od
powiedzialną za stan wychowania 
młodzieży w  zakładzie była należy
cie wykwalifikowana wychowaw
czyni, mająca do pomocy diakoni- 
cę. W pierwszym rzędzie starano 
się zabezpieczyć wychowankom na
leżyty rozwój fizyczny i zdrowie. 
Sprzyjały temu już same warunki 
przyrodzone zakładu, jak suchy, fa
listy teren, park, woda, las, a nadto 
wygodne pomieszczenie w skanalizo
wanym budynku, należyte urządze
nia do mycia i kąpieli itp. Trosz
czono się o higieniczny wygląd ciała 
i ubioru młodzieży, która nosiła

jednolity strój. W czasie wizytacji 
zakładu, przeprowadzanych z ramie
nia P.T.E. stwierdzono, że dziatwa 
jest zdrowia, wesoła i czuje się „jak 
w domu u rodziców.“

Starano się też zaprawiać w y
chowanków do życia przez wykony
wanie różnego rodzaju prac fizycz
nych w  zależności od wieku. Dzieci 
same zaścielały swe łóżka, czyściły 
obuwie i ubrania pod opieką w y
chowawców. Starsze dzieci praco
wały także w ogrodzie, na roli 
i w  warsztatach, urządzonych za 
pieniądze, otrzymane za sprzedaną 
gorzelnię. Prace te wykonywano 
jednak bez uszczerbku dla nauki 
szkolnej. Regulamin wychowawczy 
przewidywał codziennie od 1—2 go
dzin czasu na odrabianie zadań 
szkolnych przy pomocy wychowaw
ców.

W wolnych chwilach organizo
wano dla wychowanków gry i za
bawy na wolnym powietrzu, bądź 
też w pomieszczeniach zakładu.

Przedmiotem dużej wagi było 
wychowanie religijno-moralne mło
dzieży. Zgodnie z regulaminem w y
chowankowie odmawiali indywi
dualną modlitwę przy rannym wsta
waniu. Przed spożyciem śniadania 
zaś modlono się wspólnie i śpiewa
no pieśni religijne.

Niezależnie od nabożeństw urzą
dzanych w e własnym zakresie, od 
czasu do czasu odprawiano w  za
kładzie uroczyste nabożeństwa z u- 
działem zamiejscowych księży. Z do
kumentów archiwalnych dowiadu
jemy się, że jedno z nabożeństw dla 
wychowanków i zaproszonych gości 
odprawiał w  domu sierot ks. pułk. 
Mamica przy współudziale ks. Mani
tiusa, proboszcza polsko-ewange- 
lickiej parafii w  Poznaniu, który 
przy okazji pragnął zebrać dane 
o stosunkach polsko-ewangelickiej 
ludności tamtejszej okolicy. Wśród 
gości znaleźli się przede wszystkim  
okoliczni nauczyciele, ewangelicy- 
Polacy. Na ich bowiem barki na
kładano główny ciężar pracy spo
łeczno-politycznej wśród tamtejszej 
ludności ewangelickiej.

Bardzo uroczyście odbyto też po
grzeb wychowanka Wilhelma Stol- 
pera, zmarłego na skutek ciężkiej 
choroby. Kondukt pogrzebowy pro
wadził na cmentarz ewangelicki 
w  Kobylagórze, ks. proboszcz Wein- 
holdt z Pisarzowic, a mowę pogrze
bową wygłosił ks. Banszel, dyr. se
minarium nauczycielskiego w  O- 
strzeszowie.

S. K.
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W wychowaniu religijnym mło
dzieży przestrzegano tolerancji wy
znaniowej. Konfirmacji dzieci przy
należnych do kościoła ewangelicko- 
augsburskiego dokonywano uroczy
ście w  kościele tegoż wyznania, w  
Poznaniu. Dzieci zaś przynależne do 
kościoła ewangelickiego unijnego, 
konfirmowano w najbliższym koście
le unijnym w  Pisarzowicach. Ponie
waż proboszcz tej parafii odprawiał 
wszystkie nabożeństwa i uroczysto
ści religijne w języku niemieckim, 
P.T.E. zwróciło się do niego, by tak 
przygotowanie do konfirmacji wy
chowanków Ligotki, jak i samą kon
firmację przeprowadzał w języku 
polskim. „Towarzystwo uważa — 
czytamy w piśmie — że nauka kon
firmacji ma tak doniosłe znaczenie, 
a konfirmacja jest tak ważnym zda
rzeniem w  życiu dziecka, że jedno 
i drugie powinno się odbyć w  ję
zyku dla dziecka najbardziej zrozu
miałym”.

W miarę upływu lat poczęły się 
piętrzyć trudności związane z dal
szym prowadzeniem sierocińca. Za
kład jako całość nie był nigdy peł
ną własnością P.T.E. Zaciągnięte 
przy kupnie zadłużenie wzrastało na 
skutek doliczania odsetek. Goto
wość przejęcia zakładu i prowa
dzenia go na szerszą skalę wyjawili 
Metodyści, posiadający swą filię 
w niedalekim Odolanowie. Tenden
cję kupna Ligotki zdradzało także 
koło rodzicielskie przy Gimnazjum

im. Mikołaja Reja w Warszawie. 
Dyrektor gimnazjum ks. pastor 
Rondthaler, pozostający stale w bli
skim kontakcie z P.T.E. nosił się 
z zamiarem przeznaczenia zakładu 
na klasy letnie, względnie kolonię 
dla młodzieży gimnazjalnej.

