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

Stare jak świat
Migracje są zjawiskiem starym jak świat. Nie trzeba chyba z tego powodu 
szat rozdzierać i z zasady traktować emigrantów jak zdrajców ojczyzny. 
Ludzie zmieniają miejsce swego zamieszkania z bardzo wielu różnych po
wodów. Czasem czynią to z konieczności, zmuszeni warunkami życia, ka
tastrofami żywiołowymi, wojnami, czasem z własnego wyboru, szukając 
lepszych możliwości rozwoju, czasem z ochoty, powodowani ciekawością 
świata, a czasem uciekając przed niebezpieczeństwem, zagrażającym im ze 
strony ludzi, albo przed skutkami własnej winy.
Czytając w okresie świąt Narodzenia Pańskiego teksty Ewangelii z tym 
wydarzeniem związane zwracamy przede wszystkim uwagę na główną myśl 
zawartą w fakcie przyjścia na świat Zbawiciela, a wymowa opisanych wę
drówek schodzi na dalszy plan. Najpierw Józef i Maria udają się z Na
zaretu do Betlejem, gdzie na jakiś czas osiadają (2—3 lata?). Potem nas
tępuje ucieczka do Egiptu i kilkuletni pobyt na emigracji, wreszcie powrót 
do kraju i zamieszkanie rodziny Jezusa na stałe w Nazarecie. Od samego 
początku uczestniczył Jezus w ludzkim dramacie, którego cząstką jest 
emigracja. Można powiedzieć współczesnym językiem, że Jezus był poli
tycznym uchodźcą, poszukiwanym przez władzę polityczną jako podej
rzany o to, że stanowił potencjalne zagrożenie dla istniejącego porządku.

Wędrówki rodziny Jezusa nie są niczym wyjątkowym. Biblia podaje mnó
stwo innych przykładów. Już nasi prarodzice, Adam i Ewa, zmuszeni do 
opuszczenia ogrodu Eden, krainy szczęśliwości i beztroski, szukali nowego 
miejsca pobytu. Ich pierworodny syn, Kain, również musiał opuścić ojczy
znę i stał się tułaczem. Banicja pierwszych ludzi była tragicznym skutkiem 
sprzeniewierzenia się powołaniu człowieka. Zupełnie inne były motywy 
wędrówki Teracha, który ze swym synem Abramem i wnukiem Lotem 
prawdopodobnie z własnej woli opuścił Ur Chaldejskie. Abram, po śmierci 
ojca w Haranie podejmując dalszą wędrówkę, realizuje wyraźne powołanie 
przez Boga. Przykłady możemy czerpać pełną garścią. Nawet dzieje Koś
cioła zaczynają się od emigracji i wędrówek, ponieważ prześladowania 
zwolenników drogi Pańskiej w Jerozolimie wywołują ich rozproszenie się 
w dość odlegle okolice.

Historia świata to w dużej mierze wędrówki ludzi i wędrówki ludów. 
Również w czasach nam współczesnych. Zawsze tak było, jest i chyba bę
dzie, bo człowiek jest istotą niespokojną, nie dającą się ujarzmić, szuka
jącą nieustannie czegoś nowego. Bez migracji nie byłoby wielkich oddkryć, 
osiągnięć, rozwoju, wymiany myśli i kultur. Z drugiej jednak strony od
chodzenie wartościowych ludzi zuboża środowisko opuszczone, bywa przy
czyną osobistych, rodzinnych i narodowych dramatów. Emigracja hugeno- 
tów wywołała tragedię wielu rodzin, fatalnie odbiła się na sytuacji gospo
darczej Francji, ale wzbogaciła kantony szwajcarskie, Prusy, Niderlandy 
i Anglię. Rząd bardzo surowo karał hugenockich uciekinierów, a mimo 
to nie zdołał przeciwstawić się uchodźstwu, bo nie środkami administra
cyjnymi ani przemocą, lecz stworzeniem odpowiednich warunków życia, 
przyznaniem tym ludziom wolności i swobodnego rozwoju należało zapo
biegać odpływowi najcenniejszych jednostek i grup społecznych.
Do zjawiska emigracji trzeba podchodzić spokojnie i rzeczowo, bez uprze
dzeń i emocji, ale z wielką troską i uwagą, bo jest to fenomen ogromnie 
złożony, nie poddający się jednoznacznej ocenie.
Dla kraju nie może być rzeczą obojętną, że traci młodych, wartościowych, 
twórczych ludzi dlatego, że nie widzą oni przed sobą perspektyw godziwej 
egzystencji ani swobodnego rozwoju osobowości. Również Kościół nie może 
patrzeć na to obojętnie, tym bardziej, kiedy dla niejednego uchodźcy mo
tywem skłaniającym do wyjazdu jest zachłyśnięcie się błyskotkami za
chodniej cywilizacji i mirażem łatwego życia. Widocznie decydujący 
wpływ wywołują takie siły, którym nie sprosta nawet mocne przywiązanie 
do ojczyzny. Nie można mieć wpływu na to, co się dzieje gdzie indziej, 
ale u siebie można neutralizować działanie sił wywołujących pęd do emi
gracji. Można też, i jest to zadanie nasze, chrześcijan, pracować nad roz
wojem duchowym i kształtować w ludziach właściwą hierarchię wartości.

Numer grudniowy „Jednoty” miał 
— według naszych planów — trafić 
do rąk Czytelników na Gwiazdkę 
1987, dlatego zawiera akcenty bo
żonarodzeniowe — nigdzie dotąd 
nie publikowane kazanie śp. ks. 
Jerzego Jelena: Miłujmy jedni dru
gich (s. 3), modlitwę współbrzmiącą 
z treścią kazania, a zatytułowaną 
Niech radość nasza sięgnie nieba! 
(s. 3) oraz... okolicznościowe życze
nia od Redakcji dla Czytelników 
(s. 4), które — choć tak bardzo spó
źnione — ufamy, że nie straciły nic 
z aktualności swego przesłania.

W pierwszej części numeru, poświę
conej współczesnemu życiu społecz
ności ewangelickiej w Polsce, pub
likujemy dwa artykuły. Pierwszy 
z nich — zatytułowany Leki z da
rów (s. 5) — mówi o pomocy udzie
lanej w tej dziedzinie przez bratnie 
Kościoły zagraniczne za pośredni
ctwem Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego. Drugi, autorstwa Karola 
Karskiego i Ingeborgi Nie wiecze
rzał, relacjonuje przebieg obrad II 
Walnego Zgromadzenia Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego (s. 8). 
Pamięci zmarłych w tym roku 
dwojga ludzi, bliskich duchowo e- 
wangelikom w Polsce, poświęca swe 
artykuły ks. Bogdan Tranda. W 
pierwszym, zatytułowanym Pisarz 
chrześcijański (s. 10), pisze o Ro
manie Brandstaeterze, w drugim 
wspomina Elsę Muller, Frankonkę, 
która wiele zrobiła dla pojednania 
Niemców i Polaków (s. 12).

Ponadto w numerze: drugi odcinek 
pracy ks. Romana Mazierskiego — 
Jedność Biblii (s. 13), Kolejna firma 
ewangelicka (Fryderyk Puls) pre
zentowana przez Tadeusza Świątka 
(s. 16 )oraz stałe działy: Co Wy na 
to? (s. 2), Przegląd ekumeniczny
(s. 20). Numer zamyka Roczny spis 
treści.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Chwała na wysokościach Bo
gu, a na ziemi pokój ludziom, 
w których ma upodobanie 
(Łuk. 2:14)
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KS. JERZY JELEŃ (t)

Miłujmy jedni drugich
...W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzo- 
nego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie 
myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego 
jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiło
wał, i myśmy powinni nawzajem się miłować...