Przeciwko jednak utracie Li
gotki przez P.T.E. wystąpił przede 
wszystkim ks. Bursche, gdyż — 
jego zdaniem — Ligotka nie została 
uruchomiona „w celach spekulacyj
nych“, lecz jako „placówka pracy 
ewangelickiej i narodowej wśród 
zniemczonych Polaków ewangeli
ków, w  południowych powiatach 
Wielkopolski“. Stąd też odstąpiono 
narazie od zamiaru zlikwidowania 
domu sierot, a dla podniesienia jego 
stanu materialnego, przeznaczono 
go w  miesiącach letnich na kolonie, 
z których korzystała w  latach 1925 
i 1926 młodzież z gimnazjum Reja 
w Warszawie oraz uczniowie ewan
gelickiej szkoły powszechnej w  Kró
lewskiej Hucie. Kierownictwa i 
przedstawiciele kół rodzicielskich 
obu szkół wyraziły organizatorom  
pełne uznanie za należyty poziom  
kolonii. Niezależnie od korzyści 
zdrowotnych, rektor szkoły w  Kró
lewskiej Hucie, Jan Kisiel, stw ier
dził jeszcze wielkie znaczenie ko
lonii „dla sprawy narodowej“. Prze
bywanie bowiem dzieci ze Śląska 
w czysto polskim środowisku mia
ło — w/g niego — niezmierzone 
znaczenie dla rozwoju (...) polskiej, 
ewangelickiej szkoły powszechnej.

Rodzice nie uświadomieni pod 
względem narodowym nabierają co
raz więcej zaufania do polskiej 
szkoły i Państwa Polskiego, widząc, 
że się coś dla nich robi”.

Dla wzmocnienia stanu mate
rialnego Ligotki uruchomiono także 
w końcowym okresie jej istnienia 
pensjonat letni dla dorosłych i dzie
ci w miesiącach maju i czerwcu. 
Członek Kuratorium i dobry gospo
darz rolny, Jankę, zaczął podejmo
wać próbę uprzemysłowienia gospo
darstwa sierocińca, lecz i  to nie da^ 
wało efektów.

Mimo piętrzących się trudności 
natury gospodarczej i politycznej 
Ligotka wytrwała na swym poste
runku prawie 10 lat. Jej likwidacji 
dokonano w r. 1926. Realność prze
jął w dzierżawę — w zamiarze jej 
późniejszego kupna — kierownik 
Cząstka. Osierocone dzieci wróciły 
do swych dawnych opiekunów, a 
część z nich przygarnęli do siebie 
nowi — dobrzy ludzie. Czworo zna
lazło dalszą opiekę w  podobnym 
sierocińcu w  Dzdegielowie, na Ślą
sku Cieszyńskim.

Ligotka przestała istnieć realnie. 
Trwa jednak nadal jako symbol w y
siłku ewangelistów-Polaków dla 
utwierdzania polskości na zachod
nich krańcach Polski.

(Opracowano na podstawie akt 
Polskiego Towarzystwa Ewangelic
kiego Zboru w Poznaniu, przecho
wywanych w  Państw. Archiwum  
Wojewódzkim tamże).

(Dokończenie ze str. 109)
jących m iejsce stracenia ukazała się n ieru 
chomo leżąca sylw etka męczennika, tłum  
przerw ał kordon wojska i rzucił się w k ierun
ku mogiły. Przez trzy  dni i noce trw ała 'bez 
przerw y pielgrzym ka wileńczyków i m ie
szkańców okolicznych wsi na miejsce kaźni. 
K obiety pod płaszczami niosły bukiety żywych 
kwiatów, którym i ozdabiały mogiłę, tak  że 
w krótce zmieniła się ona w  wielki kw itnący 
kopiec.

We w rześniu 1839 r. A ntonina Sniadecka, 
synowa Jędrzeja, nam ów iła podoficera Odyńca

do wykopania zwłok. Ciało przeniesiono i po
chowano na cmentarzu.

* * *

A rtykuł powyższy został opracowany na pod
staw ie wydanej w 1949 r. przez Państw ow y In
sty tu t W ydawniczy książeczki H enryka Mości
ckiego — „Szymon K onarski“. Ponieważ popu
larne opracow ania poświęcone sylw etce Ko
narskiego są dziś trudno dostępne, niech cho
ciaż to k ró tk ie  wspom nienie o Nim przypom ni 
Wam, Drodzy Czytelnicy, piękną postać nasze
go współwyznawcy i prawdziwego Polaka.

j[ Magdalena i Chrystus
< Błękitne mgły pajęcze Zgięła ją cześć i trwoga, ^

owiały drzewa śpiące, a On szedł, do Boga, ]>
0 po siwych wodach tęcze  ̂ żałość cisnęła łono — <>

włóczyło złote słońce. w dal senną, nieskończoną.
 ̂ Słoneczne zamyślenie W błękitne mgły przejrzyste

świat owładnęło cały, szedł biały w blasku słońca,
i> gdy Marii Magdalenie a ona szepcąc: Chryste ...

zjawił się Zmartwychwstały.
i'

patrzała nań klęcząca.
K A Z I M I E R Z  P R Z E R W A  T ET M AJ E R  (>
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A. W .

TOUR DE C O N S T A N C E  
(Z dziejów francuskich hugenotów)

30 km  od M ontpellier w 
stronę M arsylii, tam, gdzie 
m ieszają się wody Rodanu z 
innym i drobnym i rzeczkami» 
gdzie morze, wdzierając się w 
ląd, tworzy mniejsze lub w ięk
sze zatoki, stawy, mierzeje, w 
odległości 6 km  od morza, znaj
duje się niewielkie miasteczko, 
zwane Aigues-M ortes, co po 
polsku znaczy „m artw e w ody” . 
I rzeczywiście. Jak  okiem sięg
nąć wszędzie naokoło wody 
stojące, z k tórych w ynurzają 
się skraw ki lądu, na których 
wznoszą się zwały soli, k tórej 
obficie dostarcza woda, nasy
cona solą. Okolice to niezdro
we, m alaryczne. W lecie upał 
uprzykrza żywot, w zimie w il
goć i zimne, gwałtowne w iatry .