II Jana 8—11

Umiłowani w Panu, Bracia i Siostry!*

Zamilkły już dzwony Adwentu, a czas, jaki nas 
dzieli od błogosławionej chwili pamiątki Naro
dzenia Pańskiego, dobiega końca. Oto zmierzch 
dzisiejszego dnia, wieczór dzisiejszy i dzisiejsza 
noc niosą nam znowu przypomnienie tej rado
snej chwili, gdy przed wiekami Jezus Chrystus 
na ziemi się narodził.
Cudowne są drogi Pańskie, a zrządzenia Boże 
okazują, jak wiemy i dobrotliwy jest Ten, któ
ry stworzył niebo i ziemię, a do którego my 
mówimy: ,,Ojcze nasz, bądź wola Twoja”.

Przez długie lata, przez całe stulecia, gdy ple
nił się grzech i ludzie coraz bardziej pogrążali 
się w ciemnościach, Stwórca nieba i ziemi nie 
przestawał ostrzegać, że zapłatą za grzech jest 
śmierć. Nie przestawał też przez proroków, na
tchnionych Duchem Świętym, obiecywać, że 
zbawienie stanie się przez Mesjasza, potomka 
rodu Dawida.
A gdy czas naznaczony do spełnienia się przy
rzeczeń Bożych nadszedł, w małym zakątku 
ziemi Izraela dokonał się cud wszechmocy Bo
żej — narodził się Zwycięzca śmierci i grzechu, 
narodził się Jezus Chrystus, żeby ludzie wie-

Niech radość nasza
sięgnie nieba!

Z największą wdzięcznością dziękujemy Ci, Ojcze, 
za przyjście Twego Syna, 
obiecanego Immanuela,
Boga, który jest z nami.
On, ucieleśnienie Twojej miłości, 
zamieszkał na ziemi jako jeden z nas.

Niech radość ziemian sięgnie nieba, 
niech rozraduje się całe Twoje stworzenie:
Twój Syn zapanował nad Wszechświatem — 
nad wszystkimi królestwami, mocami i władzami, 
Twój Syn zapanował nad sercami ludzi, 
którzy Mu zaufali.

O Panie,
chcemy Cię wielbić!
O Panie,
chcemy wyznawać,
jak jesteś dobry, wielki, miłosierny!
O Panie,
chcemy z radością składać świadectwo 
o Twej miłości, która zwyciężyła świat!

Niech ta miłość, jak płomień świecy, 
rozjaśnia i ogrzewa serca Twoich wyznawców, 
którzy ufają,
że wszystkie Twe drogi są sprawiedliwe, 
decyzje słuszne, przyrzeczenia, wierne, 
a zbawienie pełne, doskonałe.

0  Panie,
przyjmij z wdzięczności serc naszych 
miłość za miłość
1 pomóż nam dzielić się nią
z wszystkimi siostrami i braćmi. Amen.
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dzieli, że miłość Boża jest większa niż wszystko. 
W zwiastowanym Słowie Bożym zstępują i do 
nas niewidzialne duchy Boże, aniołowie Pańscy, 
posłowie Boga Wiekuistego, aby wśród ciemnej 
nocy grzechów, w jakiej pogrążone są serca lu
dzkie, wskazać nam światłość na ziemi i w nie
biosach jaśniejącą — Jezusa Zbawiciela, Boga- 
-Człowieka. To dla nas stał się Jednorodzony 
dzieciątkiem małym, został posłany, aby nam 
służyć w wielkiej miłości swojej, zgładzić nie
prawości, otworzyć bramy niebios i obdarować 
z łaski, darmo, wiekuistą szczęśliwością. Dar
mo, z łaski swej niepojętej, dał nam Ojciec 
Syna swego nie żądając wzamian srebra ni zło
ta, nie żądając nawet zasług wiele, a jedynie 
pragnąc, byśmy służyli Temu, którego nam — 
i za nas — dał.
Lecz jakże my, ludzie śmiertelni i grzeszni, 
służyć możemy Bogu? Najmilsi, wierzajcie, że 
nie ma innej, tak niezawodnej drogi służenia 
Bogu, jak ta, którą wskazuje apostoł: ,,... jeżeli 
Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawza
jem się miłować”. Doświadczamy dziś tej wiel
kiej miłości Bożej, jaką aniołowie zwiastowali

pasterzom, i — miłością tą poruszeni — upodo
bajmy sobie dobro, brzydząc się odtąd złem i 
walcząc usilnie z grzechem; spróbujmy i my 
wcielać w życie owo piękne wskazanie apostol
skie. Z miłości ku nam Syn Boży stał się czło
wiekiem, podobnym do nas we wszystkim z wy
jątkiem grzechu. Z miłości ku nam cierpiał i 
umarł za nas.
Wpatrujmy się w tego Człowieka, w którym 
mieszka Bóg prawdziwy, wpatrujmy się weń 
całą potęgą stęsknionych serc i bądźmy świa
domi, że nie wystarczy tylko pragnąć tak ko
chać, i że nasze słabe chęci nie są wystarczają
cym dowodem służenia Mu, lecz że tak kochać 
stanowczo musimy — miłością podobną do 
tej niezmierzonej, jaką On nas wszystkich da
rzy.
Na drzewie ludzkości Bóg wszczepił gałązkę 
z drzewa Bożego, a ta uszlachetniła i napełniła 
sokami świętymi i ożywczymi cały pień obu
marły. By nas ocalić, Syn Boży stał się nam 
bratem, a my przezeń stajemy się znowu jedną 
świętą rodziną Bożą. Król niebios i ziemi skła
da koronę, zdejmuje płaszcz królewski, od
daje berło, przychodzi i staje pośród swoich 
poddanych — narodził się Chrystus!
Temu Dzieciątku narodzonemu, temu Przyja
cielowi naszemu, dajmy z wdzięczności serc na
szych miłość za miłość: by Jemu radość spra
wić, miłujmy jedni drugich umiłowaniem wza
jemnym i miłością zrodzoną z naszych najgo
rętszych pragnień służenia Bogu, a będziemy 
w stanie wypełnić przepaść tych różnic mię
dzy bliźnimi, jakie dziś jeszcze pośród nas ist
nieją. „Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiło
wał, i myśmy powinni nawzajem się miłować”. 
Amen.

* Jest to jedno z niewielu zachowanych kazań śp. ks. 
Jerzego Jelena (patrz „Jednota” 1987, nr 11) i nigdzie 
dotąd nie publikowane — red.

DRODZY CZYTELNICY,

Sam Bóg pokoju niech Was napełni świa
tłością, a cały duch Wasz, dusza i ciało 
niech będą zachowane bez nagany na 
przyjście naszego Pana.} Jezusa Chrystusa.

Święta Narodzenia Pańskiego przypominajq nam 
spełnienie obietnicy Bożej o zesłaniu Mesjasza. 
Niech się stanq również okazjq do uświadomie
nia sobie drugiej obietnicy -  o Jego powtórnym 
przyjściu. Niech będq dla nas czasem radości, 
nadziei i pokoju.
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Leki z darów

Z lekami jest źle, nawet z tymi 
najprostszymi, które powinny być 
zawsze pod ręką w domowej ap
teczce. A przecież są choroby w y
magające wieloletniego systematycz
nego przyjmowania określonych le
karstw, którego przerwać nie mo
żna, bo każda przerwa grozi tragi
cznymi skutkami. Braki w zaopa
trzeniu aptek najdotkliwiej odczu
wają więc ludzie poważnie cho
rzy. A zaczęły się one już dziesięć 
lat temu, gdy o kryzysie gospodar
czym nikt się jeszcze oficjalnie na
wet nie zająknął. Tymczasem kry
zys już był i właśnie chorym dał 
się przede wszystkim we znaki.