W połowie X III wieku, 
Ludwik, król francuski, zamie
rzając urządzić w ypraw ę k rzy
żową celem odzyskania Ziemi 
Świętej, zbudował to miasto, 
połączył je kanałem  z morzem 
i stw orzył port, z którego po
tem  dwa razy  nieszczęśliwie 
w yruszał na czele floty do Af
ryki, by tu  pokonać potęgę, w 
której mocy znajdow ała się 
podówczas Palestyna. M ias
teczko, to, otoczone m uram i, 
ufortyfikow ane basztami, było 
przez pewien czas jedynym  
portem  królów francuskich na 
m orzu Śródziemnym. Potem  
jednakże, w ciągu następnego 
wieku, zaczęło podupadać, aż 
wreszcie w XVI w. przestało 
być portem . Uśpione wśród 
wód, zachowało do dziś swój 
w ygląd średniowieczny. I dziś 
całe miasteczko otoczone jest 
m uram i, św ietnie zachowany
mi, na których wznosi się oko
ło 20 wież obronnych, spośród 
których wyróżnia się najpotęż
niejsza, największa, zwana 
„Tour de Constance” , która 
przez przeszło 80 lat była wię
zieniem naw racanych przem o
cą na katolicyzm  protestantów  
francuskich.

Przypomnijmy krótko oko
liczności, wśród jakich się to 
działo.

Nowe praw dy i nowe idee 
nie od razu i nie bez walk zdo
byw ają sobie praw o obyw atel
skie. Tak było i z Reform acją 
we Francji. Zaledwie się zja
wiła, rozpoczęto ją tępić siłą 
i gwałtem . Po srasznych dniach 
rzezi, k tórej dokonano na pro
testan tach  francuskich w tzw. 
nocy św. Bartłom ieja, nastał 
k ró tk i okres pokoju za króla 
H enryka IV, k tóry  nim  na tron 
został powołany, sam był pro
testan tem  i takim  w swej du 
szy i przekonaniach do śmierci 
pozostał. Król ten  w  Edykcie 
N antejskim  z 1598 r. zagwa
rantow ał protestantom  ich 
praw a cywilne, dopuścił ich do 
w szystkich urzędów, jednym  
słowem rów noupraw nił z kato 
likami. Po jego śm ierci nastały 
czasy złe dla protestantów . 
Podczas gdy w Europie Środ
kowej rozgorzała wojna trzy
dziestoletnia, gdy ważyły się 
losy milionów dusz i sum ień 
w bitw ach, we F rancji całe 
państw o wypowiedziało wojnę 
te j części obywateli, którzy 
chcieli żyć i um ierać z C hry
stusem , z k tórym  po raz p ierw 
szy bezpośrednio się zetknęli, 
k tórzy przekonanie własne i 
własne sum ienie cenili wyżej 
nad krew  swoją, nad dostatki 
ziemskie i zaszczyty, jakich 
mogli zażywać, gdyby wrócili 
do daw nych wierzeń. W ojna ta 
toczyła się przez la t kilkanaś
cie, potem, gdy ewangelicy 
zostali pokonani, ucichła, lecz 
rozpoczęły się nowe ataki, 
zm ierzające do zupełnego wy
tępienia „heretyków ” . Odbie
rano ewangelikom  należne 
każdem u człowiekowi praw a, 
szykanowano ich, upośledzano, 
aby ich tym  sposobem skłonić 
do odstępstwa. Gdy to niew ie
le lub nic nie pomogło, chwy

cono się innych sposobów. Roz
począł się okres tak  zwanych 
dragonad. W ysyłano po prostu 
pułk wojska, dragonów kró
lewskich, do pew nej okolicy i 
lokowano ich u protestantów , 
pozwalając im rabować i nisz
czyć mienie gospodarzy, jeżeli 
ci nie chcieli się nawrócić. Tym 
razem  w ynik był lepszy. W ie
lu obrabow anych i nękanych 
najróżnorodniejszym i gw ałta
mi pozwoliło się „nawrócić” i 
w pew nych okolicach, ku w iel
kiej radości dw oru królew skie
go, mógł zanotować niejeden 
ksiądz-probszcz kilkanaście ty 
sięcy „naw róceń” w  paru  m ie
siącach..

Lecz lekarstw o dragonów nie 
dla w szystkich było skuteczne. 
Tysiące i setki tysięcy oparło 
się mu. Nie pomogły dragona- 
dy, gdy lud nad życie i m ienie 
cenił więcej słowo: ,»Błogosła
wieni jesteście, gdy w am  zło
rzeczyć będą i prześladować 
w as” ...

Ostatecznie odwołano Edykt 
N antejski w  1685 r.

I oto rozpoczął się okres no
wy. Nie ma w historii p ro tes
tantyzm u francuskiego okresu 
smutniejszego ani straszliwsze
go. Na imię m u zniszczenie. 
Lecz nie ma też jednocześnie 
okresu głębiej przejm ującego 
na widok tych bohaterów, k tó 
rzy nieraz nagim i nagiego 
Urzyżowanego sługam i będąc, 
znaleźli w Biblii moc tak  prze
ogromną i niezwyciężoną, że 
oprzeć się mogli wszelkim  po
kusom, cierpieniom, m ęczar
niom. Jakież bohaterstw o i ja
ka moc przekonań tkw ić m u
siała w piersiach tych, którzy 
gotowi byli przyjąć wszelkie 
poniżenie, wyrzec się praw  o- 
bywatelskich, dzieci, mężów i 
żon, niż zaprzedać raz jeszcze 
za nędzne srebrniki Chrystusa, 
którego być chcieli uczniami!