Wielu osobom przyszedł wtedy z 
pomocą Kościół Ewangelicko-Refor- 
mowany. Początkowo ta pomoc 
miała charakter doraźny, indywi
dualny. Kościół stał się ostatnią 
szansą dla chorych, którzy znaleźli 
się w sytuacji bez wyjścia. Zaczęli 
tu przychodzić w nadziei, że uzyska
ją pomoc w sprowadzeniu niezbęd
nego leku z zagranicy. Zwracali się 
wprost do Księdza Biskupa i jemu 
powierzali recepty, których nie mo
gli zrealizować w kraju. Ksiądz 
Biskup zaś robił, co mógł, by wśród 
przyjaciół i znajomych z bratnich 
Kościołów na Zachodzie znaleźć 
chętnych do załatwienia każdej po
wierzonej mu sprawy.
Liczba tego rodzaju interwencji ro
sła wraz ze wzrostem trudności z 
nabywaniem leków w aptekach. Na 
przełomie lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych zaczęło brakować 
już nie tylko trentalu czy euphiliny, 
ale nawet środków opatrunkowych. 
By odciążyć Księdza Biskupa, do 
którego dotychczas potrzebujący 
zwracali się bezpośrednio, utworzo
no „skrzynkę recept”. Rolę tę przy
jęła na siebie w porozumieniu z 
ówczesnym radcą Konsystorza, p. 
W. B., sekretarka warszawskiej pa
rafii, p. Ola S. Od tej pory ona 
odbierała recepty i przekazywała je 
Księdzu Biskupowi, bo tylko on 
mógł działać w ich sprawie dalej.
Leki początkowo nadchodziły z 
RFN, później zaś ze Szwajcarii, 
Francji, Holandii, a pacjenci odbie
rali je od p. Oli w sekretariacie pa
rafii. Doraźna akcja rozrastała się 
i trzeba było nadać jej bardziej zor
ganizowaną formę. Niezbędny stał 
się w niej udział lekarza konsul
tanta, który czuwać miał nad tym,

by wysyłane recepty opiewały tylko 
na leki rzeczywiście ważne, a nie
dostępne w naszych aptekach. Do 
niego należała również kontrola 
właściwego wydawania nadesłanych 
specyfików, różniących się nazwami 
handlowymi, często nie pokrywają
cymi się z nazwą podaną na recep
cie. W tym początkowym okresie 
nie było jeszcze stałego konsultan
ta, lecz korzystano z pomocy kilku 
kolejnych lekarzy. Z czasem została 
zaprowadzona kartoteka osób stale 
potrzebujących określonych leków, 
jak np. nasercowy adalat czy prze- 
ciwastmatyczne — euphilina i vo- 
lon w zastrzykach.

*

Stan wojenny i katastrofalne braki 
w każdej dziedzinie życia wywołały 
u naszych zagranicznych braci i 
sióstr spontaniczny odruch solidar
ności i pragnienie niesienia nam po
mocy. Do placówek Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego — w War
szawie i innych miejscowościach — 
zaczęły więc przybywać transporty 
żyumości, odzieży, środków czysto
ści i leków. Pomoc w postaci leków 
trwa do dziś i nieprędko się skoń
czy, bo z lekami jest ciągle źle. 
Wprawdzie pojawiły się niektóre 
specyfiki produkcji krajowej, jak 
np. polski odpowiednik adalatu, na 
który pacjenci będą się musieli po
woli przestawić, ale innych nadal 
brakuje i generalna poprawa nie
prędko pewnie nastąpi.

Punkt wydawania leków z darów 
prowadzony przy naszym Kościele 
staje się dla wielu chorych i ich 
rodzin „ostatnią deską ratunku”. A 
jest to możliwe dzięki ofiarności 
naszych braci i sióstr — i tych za 
granicą, którzy poświęcili nam swo
je myśli, pracę, czas i niemałe pie
niądze, a także tych na miejscu, 
którzy latami, skromnie i bez ha
łasu rozpakowywali tony lekarstw, 
wnikliwie oglądali i klasyfikowali 
każde najmniejsze opakowanie, ob
dzielali tymi wielkimi dobrami lu
dzi w najcięższej sytuacji: chorych, 
starych, chore dzieci.
Chcemy ich tutaj przypomnieć.

*

Ks. M i r o s ł a w  D a n y  s z. Du
chowny pracujący niegdyś w poi-

skim Kościele Ewangelicko-Re for- 
mowanym, od lat zamieszkały i 
pracujący jako duszpasterz w Det
mold w RFN. On pierwszy urzą
dzał kolekty wśród swoich parafian 
i za zebrane w ten sposób pienią
dze kupował leki na przesłane przez 
Księdza Biskupa recepty. Dotarł do 
firm farmaceutycznych i zaopatry
wał się w nich w lekarstwa po ce
nach hurtowych, dzięki temu za te 
same pieniądze mógł kupić więcej 
leków. Od zaprzyjaźnionych lekarzy 
zbierał próbki, jakie oni dostają 
bezpłatnie od firm farmaceutycz
nych jako reklamówki. Próbki te to 
leki najnowsze, najskuteczniejsze, 
dopiero co wprowadzone na rynek 
medyczny, a więc bardzo cenne. Za 
olbrzymi wkład pracy i serca w 
niesienie pomocy w różnych for
mach, za okazywaną nam przyjaźń

i żywe zainteresowanie naszymi 
problemami, a przede wszystkim  
właśnie za działania w sprawie le
ków ks. M. Danysz otrzymał ho
norowe członkostwo warszawskiej 
parafii naszego Kościoła.

Ks. J ü r g e n  S c h r o e r z Kościo
ła Ewangelickiego Nadrenii. Wziął 
„na swoje utrzymanie” grupę cho
rych, dla których niezbędny jest 
adalat, lek, który po stanach za
wałowych przyjmowany musi być 
latami. Kilka osób w wieku lat 
40—50 dzięki adalatowi powróciło 
do zdrowia, inne przyjmują go na
dal. Teraz jest już lek polski, ale 
do niedawna adalatu nie było czym 
zastąpić. Ks. J. Schroerowi wielu 
chorych zawdzięcza więc zdrowie, a 
może i życie.

Ks. R a l f  H a m b u r g e r ,  przed
stawiciel amerykańskiej organizacji 
pomocy „World Vision Internatio
nal”. Od lat bardzo zaangażowany 
w różne akcje pomocy dla Polski, 
zwłaszcza w najtrudniejszym kryzy
sowym okresie.

G ü n t h e r  N o a c k ,  były członek 
rady parafialnej zachodnioberliń- 
skiej parafii ewangelickiej im. Zin- 
zendorfa. Jak sam mówi, pomoc 
Polsce jest celem jego życia. Nie 
tylko organizował transporty, ale 
i sam przyjeżdżał do Polski wiele
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razy. Podobnie jak ks. M. Danysz, 
G. Noack otrzymał honorowe człon
kostwo zboru warszawskiego.

Ks. J o a c h i m  G u h r  t z .Bad-Ben- 
dheim, sekretarz generalny Związku 
Reformowanego w RFN. Zrealizo
wał setki recept indywidualnych i 
w ciągu jednego roku przysłał 35 
paczek lekarstw. Angażował się o- 
sobiście w organizowane akcje, zbie
rał fundusze na zakup leków, poma
gał nam w najtrudniejszym okresie.

M a r i a  P r e n d e r g a st, przyja
ciółka naszego Kościoła ze Szwaj
carii, żona wieloletniego pracowni
ka Ambasady Brytyjskiej w War
szawie, która na wieści o trudno
ściach w Polsce zaczęła wraz z p. 
Waltęfem Muggli ze swej parafii 
w Muri-Giimligen nadsyłać wielkie, 
liczące po kilkadziesiąt kartonów, 
przesyłki witamin i leków dla nie
mowląt, preparatów wapniowych 
dlt^ alergików^ i, ^rodków ^ppąfrufo
wych. )Maria Prendergast jest obok 
ks. M. Danysza i G. Noacka trze
cim honorowym członkiem refor
mowanej parafii w Warszawie. 
Wśród ofiarodawców są jeszcze: p. 
Mirinda van den Linden i ks. Mi
ller z Alzacji, ks. Dieter Hiifken z 
Essen, z Kościoła Unijnego Nad
renii, p. Karin Hamacher z „Flora 
Aphotheke** w RFN, państwo W.
J. van de Maar, p. Aleke Hoening 
oraz p. Th. N. A. van der Voort 
z Holandii, p. Odille Abeillon z pa
rafii rzymskokatolickiej w Awinio- 
nie, Paul Christiani z RFN (patrz 
„Jednota** 1987, nr 8, s. 8) i wiele 
innych osób.
W marcu 1982 roku nadszedł pier
wszy (później były następne) tran
sport leków z Marsylii. Udzielił 
nam pomocy również Kościół West
falski, grupy młodzieży z Wiirzbur- 
ga oraz szwajcarscy uczestnicy obo
zów młodzieży ewangelicko-refor
mowanej w Polsce. Kilka kartonów 
leków otrzymaliśmy też od ks. sen. 
Jana Waltera, proboszcza parafii 
Sw. Trójcy w Warszawie, a także 
od parafii ewangelicko-augsburskiej 
przy ul. Puławskiej, gdy likwido
wała ona swój niewielki punkt w y
dawania leków.

Tutaj, na miejscu, na Świerczew
skiego 76a, ktoś musiał przyjmo
wać te ogromne przesyłki, rozpa
kowywać, sortować i w końcu — 
wydawać. I to jest druga część og
romnej pracy związanej z akcją 
wydawania 'leków. Na początku, jak

wiemy, był Ksiądz Biskup. Sam. 
Później dołączyła się do niego p. 
Ola i lekarze w charakterze kon
sultantów. Wtedy akcja nie osiąg
nęła jeszcze takich rozmiarów, jak 
po wprowadzeniu stanu wojennego 
i p. Ola dawała sobie radę. Nie
które leki nie wymagające recept, 
jak środjki przeciwprzeziębieniowe 
i przeczyszczające czy witaminy, 
można było od niej otrzymać w se
kretariacie, gdzie stały pod ręką 
w szafce za szkłem. Problemem na
tomiast stały się duże partie leków 
dozwolonych bez recept oraz środki 
opatrunkowe, jakie nadeszły ze 
Szwajcarii. Rozdzielano je propor
cjonalnie dla wszystkich parafii i 
punktów diasporalnych naszego Ko
ścioła. W Warszawie wykonano ma
łe paczuszki i dołączano je do pa
czek żywnościowych. Pomoc dodat
kowych osób była przy tym nie
zbędna. Ale gdy zaczęły przycho
dzić transporty leków nie zamówio
nych, pochodzących ze zbiórek w 
parafiach, a na plebanii piętrzyły 
się góry kartonów, trzeba było 
więcej ochotników do pracy. Roz
ładowanie transportu oznaczało, że 
przez dwa, trzy dni przed połud
niem i po południu 5—6 -osób bę
dzie musiało pracować bez wytch
nienia. Nigdy nie brakło chętnych 
do pracy i to nie tylko spośród na
szych parafian. Zgłaszały się czę
sto również te  ̂osoby, które sko
rzystały z naszej pomocy i teraz 
same chciały pomóc. A wieczorem 
przychodziły lekarki — m.in. dr 
Bożena P. i dr Wanda W. — które 
dokonywały merytorycznego podzia
łu tego, w czym „siły niefachowe** 
zaprowadziły porządek formalny.
Pierwszym zadaniem lekarzy było 
wybranie leków, które figurowały 
na zgłoszonych receptach, następ
nie tych, które w najbliższym cza
sie mogły być potrzebne (na pod
stawie dotychczasowych zapotrzebo- 
zoań), i wreszcie tych, które stano
wiły zasób leków podręcznych.
Drugim zadaniem było podjęcie de
cyzji, co zostawić na miejscu, a co 
przekazać dalej — do szpitali, a na
stępnie — co i do jakiego szpitala 
(duże ilości leków kierowane były 
bowiem do szpitali warszawskich i 
pozawarszawskich). Poszukiwane 
speęyfiki, sprzęt medyczny i środki 
opatrunkowe trafiały za pośredni
ctwem naszego Kościoła najczęściej 
wprost na oddziały, w ręce kon
kretnych lekarzy, rzadziej do szpi
talnych aptek. Trzeba tu dodać, że 
oprócz leków przychodził i przy
chodzi nadal sprzęt medyczny, jak