Zakazano urządzania nabo
żeństw, pastorowie zostali w y
pędzeni, św iątynie zburzone. 
Wznowiono z większą jeszcze 
gorliwością prześladowania, 
dragoni królewscy używali i 
wszystko zdawało się św iad
czyć, że nadszedł kres pro tes
tantyzm u francuskiego.
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Na południu F rancji nie 
inaczej się działo. Ewangelicy 
wiedli życie zajęcy ściganych 
przez sforę psów. Polała się 
krew  pastorów, zapalone zosta
ły stosy, zatrzeszczały gałęzie 
drzew  i belki szubienic, zalud
niły  się galery skazanym i na 
ciężkie, bezterm inow e roboty, 
rozpoczęła się w ędrów ka za 
granice kraju , przepełniły się 
więzienia... Z mężczyznami ra 
dzono sobie jakoś, lecz cóż po
cząć z kobietami? Przypom nia
no sobie w tedy Aigues-M ortes.

Aigues-M ortes nie obce 
było protestantom . Był naw et 
okres, gdy cała ludność tego 
m iasteczka była ewangelicka. 
W czasie w ojen religijnych 
m iejsce to było jednym  z moc
niejszych punktów  oparcia pro
testantów , coś jak  na zachodzie 
Rochela i znajdujące się w po
bliżu M ontpellier M agnelone, 
k tóre kazał zburzyć Richelieu, 
a k tóre dziś w części zalane 
morzem, poza wieżą kościoła 
ormiańskiego z X II w., sterczą
cą sam otnie wśród wód rozla
nych, nic więcej nie posiada. 
I oto po raz drugi Aigues-M or
tes miało się stać tw ierdzą pro
testancką, tym  razem  dla ko
biet, zam ykanych i więzionych 
w  basztach, wspaniale do dziś 
zachowanych. Spośród innych, 
szczególnie tzw. Tour de Con- 
stance, wieża Konstancji, naz
w ana im ieniem  córki jednego 
z królów francuskich, łączy się 
z dziejam i męczeńskimi cza
sów, o k tórych mowa. Z tego 
też powodu jest ona często 
przez ewangelików francuskich 
wspom inana i odwiedzana.

W ygląd jej zew nętrzny nie 
jest ciekawy. Je s t to wieżyca 
okrągła, lekko u dołu zgrubio- 
na. Z jej p a rte ru  wygląda jed
no okno, m asywne, z pierwsze
go p iętra  również, trochę 
mniejsze. Poza tym  wchodzi 
do niej św iatło jedynie przez 
specjalne szpary wydłużone i 
bardzo ciasne, uzbrojone w 
mocne k raty . Na szczycie znaj
duje się niew ielkiej objętości 
wieżyczka, wysoka na 10 m, 
k tóra mogła służyć w razie po
trzeby za latarn ię morską. 
Wysokość sam ej wieży, bez 
wieżyczki, wynosi 30 m, śred
nica 22 m, a grubość m urów o- 
koło 6 m. Rozumie się, że w ie

ża w całości zbudowana jest z 
kamienia.

W nętrze jej jest ciekawsze.
Wchodzi się do niej przez o- 
grom ną bramę, od strony m u
rów, z k tórym i jest połączona, 
i zaraz na wstępie zauważa się 
dawniejszy system  obrony. By 
nieprzyjaciel mógł dostać się 
do środka, trzeba było rozwalić 
pierwsze wrota. Gdyby to się 
stało, napotkało by się na k ra 
tę żelazną, spuszczaną lub pod
noszoną, zależnie od potrzeby, 
a za k ratą  drugie, potężne pod
woje. Dostęp do k ra ty  nie był 
wcale łatwy, gdyż na każdego 
co do niej podchodził, padał grad 
kam ieni z ogromną siłą ze spe
cjalnych otworów, nad wejściem  
się znaj dujących. Lecz przypuść
my, że posługując się odpowied
nimi m achinam i rozwalono k ra 
tę i drugie drzwi. Zwycięzcy, 
wchodząc do środka, zdezorien
towani byliby nowym  odkry 
ciem. Gdzie tu  schody prow a
dzące na górę? Okazało się, że 
ukry te  one są za drzwiami, 
które wchodząc do wieży trze
ba otworzyć. Podobnie i to 
wejście zostało ufortyfikow ane 
starannie. Oglądając ten  daw 
niejszy system  obrony, mimo 
woli nasuwało się porównanie 
z dzisiejszym. Dziś byłoby 
fraszką zburzyć i zdobyć taką 
wieżę, daw niej było to trudne.

Wieża zawiera trzy sale: p a r
terową, pierwszego p iętra  i 
platform ę na szczycie. N ajszer
szy i najpiękniejszy widok roz
tacza się oczywiście z p la tfo r
m y szczytowej. Widzi się 
„m artw e w ody” wokoło, kanał 
dochodzący do morza, w  dali 
góry Sewenny, w  bok dolinę 
Rodanu, u nóg charak terysty 
czne pokrycie pstrokatym i da
chówkami domków m iasteczka 
w całości otoczonego m uram i.

Nie będę szczegółowiej o- 
pisyw ał wieży, przedstaw ię za 
to historię, jaka się w  jej m u- 
rach rozegrała.

Gdy jedni z protestantów  
głową przepłacili swą wiarę, 
gdy drudzy uchodzili za gran i
cę kraju , gdy reszta rozproszo
na w górach, nocne nabożeń
stw a urządzała na pustkow iach 
skalnych, inna część, zam knię
ta w więzieniach, m arny wio*, 
dła żywot. Tak było i z więź

niam i w Tour de Constance, 
wśród których przew ażały ko
biety, gdyż mężczyźni zam y
kani tu  byli rzadko i jedynie 
chwilowo, czekając na los 
sroższy od więzienia. W yrw a
ne spośród rodzin, w iodły tu  
życie męczennic. Nieodziane 
należycie, licho odżywiane, w y
stawione na nieustanne to tu ry  
m oralne, żyjąc wśród nagich 
m urów, po których w  zimie są
czyła się wilgoć, niektóre ry 
chło m arły, a większa część 
zwykle chorowała. T rupy ich 
rzucano do wspólnej fosy. Czas 
spędzały na czytaniu Biblii, 
k tórą im pozwolo zabrać ze so
bą, na śpiewie i m odlitwach, na 
tęsknym  oczekiwaniu uwolnie
nia, które nie nadchodziło, na 
opiekowaniu się chorymi 
współtowarzyszkam i, — bez 
jakiegokolwiek stałego zajęcia. 
N atury  słabsze, które nie mo
gły w ytrzym ać tej m onotonii 
wlokącej się całym i latam i, 
kończyły w  obłąkaniu. Można 
sobie wyobrazić pokusy, z ja
kim i walczyć m usiały, gdy od
wiedzający je zakonnicy za 
podpisanie w yrzeczenia się 
w iary  ofiarowywali im wol
ność. Rzadkie były w padki od
stępstwa, choćby tylko pozor
nego. Boć przecież można się 
było podpisać, pozostając przy 
swojej wierze i w ew nętrznych 
przekonaniach. Lecz wielkość 
ich, ich w iara, moc przekonań 
i charak ter nie pozwoliły im na 
takie oszustwo. W olały cier
pieć.

Dziś trudno sobie naw et w y
obrazić taką w ytrw ałość i ta 
kie poświęcenie. Cóż dziać się 
m usiało w  duszy tak iej M arii 
Frizol, zam kniętej w tych  po
nurych  m urach przez la t 39! 
Lub cóż to była za młodość ta
kiej M arii Durand, k tóra  zam k
nięta została w  wieży jako 
8-letnia dziewczynka, a opuś
ciła ją m ając lat 44, czyli spę
dziwszy swój najpiękniejszy 
okres życia, okres 36 lat, w 
najgorszej nędzy, patrząc bez 
przerw y na cierpienia i skon 
swych starszych towarzyszek, 
na walce z pokusami, gdy pa
trząc ze szczytu wieży na ota
czający ją świat, widziała m ło
dość i życie inne, wabiące ją do 
siebie! A któż opisać zdoła 
przeżycia wszystkich innych
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MŁODA JEDNOTA

Młodzież a Kościół

„Młodej Jednocie“ nr 2/62 autor arty- 
kulu o powyższym tytule stara sią do

ciec, jakimi metodami należałoby przyciągnąć 
młodzież do religii i, co za tym idzie, do ży
cia kościelnego.

Wydaje mi sią, że w problemie uświado
mienia sobie swego stosunku do Kościoła 
(o czym pisze autor na str. 45, druga kolumna, 
wiersz 15 od dołu), co ma z kolei wpłynąć na 
zainteresowanie się życiem zboru, sprawa ma 
się raczej odwrotnie. Na takie teoretyczne po
stawienie sobie pytania młodzież dzisiejsza 
nie znajduje czasu. Proces jest chyba taki: 
uatrakcyjnić jak najbardziej wszelkie impre
zy kościelne (zebrania, wycieczki, zabawy), 
stworzyć taką atmosferą, która naprawdą przy
ciągnie młodzież, a ta z kolei wciągniąta raz 
w życie parafii i osobiście zaangażowana, zro
zumie czym są te zagadnienia, co do których 
dotąd stała na uboczu.

Człowiek zżyty z jakąś społecznością za
czyna powoli patrzeć na świat jej oczyma. 
Opieszały w sprawach swego wyznania, a mo
że w ogóle ateista, ani sią obejrzy, jak po dłuż
szym okresie czynnego włączenia sią w życie 
swego zboru, problem religii nabierze dlań 
swoistego ciążaru gatunkowego. Zrozumie, iż 
z tymi ludźmi łączy go coś wiącej, niż wspólne 
zebrania, czy zabawy.

Pozostaje wszakże pytanie, jaki magnes 
może skutecznie przyciągnąć dzisiejszą mło
dzież. Człowiek ucieka od nudy. „Zebrania 
mnie nudzą, na chór nie mam czasu(( — od
powie niejeden. Trzeba dobrze znać każdego, 
jego uprzedzenia i hobby, ażeby umieć do nie
go podejść. Pastor nie jest w stanie znać tak 
dobrze wszystkich, musi mieć on ofiarnych po
mocników, rekrutujących sią z samej młodzie
ży.

Ponieważ nie sposób omawiać tu wszyst
kich typów imprez kościelnych, ograniczą sią

do omówienia jednego z jej typów, a mianowi
cie zebrań (najnudniejszych i najmniej popu
larnych).

Ucząszczalam na pewnego typu zebrania 
w środowisku katolickim. Cieszyły sią wielką 
popularnością — siedziało sią po 2 — 3 godzi
ny w chłodzie i na głodno. Zebrania polegały 
na czytaniu wersetu z Biblii (niedługiego), 
krótkim omówieniu go i wyłonieniu proble
mów do dyskusji. Dyskusja stanowiła 4/5 cza
su zebraniu.

Nie lubimy na ogół długich, choć nieraz 
ciekawych referatów, gdyż zbyt przeciągający 
sią wykład usypia z reguły dyskusją. Młodzież 
jest dziś praktyczna i nie znosi teoretyzowa
nia. A treść Biblii jest tak bogata, iż można 
z niej wyłonić nie tylko problemy etyczno- 
moralne, lecz wszelkiego innego typu. Dys
kusja może z łatwością zahaczyć o całkiem 
konkretne sprawy i problemy codziennego ży
cia.
A każdy człowiek, mający pewnej zbiorowości 
coś do powiedzenia, czuje, że nie przyszedł na 
próżno, że sam też wniósł coś „z siebieu na to 
zebranie. Trzeba tylko umiejątnie wyłowić 
problemy, no i konieczne jest bardzo sprawne 
kierowanie dyskusją.