igły i strzykawki jednorazowe, pod
kłady, coloplasty (woreczki do sztu
cznego odbytu, których wartość są 
w stanie ocenić tylko sami chorzy), 
środki opatrunkowe (np. kolorowe 
bandaże przekazane gabinetowi chi
rurgii dziecięcej w jednej z war
szawskich przychodni), środki odka
żające, pończochy przeciwżylakowe, 
a nawet laski. Wszystko to musi 
być trafnie i starannie rozdzielone.
Leki pochodzące ze zbiórek stano
wiły zawsze wielki problem. Nie 
mniejszym, choć innym, były leki 
w opakowaniach szpitalnych, np. po 
1000 tabletek. Jak to poporcjować, 
jak popakować, oznaczyć? A takie 
transporty często przychodziły ze 
Szwajcarii. Tu rozbłysł w całej o- 
kazałości talent organizacyjny p. 
Oli. Miała już wprawdzie kilka sta
łych osób do pomocy, ale to było 
nic w porównaniu z ogromem za
dań, wymagających na dodatek u-
dfiiału 4, fachoivę$w  77 • f aX
i chemików. Znaleźli się tacy, zna
lazło się też wielu chętnych do róż
nych czynności pomocniczych. Za
kupiono folię i spawarkę, jedna 0- 
soba spawała malutkie torebki na 
100 i 200 tabletek, druga wypisywa
ła na maszynie metryczki leków, a 
dziesiątki innych torebkowały tab
letki, wszystko zaś odbywało się 
według wskazówek fachowców i 
pod ich merytorycznym nadzorem, 
w warunkach ściśle przestrzeganej 
higieny.
Praca przy rozpakowywaniu, segre
gowaniu, porcjowaniu leków, a tak
że ich wydawaniu, wciągała coraz 
więcej ludzi. Jedni pracowali stale, 
inni pomagali okazjonalnie. Wszy
stkich nie sposób wymienić. Nie 
sposób też oddać ogromu wykonywa
nej pracy, do której potrzebne są 
różne kwalifikacje i umiejętności, 
a także siły fizyczne, bo te kartony 
z lekami sporo ważą. Potrzebne są 
też do niej odpowiednie predyspo
zycje psychiczne i odnosi się to nie 
tylko do tych osób, które mają kon
takt z chorymi — przyjmują recep
ty i wydają leki — ale również do 
tych, które pracują „na zapleczu**. 
A nadrzędną obowiązującą zasadą 
jest dobro chorego i tej zasadzie 
trzeba umieć się podporządkować. 
Dzisiaj punkt rozdawnictwa leków 
z darów ma za sobą kilkuletnie do
świadczenia i — jeśli można tak po
wiedzieć — stałą obsadę kadrową. 
Do niedawna jego „magazyny** mie
ściły się w piwnicy plebanii, a „0- 
kienko** wydawania na parterze, po
czątkowo w pomieszczeniu kance
larii parafialnej, potem na koryta
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rzu. Obecnie wszystko zostało prze
niesione do pomieszczenia w stoją
cym opodal budynku kościelnym. 
Największa odpowiedzialność spo
czywa na pracujących tu farmaceu
tach. Dwie farmaceutki — mgr Jo
lanta D. i mgr Wiesława C. — 
skrupulatnie sprawdzają każdy lek, 
odczytują zakodowane na jego opa
kowaniu dane, sprawdzają zgodność 
ze specyfikiem zaleconym na recep
cie. Mozolną, odpowiedzialną pracę 
wykonują fachowo, sprawnie, bez 
rozgłosu. Dwie lekarki — dr Wan
da W. i dr Izabella N. — pełnią 
nadzór medyczny. W skład „załogi” 
wchodzi również pielęgniarka p. 
Wacława Z., której podlegają środ
ki opatrunkowe i sprzęt medyczny, 
oraz wiele innych osób nie związa
nych zawodowo z medycyną ani z 
farmacją, ale bardzo pomocnych w 
wyszukiwaniu leków, sprawdzaniu 
dat ważności i porządkowaniu. Na
leżą do nich panie: Małgorzata C., 
tfóstadafącct' wręcz komputerową 'pa
mięć, która pozwala jej natychmiast 
i bezbłędnie stwierdzić, czy żądany 
lek jest na miejscu, Wacława K. 
(zmarła we wrześniu br. — red.), Lu
cyna K., Krystyna S., Małgorzata 
Ch., oraz panowie: Andrzej K., Woj
ciech R. i — do czasu przeprowa
dzki punktu — Tadeusz K.
Nadzór nad całością, organizacja i 
największa część pracy spoczywa na 
p. Marcie W. Ona jest ;,duszą” tej 
roboty. Chemik z wykształcenia, 
przyszła pomagać p. Oli w najgo
rętszym okresie, w 1982 r., a po jej 
wycofaniu się z czynnej pracy w 
punkcie przyjęła na siebie najwię
ksze ciężary związane z tą trudną, 
społeczną, jak to się mówi, a w 
gruncie rzeczy samarytańską pra
cą. Pani Marta, choć nie najmłod
sza i nie najzdrowcza, zawsze po
godna i uśmiechnięta, dwoi się i 
troi, nie liczy własnego czasu, zaw
sze jest gotowa wysłuchać, wyszu
kać, pomóc. Swoją serdecznością, u- 
śmiechem i widoczną kompetencją 
działa uspokajająco na zdenerwo
wanych i czasem nieufnych ludzi, 
którzy z nie zrealizowanymi recep
tami odchodzili od niejednych już 
drzwi.

I tu nie wszyscy otrzymują poszu
kiwany lek, bo nie wszystkie leki 
są. Nasz punkt rozdawnictwa leków 
z darów współpracuje z innymi po
dobnymi punktami przykościelnymi, 
których jest jednak coraz mniej. 
Zdarzało się niejednokrotnie, że w 
sytuacjach „podbramkowych” one 
przychodziły nam z pomocą, i od
wrotnie. Ale bywa i tak, że pożą
danego leku nie ma w żadnym 
punkcie. Bywa też, że chory nie 
wie, gdzie się zwrócić w swoich 
poszukiwaniach. Do punktu przy 
Świerczewskiego ludzie przycho
dzą przede wszystkim po lekarstwa, 
ale także po informację, po trochę 
współczucia i nadziei. I to także tu 
otrzymują.
Punkt jest otwarty dla wszystkich, 
nie tylko dla warszawskiej parafii 
ewangelicko-reformowanej, nie ty l
ko dla innych naszych parafii i dla 
diaspory, Tutaj może przyjść każdy 
— tak było od początku. Najważ
niejszyj& st bowiem człówiek cier
piący, człowiek w potrzebie, nieza
leżnie od tego, czy do jakiegoś Ko
ścioła należy, czy nie należy i czy 
w ogóle jest wierzący. Ile zrealizo
wano już recept? Na to pytanie nikt 
z pracujących przy lekach nie umie 
dać odpowiedzi, bo nikt nigdy tego 
nie liczył. Wiadomo tylko, że brak 
każdego kolejnego leku na rynku 
daje się u nas odrazu zauważyć. 
I gdy parę lat temu w czasie jed
nego dyżuru punkt przyjmował 30— 
40 recept, to teraz załatwia ich zna
cznie, znacznie więcej. Ale nie jest 
on w stanie zapełnić luki powstałej 
w zaopatrzeniu aptek państwowych. 
Praktykowana zaś na samym po
czątku forma interwencji indywi
dualnych już nie istnieje. Nie ma 
obecnie możliwości realizowania po
szczególnych recept za granicą.

*

Ludzie mówią dzięku ję” i wycho
dzą. Nie płacą za drogie, zagrani
czne lekarstwa — mogą zostawić 
ofiarę na potrzeby Kościoła, jeśli 
chcą. Niektórzy przynoszą kwiatek, 
co spotyka się z potępieniem pra

cujących tu pań: „Ma przecież w y
datki związane z chorobą, po co 
wydaje niepotrzebnie pieniądze”. 
Czasami ktoś, kto często korzystał 
z usług „kościelnej apteki”, przynie
sie upieczone w domu ciasto: „Panie 
tak ciężko do późnej nocy pracują 
— proszę zjeść do herbaty”. Bywa 
też czasem i niedowierzanie, i agre
sja: „Na pewno mają lekarstwo, tyl
ko chowają dla swoich”. Ale tu nie 
ma towaru spod lady. To, co jest, 
to jest dla chorych. Bo jedyną sa
tysfakcją z tej pracy, ciężkiej psy
chicznie i fizycznie, pracy całkowi
cie dobrowolnej, jest satysfakcja, że 
się komuś pomogło. Żadna inna, 
Tę satysfakcję mają ofiarodawcy: 
parafianie i księża — 2 Niemiec, 
Szwajcarii, Holandii, Francji — u- 
dzielenie pomocy potrzebującym. 
Chcąc wyrazić za tę pomoc naszą 
wdzięczność, na Boże Narodzenie, 
na Nowy Rok, a także po otrzyma
niu transportu p. Marta wysyła (da
wniej robiła to p. Ola) listy z pfó- 
dziękowaniami, karty świąteczne z 
życzeniami. To także jest praca — 
wysłać kilkadziesiąt kart w róż
nych językach — i włączają się do 
niej każdorazowo parafianie znają
cy obce języki.
Potrzeby rosną, dostawy maleją. 
Już na święcie są nowe ogniska nę
dzy, nieszczęścia; nad Ameryką Po
łudniową, Bliskim Wschodem, A fry
ką przewalają się kataklizmy ży
wiołowe i dziejowe. Zainteresowa
nie Polską słabnie. Niewielki licze
bnie Kościół Ewangelicko-Reformo
wany wziął na swoje barki ciężar, 
pod którym ugięli się silniejsi. Mó
wi się: Kościół. A Kościół to my, 
a w tym wypadku te parę osób, na
leżących do różnych wyznań, bo 
zespół „punktu” stanowią ludzie ró
żnych wyznań. Są to po prostu 
chrześcijanie, którzy za dewizę swb- 
jego postępowania przyjęli słowa a- 
postoła Pawła do Galacjan: „Jedni 
drugich brzemiona noście, a tak 
wypełnicie zakon Chrystusowy” 
(Gal. 6:2).