W zebraniach, o których wspominam, za
sadą było, iż kolejno każdy wybierał sobie 
werset i opracowywał go wg. własnego punk
tu widzenia. Ta dowolność przyciągała ludzi. 
Toczyło sią zażarte dysputy i zżycie sią po- 
stąpowalo bardzo szybko. A o to właśnie nam 
chodzi.

Wszelkie prawdy przenikają do nas po
przez ludzi, choć nieraz nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. A człowiek raz zżyty z daną 
społecznością, bądzie za nią tąsknił, potrzebo
wał jej, a wtedy sam zrozumie, że ta społecz
ność to jego Kościół.

Alina Namysłowska

bezim iennych m ęczennic i bo
haterek  w iary, które zam knię
te  były w tym  ponurym  wię
zieniu przez 35, 31, 39, 27 lat! 
I mimo woli nasuwa sią  p y ta 
nie, czy dziś znalazłby się p rzy
kład takiego w yrzeczenia się 
wszystkiego za w yjątkiem  Te
go, k tóry  najw iększą ofiarę 
poniósł na Golgocie!

Czyż w iara ich nie jest po
dobna do tej, co góry przenosi, 
gdy w raporcie, składanym  
rządcy prow incji przez stró
żów więzienia, czytamy: ,,Ich 
wiara zawsze ta sam a” ...Lub

jakaż moc przeogrom na mieści 
się w napisie w yrytym  w pod
łodze kam iennej na pierwszym  
piętrze, napisie zaw ierającym  
jedno słowo, straszne: „Resis- 
te r” — „w ytrw ać” ... Nie ulec, 
lecz wytrw ać!

Jeden  z m alarzy francuskich 
nam alował obraz, na k tórym  
próbował odtworzyć m ęczeń
skie posłanie niew iast zamk
niętych w tej wieży. W zbie- 
dzonych, czarno patrzących o- 
czach, przejaw ia się duch po
tężniejszy niż ciało.

Jeden  z przywódców protes
tantów  francuskich w tych 
ciężkich czasach, Cavalier, po
wiedział: „Złupiono nasze m ie
nie, nasze domy, wystawiono 
nas na cierpienia najstraszliw 
sze na świecie; a m y widząc to, 
jednak się zebraliśmy... (na na
bożeństwo); zniesiemy raczej 
śmierć, niżbyśm y m ieli porzu
cić naszą religię” .

Tour de Constance przem a
wia dziś jeszcze językiem, k tó
rego się słucha z najgłębszym  
szacunkiem.
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J A N  K R Z Y W O Ń

W Agape p r z y  p ra cy
Kilkadziesiąt kilometrów na 

południowy zachód od Tury
nu — stolicy Piemontu w Ita
lii. wysoko w Alpach, leży 
małe osiedle „Agape“. Jest ono 
ośrodkiem, przeznaczonym dla 
młodzieży wszystkich Kościo
łów. Miałem sposobność we 
wrześniu ubiegłego roku spę
dzić tam kilkanaście pięknych 
dni: najpierw w dniach od 2— 
9 września na międzynarodo
wej konferencji młodzieży „W 
poszukiwaniu pokoju“, a póź
niej do 20 tegoż miesiąca na O- 
bozie Roboczym.

Obozy Robocze, które orga
nizuje się w Agape każdego 
roku mają już swoją piękną i 
bogatą historię. Początkami 
swymi sięgają do roku 1947, 
kiedy to kilku młodych wal- 
densów przystąpiło do budowy 
tego młodzieżowego ośrodka 
miłości — Agajpe. Początkowo, 
ze względu na małą liczbę o- 
chotników, musieli sami poko
nywać olbrzymie trudności, a 
prące związane z budową po
stępowały wolno. Kiedy jednak 
inicjatywą zainteresowała się 
prasa i radio, do Agape zaczęły 
przybywać rzesze młodzieży z 
kraju i zagranicy, by tu w be
zinteresownej pracy realizować 
swoje powołanie chrześcijań
skie. Dzięki napływowi mło
dzieży prace budowlane zaczę
ły szybko posuwać się naprzód. 
Latem 1951 roku główna bu
dowa została ukończona i od
dana do użytku młodzieży.

Odtąd Agape miało być świą
tynią objawionej miłości Bożej 
przez krzyż Chrystusa, miej

scem spotkania ludzi pojedna
nych przez łaskę w pracy, mo
dlitwie i nabożeństwie oraz 
świadectwem odwiecznej praw
dy o zbliżającym się Królestwie 
Bożym. Od tego czasu osiedle 
Agape poważnie się rozrosło i 
ciągle jeszcze się rozrasta.

W ubiegłym roku Obóz pra
cy trwał od 1 czerwca do 30 
września. Uczestniczyła w nim 
młodzież z różnych zakątków 
świata. Oprócz Europejczyków 
w Agape pracowali: Ameryka
nie, Afrykańczycy, a nawet A- 
ustralijczycy. Było mi bardzo 
przyjemnie, kiedy dowiedzia
łem się, że jestem pierwszym 
Polakiem, który tu pracował. 
Pozatem młodzież ta reprezen
towała różne Kościoły, byli tu 
bowiem obecni: anglikanie, lu
teranie, prezbiterianie, refor
mowani, waldensi i inni. Wszy
scy uczestnicy Obozu byli ocho
tnikami i pracowali darmo. 
Wielu spośród nich przyjeżdża
ło, przemierzając setki, a nawet 
tysiące kilometrów za swoje 
własne pieniądze. Jedni praco
wali po 10, 20 dni, inni poświę
cili pracy dla Agape cały mie
siąc, jeszcze inni pracowali tu 
od dwóch do czterech miesięcy. 
W ubiegłym roku pracowano 
głównie przy budowie drugiego 
co do wielkości budynku dla A- 
gape.