K. L.

Drodzy Czytelnicy,

Uprzejmie przypominamy o odnowieniu prenumeraty na rok 1988.

Dziękujemy!

Redakcja
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Obrady Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTE), które od 
1919 r. istniało w Poznaniu jako organizacja o zasięgu 
lokalnym, otrzymało 22 października 1983 r. zezwo
lenie władz państwowych na rozszerzenie działalno
ści na cały kraj. W niespełna półtora roku powstały 
oddziały terenowe w Bielsku-Białej, Cieszynie, Czę
stochowie, Drogomyślu, Goleszowie, Jaworzu, Łodizi, 
Skoczowie, Ustroniu, Wiśle, Wrocławiu. Do tej dwu
nastki (wliczając Poznań) doszły później oddziały w 
Katowicach, Szczecinie i Warszawie. Tak więc aktu
alnie PTE działa w 15 oddziałach terenowych i zrze
sza 1100 członków. Każdy z wymienionych oddziałów 
posiada peiwną specyfikę, a ich liczebność waha się 
od 25 do 200 osób. Jeszcze w dwóch innych miejsco
wościach — Krakowie i Pszczynie — zostały utwo
rzone oddziały terenowe, ale do dnia dzisiejszego 
nie załatwiły one do końca spraw legislacyjnych.
Celem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego jest
— zgodnie ze statutem — pogłębianie wspólnoty pol
skich ewangelików, zapoznawanie społeczeństwa z 
tradycjami i znaczeniem ewangelicyzmu polskiego, 
umacnianie zasad tolerancji religijnej i pluralizmu 
wyznaniowego, krzewienie zasad moralnych, podejmo
wanie działalności kulturalnej i społecznej, prowa
dzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży ewan
gelickiej.
Dnia 9 marca 1985 r. odbyło się w Poznaniu I Walne 
Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa E- 
wangelickiego, które wybrało władze organizacji (Za
rząd Główny, Komisję Rewizyjną, Sąd Polubowny) 
oraz wytyczyło główne kierunki działalności na naj
bliższe lata. Zgodnie z ustaleniami statutu, następne
— czyli drugie — Walne Zgromadzenie Delegatów 
powinno się było odbyć po upływie czterech lat, tzn. 
w 1989 r. Tymczasem zwołano je w trybie nadzwy
czajnym 10—11 października 1987 r. w Bielsku Bia
łej, półtora roku przed upływem kadencji władz 
naczelnych. Co na to wpłynęło?
Odpowiedzi na to pytanie udzielił w swoim spra
w dzaniu prezes ustępującego Zarządu Głównego 
Bernard Rozwałka. Ponad dwuletni okres działalności 
PTE jako organizacji o zasięgu ogólnokrajowym poz
wolił Zarządowi Głównemu zebrać pewne doświad
czenia, którymi chciał się on podzielić z szerszym 
gronem, a ponadto wyłoniły się sprawy, które po
winno rozstrzygnąć Walne Zgromadzenie Delegatów. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny zbierał 
się raz na kwartał, a posiedzenia odbywały się na 
przemian w Poznaniu (gdzie mieści się siedziba 
władz Towarzystwa) lub w terenie. Dzięki wyjazdom 
w teren członkowie Zarządu zapoznawali się z dzia
łalnością poszczególnych oddziałów i nawiązywali 
bezpośrednie kontakty osobiste. Duże odległości 
sprawiały jednak, że Zarząd spotykał się często w 
składzie mocno zdekompletowanym, a to utrudniało 
podejmowanie wiążących decyzji.
Problemy finansowe, z jakimi boryka się PTE, spra
wiły, że niektórych uchwał I Walnego Zgromadzenia

Delegatów nie można było zrealizować. Nie udało 
się, na przykład, rozpocząć wydawania periodyku 
Towarzystwa, mimo że zebrano materiały do dwóch 
numerów. Nie ukazał się też żaden numer biuletynu 
informacyjnego. Są, co prawda, pewne szanse za
radzenia tej sytuacji, bo oddział w Łodzi uzyskał 
zezwolenie na prowadzenie działalności poligraficz
nej, ale wciąż brak mu funduszów na zakup maszyn. 
Polskie Towarzystwo Ewangelickie jest prawnym wła
ścicielem kamienicy w Poznaniu, w której miesz
czą się lokale parafii ewangelicko-augsburskiej oraz 
mieszkania osób prywatnych. W obiekcie będącym 
własnością Towarzystwa ono samo nie posiada do 
swej wyłącznej dyspozycji żadnego pomieszczenia. 
Wszelkie próby pozyskania takiego pomieszczenia nie 
przyniosły — jak dotąd — rezultatów. Fakt ten po
ważnie utrudnia działalność PTE, zwłaszcza, od chwili, 
gdy stało się ono organizacją o zasięgu krajowym.

Nadzwyczajne II Walne Zgromadzenie Delegatów, w 
którym uczestniczyło ok. 40 osób reprezentujących 11 
oddziałów terenowych (nieobecni byli przedstawiciele 
Częstochowy, Goleszowa, Skoczowa i Szczecina), pod
jęło kilka uchwał, które zasługują na bliższe omó
wienie.
1. Zobowiązało ono Zarząd Główny do powołania 
komisji prawniczej, złożonej z przedstawicieli Ko
ścioła Eioangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Re
formowanego, w  celu przygotowania zmian w sta
tucie oraz opracowania regulaminu pracy Zarządu 
Głównego i oddziałów terenowych.
Uchwała ta została podjęta pod wpływem formal
nego wniosku złożonego przez Ingeborgę Niewiecze»- 
rżał z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, która 
przekazała władzom organizacji uwagi o statucie PTE, 
opracowane przez prawnika ze swojego Kościoła. 
Z dyskusji wynikło, że także inni członkowie PTE 
mają zastrzeżenia co do niektórych sformułowań sta
tutu.
2. Upoważniono Zarząd Główny do zlecania realiza
cji bieżących spraw poszczególnym oddziałom.
Zarząd Główny zbiera się rzadko i — o czym już 
wspomniano — nie ma pieniędzy. Zachodzi więc po
trzeba wykorzystania możliwości — materialnych i 
tych, które tkwią w ludziach skupionych w poszcze,- 
gólnych oddziałach — do celów całej organizacji. 
Np. w oddziale w Bielsku-Białej są ludzie posiada
jący duże doświadczenie w organizowaniu koncertów 
muzyki religijnej i chętnie pomogą w tej sprawie 
innym oddziałom. Łódź pragnie wykonywać w przy
szłości usługi poligraficzne dla wszystkich oddziałów, 
Warszawa deklaruje gotowość wydawania biuletynu 
informacyjnego itp.

3. Zobowiązano istniejące oddziały PTE do pracy nad 
powoływaniem nowych oddziałów terenowych.
W pierwszym okresie działalności procedura powo
ływania oddziałów terenowych wyglądała na ogół 
w ten sposób, że Zarząd Główny zwracał się do pro

8



boszczów ewangelicko-augsburskich, aby wzięli ini
cjatywę w swoje ręce. W wielu przypadkach dało 
to pozytywne rezultaty, ale okazało się również, że 
są i tacy proboszczowie, którym nie zależy na roz
woju PTE. Wtedy wskazane jest, aby oddział, który 
sąsiaduje z ośrodkiem nie objętym jeszcze działal
nością PTE, pomógł żyjącym tam ewangelikom świe
ckim w zorganizowaniu własnego oddziału tereno
wego.