Warto zapoznać się z progra
mem dnia, który przedstawiał 
się następująco:
g. 6.00 pobudka

6.30 — 6.45 poranne nabo
żeństwo modli
tewne

Młodzież z ró ż
nych krajów i 
różnych Kościołów 
przy pracy w  A- 

gape

6.45 — 7.00 śniadanie
7.00—12.00 praca

12.00— 13.00 przerwa obiado
wa

13.00— 17.00 praca
17.00— 19.00 odpoczynek po

pracy
19.00— 19.30 kolacja
19.30—20.00 wieczorne nabo

żeństwo modli’ 
tewne

20.00 22.30 czas wolny (gry, 
zabawy itp.)

22.30 cisza nocna
Pozatem raz w tygodniu od

bywało się studium biblijne, na 
którym miejscowy pastor wal- 
densów wygłaszał wykład na 
tekst z Pisma św., po czym na
stępowała dyskusja. Warto pod
kreślić charakterystyczny szcze
gół, że w czasie studium bi
blijnego siedzieliśmy na pod
łodze, pastor w środku, a my 
dokoła niego. Poranne i wie
czorne nabożeństwa modlitew
ne prowadziła młodzież, uczest
nicząca w obozie. Miało to swo
je dodatnie strony, gdyż nieje
den obozowicz mógł przez to 
lepiej zapoznać się ze Słowem 
Bożym.

Jak widać z powyższego pro
gramu dnia w sumie praca trwa
ła ponad 9 godzin. Jedynie w 
sobotę dzień pracy był krótszy 
o 1 godzinę. Praca przy bu
dowie tego budynku była nie
wątpliwie ciężka. Pracowaliśmy 
jako pomocnicy murarscy, przy 
przewodach kanalizacyjnych, 
przy transporcie, a bardziej wy
kwalifikowani jako murarze, 
elektromonterzy, cieśle itp. 
Słońce, które bezustannie pra
żyło nie ułatwiało pracy, ale 
nikt się tym nie zrażał. Wszy
scy pracowali z ochotą i wiel
kim zapałem. Szczególnie wie
le energii do pracy wkładały 
dziewczęta, które we wszyst
kich prawie pracach starały się 
dorównać chłopcom. Na budo
wie przez pełnych 9 godzin, kie
dy wrzała praca, panował ra
dosny nastrój. Można było sły
szeć śpiewy, radosne okrzyki i 
rozmowy w różnych językach 
świata. Wieczorem, w kilka go
dzin po pracy, twarze obozowi- 
czów nadal były roześmiane i 
zadowolone, ale tym razem 
podczas gier i zabaw towarzys
kich (ping-pong, szachy, tańce,
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śpiewy itp.). Kiedy zaś nadeszła 
niedziela, po południu wszyscy 
razem ruszali zdobywać poblis
kie szczyty Alp.

Atmosfera, jaka panowała 
podczas całego mego pobytu 
na obozie, była naprawdę bar
dzo przyjemna, pomimo różnic 
językowych i wyznaniowych 
czuliśmy się wszyscy jak jedna 
wielka rodzina, posiadająca 
wspólnego Ojca. Na jednej ze 
ścian frontowych w Agape wi
dnieje napis w języku greckim:

W wielu krajach przyjęły się 
i mają już swoją tradycję im
prezy młodzieżowe, którym — 
obok dania godziwego wypo
czynku, kulturalnej, chrześci
jańskiej rozrywki — stawia się 
za zadanie wykorzystanie mło
dzieńczego zapału i energii do 
wspólnych akcji twórczych, po
zostawiających po sobie kon
kretne, przydatne i trwałe efek
ty. Jedną z podstawowych za
sad tego rodzaju akcji jest fakt, 
że własna praca i osobisty 
wkład w dane dzieło czynią je 
bliższym i cenniejszym.

HE AGAPE OUDEPOTE PIP- 
TEJ, tzn. Miłość nigdy nie usta
je (I Kor. 13:8). Kto był w A- 
gape i bliżej zapoznał się z ży
ciem, jakie tam panuje, ten od
czuł potęgę nieustającej miło
ści Jezusa, zdolnej przetworzyć 
serce i umysły.

W zakończeniu pragnę po
dzielić się wiadomością, że i w 
tym roku od 1 czerwca do 30 
września odbędzie się podobny 
Obóz Roboczy. Agape wzywa 
wszystkich.

cia udzieliła tej inicjatywie 
Polska Rada Ekumeniczna, da
jąc możliwości urzeczywistnie
nia projektu. Pierwszą próbą w 
nowym dla nas kierunku akcji 
młodzieżowych o charakterze e- 
kumenicznym był urządzony w 
hpcu ub.r. obóz-kurs dla mło
dych działaczy ekumenicznych. 
Otóż urządzono go w Górach 
Karkonoskich, w Bierutowicach, 
na terenie Ewangelicko-Augs
burskiego Probostwa ,,Wang“. Z 
tego uroczego miejsca, położo
nego na wysokości prawie 900 
m n.p.m., otoczonego z jednei

strony lasem, z drugiej wspa
niałymi widokami, na skraju 
Parku Narodowego, 38 uczest
ników obozu wyniosło nieza
pomniane wrażenie wspólnych 
przeżyć duchowych w oryginal
nym norweskim kościele Wang, 
wspólnej radości, wycieczek, 
dyskusji i wreszcie wspólnej, 
niekiedy nawet i ciężkiej pracy 
fizycznej.