•

4. Zobowiązano każdy oddział terenowy do przekaza
nia informacji o swojej działalności oraz wykazu au
torów i tematów prelekcji oddziałowi w Warszawie 
w terminie do końca grudnia 1987 r.
Delegaci oddziału w Warszawie zobowiązali się do 
wydawania, w niewielkim nakładzie, biuletynu in
formacyjnego, który oprócz informacji o działalności 
Zarządu Głównego i poszczególnych oddziałów te
renowych będzie podawał nazwiska i adresy osób 
chętnych do wygłaszania prelekcji w oddziałach te
renowych. Ten swoisty „bank informacji” ma uła
twić oddziałom planowanie spotkań członkowskich.

5. Postanowiono prosić wszystkich członków o włą
czenie się do akcji zbierania i ewidencjonowania pa
miątek ewangelicyzmu w związku z patronatem PTE 
nad powstającym Muzeum Reformacji w Mikołaj
kach.
Już I Walne Zgromadzenie Delegatów podjęło u- 
chwałę podobnej treści. Sprawa ta stała się szcze
gólnie aktualna w związku z przejęciem przez PTE 
patronatu nad powstającym Muzeum Reformacji w 
Mikołajkach. Podstawę tego muzeum stanowią zbiory 
gromadzone od kilkudziesięciu lat przez ks. Włady» 
sława Pilchowskiego. Władze Kościoła Ewangelicko- 
- Augsburskiego, z przyczyn bliżej nie znanych, nie 
okazały gotowości utworzenia z tych i innych zbio
rów kościelnych Muzeum Reformacji. Zbiory ks. Pil
chowskiego przejmuje więc państwo, które finansuje 
remont byłej szkoły ewangelickiej z przeznaczeniem 
na przyszłe muzeum. Budynek, o powierzchni 1000 m2, 
ma być oddany Muzeum w 1988 r. Byłoby wskazane, 
aby kopie przechowywanych w parafiach lub domach 
prywatnych pamiątek ewangelicyzmu polskiego mo
gły się znaleźć w tym unikalnym Muzeum Reformacji 
w Mikołajkach, nad którym patronat obejmuje — w 
imieniu Zarządu Głównego — oddział w Łodizi. 6

6. Postanowiono uznać status quo oddziału w War
szawie.
Uchwała powyższa wymaga bliższego objaśnienia. 
Osoby powołujące do życia oddział warszawski PTE 
(powstał on w październiku 1986 r.) zaprosiły do 
współpracy ewangelików augsburskich, ewangelików 
reformowanych, metodystów i baptystów. Ponieważ 
ci ostatni nie skorzystali z propozycji, w skład od
działu warszawskiego weszli ostatecznie członkowie 
trzech wyznań ewangelickich, co znalazło odbicie 
także w składzie zarządu. Zarząd Główny zakwestio
nował jednak decyzję oddziału warszawskiego, uwa
żając że do członkostwa w PTE są uprawnieni tylko 
wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i E- 
wangelicko-Reformowanego. Warszawa zajęła inne 
stanowisko, stając na gruncie statutu, który nie pre
cyzuje przynależności kościelnej, a jedynie mówi, że 
członkiem Towarzystwa może być pełnoletni obywa
tel PRL wyznania ewangelickiego... (par. 10). Na tym

tle między Warszawą a Poznaniem nastąpiła wymia
na korespondencji, która jednak nie przyniosła roz
strzygnięć.
Dnia 10 sierpnia 1987 r. Zarząd Główny rozesłał do 
wszystkich oddziałów pismo okólne informujące o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia De
legatów. W piśmie tym, podpisanym przez prezesa 
ZG, znalazło się następujące sformułowanie: Walne 
Zgromadzenie rozpatrywać będzie sprawę przynależ
ności do Towarzystwa osób innych wyznań protes
tanckich niż ewangelickie. W związku z tym proszę, 
aby delegaci przedstawili podczas obrad stanowisko 
swoich oddziałów.
Abstrahując od niezbyt fortunnego sformułowania: 
osoby innych wyznań protestanckich niż ewangelickie 
(czyż „protestant” i „ewangelik” to nie synonimy?), 
trzeba stwierdzić, że większość oddziałów zrozumiała 
je w ten sposób, że chodzi o członkostwo w PTE 
wszystkich bez wyjątku ugrupowań wolnokościelnych 
(ze świadkami Jehowy włącznie). Wywołało to emocje, 
zwłaszcza wśród niektórych delegatów ze Śląska 
Cieszyńskiego, bo tam — jak wiadomo — wielu lu
teranów odchodzi do grup wolnokościelnych. Prze
bieg dyskusji wskazywał, że tylko dwa oddziały 
(Bielsko-Biała i Cieszyn) byłyby gotowe zaakceptować 
w PTE wyznawców Kościołów „wolnych”, pozostałe 
zaś są temu przeciwne.
Argumenty delegatów warszawskich, aby dyskusję 
ograniczyć do członkostwa metodystów, że wyzna
wcy Kościoła Metodystycznego w sposób jak najbar
dziej uprawniony mogą uważać się za ewangelików 
(świadczy o tym zbliżenie luterańsko-metodystyczne 
i reformowano-metodystyczne w różnych krajach, 
znajdujące odbicie w zawieranych uniach kościelnych 
lub wspólnotach ołtarza i ambony) — nie trafiały 
do przekonania większości zgromadzonych. Z rozmów 
prowadzonych już później — poza salą obrad — do
wiadywaliśmy się, że nastawienie takie częstokroć 
kształtowali pytani o radę księża ewangelicko au
gsburscy, którzy sami dogmatyki i etyki ewangeli
ckiej uczyli się od... metodysty, ks. prof. Witolda 
Benedyktowicza (członka oddziału warszawskiego 
PTE). Fakt ten musi budzić smutne refleksje.
W samym środku wszystkich tych emocji, kiedy wy
dawało się, że porozumienia nie da się osiągnąć, 
wstał jeden z delegatów (Henryk Dominik z Wro
cławia) i oświadczył, że musimy znaleźć rozwiązanie 
kompromisowe. Emocje zaczęły powoli opadać. Przy
czynił się do tego także koncert organowy muzyki 
J. S. Bacha w kościele w Bielsku-Białej, zorganizo
wany przez miejscowy Oddział PTE. Jerzy Waldorff 
ma rację twierdząc, że muzyka łągodzi obyczaje: gdy 
po powrocie z koncertu trzeba było podjąć uchwałę, 
delegaci byli gotowi uznać status quo w Warszawie.

7. Postanowiono upoważnić Zarząd Główny do nada
wania honorowego członkostwa ludziom zasłużonym 
dla polskiego ewangelicyzmu.
Powyższa uchwała nie wymaga większego objaśnie
nia. Honorowe członkostwo może otrzymać każda o- 
soba, która swymi badaniami lub innego rodzaju 
działalnością przyczyniła się do poszerzenia wiedzy 
o polskim ewangelicyzmie.
8. Postanowiono poprzeć ideę odbudowy szpitala 
ewangelickiego w Warszawie i upoważnić oddział w 
Łodzi do podjęcia — w porozumieniu z Zarządem
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Głównym — niezbędnych działań zmierzających do 
sfinalizowania tego przedsięwzięcia.
Jak wiadomo, idea odbudowy szpitala ewangelickiego 
w Warszawie, zniszczonego przez Niemców podczas 
II wojny światowej, odżyła na początku lat osiem
dziesiątych. Wykonano wiele prac wstępnych, gotowa 
jest min. pełna dokumentacja tego obiektu. Konsy- 
storz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego idei tej 
jednak nie . poparł, czemu dał wyraz w publicznie 
ogłoszonej uchwale. Po tej decyzji wiele osób wy
cofało się z działalności na tym polu. Wielu ewange
lików do dziś nie może się jednak pogodzić z my
ślą, że szpital nie będzie odbudowany. Podczas spot
kania w Bielsku-Białej krzyżowały się racje entuzja
stów i sceptyków. Ostatecznie przeważyła opinia, 
że skoro za granicą są ludzie gotowi do zbierania po
trzebnych fundiuszów, to trzeba pozostawać z nimi 
w kontakcie. W przygotowaniu jest projekt utworze
nia specjalnej fundacji.