Impreza odbywała się pod o- 
pieką czterech duchownych 
specjalnie poświęcających się 
sprawom młodzieżowym. Wy- 
znaniowo obozowicze reprezen
towali luteran, reformowanych, 
i metodystów. Różnorodność tak 
wyznaniowa, jak i zawodowa 
była polem ciekawych rozmów, 
wymiany poglądów, zaintere
sowań i spostrzeżeń. Obok obję
tych programem pogadanek i 
rozmów na tematy ruchu eku
menicznego, a szczególnie jego 
działalności młodzieżowej, od
byto szereg ciekawych wycie
czek, oraz każdy z uczestników 
brał udział w pracach fizycz
nych, zmierzających do przy
gotowania części plebanii 
..Wang“ do generalnego re
montu. Część tej plebanii, mie
szcząca niegdyś szkołę parafial
ną, jest przewidziana na stałą 
siedzibę akcji kościelnych, prze
de wszystkim młodzieżowych. 
Dokonano całego szeregu prac, 
nie wymagających umiejętności 
fachowych, ale niezbędnych do 
rozpoczęcia prac remontowych. 
Usunięto z kilku ścian zagrzy
bione tynki, zdjęto zagrzybione 
podłogi, wywożono gruzy, odno
wiono stare meble i sprzęt, 
którymi urządzone zostało miej
scowe ambulatorium, piłowano 
i rąbano drzewo na opał oraz 
wykonano cały szereg prac po-

Plebania zabytko
wego kościoła m 

Wang w Bieruto
wicach na Dolnym  

Śląsku

N ow y kierunek p ra cy  m ło d zieżo w ej

Za taką wzorcową imprezę 
uważa się działalność włoskie
go, młodzieżowego instytutu A- 
gape. Jest to nazwa osady, któ
rą młodzież wybudowała włas
nymi rękami. Jest ona dziś
błogosławionym miejscem dla Młodzi uczestnicy 
wielu młodych chrześcijan, jak obozu - kursu przy 
i zasłużoną dumą jej inicjato- pracy
rów i budowniczych.

Rok temu i u nas rzucona 
została myśl zorganizowania 
akcji wypoczynkowo - roboczej.
Zrozumienia i pełnego popar-
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rządkowych w najbliższym  o- 
toczeniu plebanii. Zostały rów 
nież wykorzystane um iejętno
ści fachowe niektórych obozo- 
wiczów. Sporządzone zostały 
dokładne plany całej plebanii; 
uczestnik obozu — architek t — 
wykonał projekt, stojącej już 
dziś, nowej bram y wejściowej 
na teren  probostwa, w stylu 
górsko - norweskim. Urządzono 
studzienkę z kranem  do picia 
wody dla zwiedzających kościół 
turystów. Doprowadzono wodę 
do jednej z łazienek, założono 
prowizoryczną instalację oświe
tlenia.

Ocenić wartość im prezy i jej 
sens mogą najlepiej sami ucze
stnicy obozu, dla których był on 
prowadzony. Kierownictwo o- 
bozu posiada cały szereg listów 
ze słowami zachwytu i pochwał 
dla celowości akcji, jej miejsca, 
oraz niezapomnianej atmosfery, 
panującej na obozie. Praw ie 
wszyscy opuszczający to m iej
sce żegnali je ze wzruszeniem  i 
głębokim przekonaniem  i na
dzieją, że również w przyszło
ści będą mogli brać udział w 
tego rodzaju imprezach.

Ks. Jerzy A. Jajte

W dniu 31 marca 1962 r. Pan życia i śmierci odwołał 
z doczesności do Swego Królestwa nestora duchowieństwa 
ewangelicko-augsburskiego w Polsce

ś. p. Księdza
LEOPOLDA WOJAKA

w wieku lat 95. Zmarły był długoletnim proboszczem pa
rafii w Częstochowie, jednakże w ostatnich latach ze 
względu na poważny wiek i chorobę oczu emerytowany. 
3ako wierny duszpasterz, pedagog różnych szkół często
chowskich i nieskazitelny Polak zaskarbił sobie szacunek 
i przywiązanie całego społeczeństwa Częstochowy, o czym 
świadczył Jego pogrzeb, w którym wzięli tłumny udział 
zarówno ewangelicy jak i katolicy.

Doczesne szczątki ś.p. Zmarłego odprowadzone zostały 
na miejscowy cmentarz.

Dokładny życiorys ś.p. ks. Leopolda Wojaka zamie
ściliśmy w 12 numerze „Jednoty“ z ubiegłego roku z oka
zji 70-lecia Jego ordynacji.

„Teraz puszczasz, sługę swego, Panie, według sło
wa swego w pokoju; gdyż oczy moje oglądały zba
wienie twoje“.

Łuk. 2, 29-30

KOMUNIKATY LOKALNE
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Parafia Ewangel. Augsburska św. Trójcy 
Plac Małachowskiego

Parafia Ewangelicko-Reformowana 
ul. Świerczewskiego 74

6.5.62. (Niedz. Misericordias Domini)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Michclis
13.5.62. (Niedz. Jubilate)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler
20.5.62. (Niedz. Cantate)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Michelis

27.5.62. (Niedz. Rogate)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. R. Trenkler

31.5.62. (Wniebowstąpienie Pańskie)
godz. 18 — nabożeństwo — Ks. Z. Michelis

6.5.62. (Niedz. Misericordias Domini)
godz. 11 — naboż. z Kom. św. — Ks. Z. Grzybek

13.5.62. (Niedz. Jubilate)
godz. 11 — nabożeństwo

20.5.62. (Niedz. Cantate)
godz. 11 — nabożeństwo

27.5.62. (Niedz. Rogate)
godz. 11 — nabożeństwo

— Ks. Z. Grzybek

— Ks. J. Niewieczerzal

— Ks. Z. Grzybek

U W A G A :  Przed każdym nabożeństwem niedziel- ol.o.62. (Wniebowstąpienie Pańskie) 
nym spowiedź o godz. 10,45 godz. 18 — nabożeństwo — Ks. Z. Grzybek
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