9. Postanowiono zorganizować cykl uroczystości po
święconych wkładowi eioangelicyzmu w rozwój kul
tury polskiej w związku z przypadającym w 1989 r. 
jubileuszem 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ewan
gelickiego.

I ta uchwała nie wymaga bliższego objaśnienia. Pod 
pojęciem „kultura” rozumie się tu także kulturę ma
terialną, a więc będzie mowa nie tylko o wkładzie e- 
wangelików w rozwój kultury duchowej, ale również 
w rozwój polskiego przemysłu, handlu i pokrewnych 
im dziedzin.
Nowy, 15-osobowy, Zarząd Główny pracować będzie 
w następującym składzie: Bernard Rozwałka (POz*- 
nań) — prezes; Zofia Wojciechowska (Łódź) — wice
prezes; Piotr Plinta (Bielsko-Biała) — wiceprezes; 
Henryk Dominik (Wrocław) — sekretarz; Zdzisław 
Przanowski (Poznań, jedyny reformowany w ZG) — 
skarbnik; Witold Baryliński (Wrocław), Adam Binek 
(Bielsko-Biała), Józef Król (Jaworze), Stanisław 
Lasie (Wisła), Maria Miarka (Jaworze), Piotr Pilich 
(Drogomyśl), Jacek Romankow (Poznań), Anna Ro
mankow (Poznań), Władysław Stefek (Cieszyn), Jan 
Toman (Cieszyn) — członkowie. Zastępcami członków 
zostali: Halina Gogółka (Ustroń) i Karol Karski (War
szawa). Wybrano też Komisję Rewizyjną i Sąd Polu
bowny. Najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego ma 
się odbyć 9 stycznia 1988 r. we Wrocławiu.

Karol Karski 
Ingeborga Niewieczerzał

■ - J<> ■ ■> X . r r  ■, j r . rx  • ,  ty f : •< ń - / - w r  r , ł>

KS. BOGDAN TRANDA

Pisarz chrześcijański
Zmarł Roman Brandstaetter, jeden 
z największych polskich pisarzy o- 
statnich dziesięcioleci, wyjątkowe 
zjawisko w całej historii polskiej 
literatury. Mówi się o nim i pisze, 
że był pisarzem katolickim. Nie
wątpliwie był katolikiem i to kato
likiem z wyboru, co wysoko podno
si znaczenie jego wyznania. Nie
mniej jednak ani jego osoby, ani pi
sarstwa nie da się zamknąć w opłot
kach jednej konfesji.

Urodził się 3 stycznia 1906 w Tarno
wie, w rodzinie żydowskich intelek
tualistów. Jego dziadek, M. D. 
Brandstaetter, był wybitnym proza
ikiem hebrajskim (1844—1928). Po 
nim chyba wnuk odziedziczył talent 
literacki i jeszcze coś bardzo waż
nego — umiłowanie Biblii. Po dłu
gich poszukiwaniach i walkach we
wnętrznych Roman Brandstaetter u- 
wierzył, że Jezus z Nazaretu jest 
Mesjaszem, że jest Bogiem. I w kon
sekwencji tego odkrycia przyjął 
chrzest w Kościele rzymskokatoli
ckim. Jednakże nie była to ani 
ucieczka, ani odejście od judaizmu. 
Różnił się od wielu neofitów, któ
rzy zmienili swoje wyznanie po

to, aby się wtop i ś w otoczenie i 
bardzo starannie zatrzeć za sobą 
ślady prowadzące do narodu ży
dowskiego i wyznania mojżeszo- 
wego. Roman Brandstaetter z di>- 
mą nosił swą przynależność do 
narodu wybranego. Miał świadomość 
dziedzictwa i związków łączących go 
bezpośrednio z wybitnymi przodka
mi, których imiona zostały na wie
czność utrwalone w Piśmie świętym. 
Przyjęcie przez niego chrześcijań
stwa nie było nawróceniem w poto
cznym rozumieniu tego słowa. On się 
nie nawrócił na chrześcijaństwo. 
„Nas nie trzeba nawracać — twier
dził. — Jedynym progiem jest to, 
aby Żyd uwierzył, że jego' współ- 
plemieniec, Jehoszua z Nazaretu, 
prawdziwie jest Synem Bożym i 
Bogiem” (cyt. za: Tadeusz Żychie- 
wicz: Rabbi Roman Brandstaetter, 
„Tygodnik Powszechny” nr 41 z 11 
października 1987, s. 1). O drodze 
Brandstaettera do chrześcijaństwa 
wiele można się dowiedzieć z jego 
pięknej i głębokiej, acz niewielkiej 
książki Krąg biblijny. Oto co pisze 
w niej o swej drodze: „Wiarę w 
Chrystusa musiałem zdobywać wy
siłkiem. Ale wydaje mi się, że przy

szedłem do Niego w sposób organi
czny, ewolucyjny, od Starego Tes
tamentu do Nowego, dlatego jestem 
uczulony na łączące je ze sobą hi
storyczne i sakralne związki, które 
potwierdzają prawdę mojej wiary” 
(Krąg biblijny, Warszawa, „PAX”, 
wyd. II, s. 107).

Jego dochodzenie do wiary w Chry
stusa trwało długo, był to proces, 
a nie wydarzenie. Niektórzy są 
skłonni podkreślać nagłość tego ak
tu, zwracając uwagę na to, co się 
stało podczas wojny w Palestynie, 
gdy spośród przeglądanych przez 
Brandstaettera czasopism wypadła 
wkładka z reprodukcją siedemna
stowiecznej rzeźby ukrzyżowanego 
Chrystusa. Chwila przyglądania się 
reprodukcji pozwoliła mu na sfor
mułowanie w myśli konkluzji: Bóg. 
Niemniej jednak dochodzenie do 
wiary chrześcijańskiej trwało bar
dzo długo, a zaczęło się jeszcze w 
tarnowskich latach dzieciństwa, gdy 
usiłował zrozumieć, kim był Jezus. 
W tym długotrwałym procesie mo
żna wyodrębnić również pewien e- 
pizod ewangelicki, który warto tu, 
pro domo sua, podkreślić:
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„...Usiadłem przy biurku i przerzu
całem kartki Pisma świętego. Ura
towałem je w nader dramatycznych 
okolicznościach, podczas wojennej 
tułaczki, z rąk ludzi, dla których 
było zgorszeniem. Lubię ten egzem
plarz. Jest stary — wydany w War
szawie w 1869 roku — pożółkły, o- 
prawiony w mocną skórę, dziś już 
wytartą i sparciałą” (Krąg biblijny, 
s. 76). Po przeczytaniu tych słów 
zastanowiło mnie, dlaczego ten wła
śnie egzemplarz Biblii był dla lu 
dzi zgorszeniem. Zaświtało mi w 
głowie pewne podejrzenie ... Sięg
nąłem po Biblię Gdańską i porów
nałem dwa cytowane przez Brand
staettera fragmenty z jej tekstem. 
Tak, bez wątpienia Roman Brand
staetter czytał w Jerozolimie ewan
gelicką Biblię Gdańską, której prze
kład został dokonany przez ks. Da
niela Mikołajewskiego na zlecenie 
Synodu Ewangelicko-Reformowane
go i wydrukowany po raz pierwszy 
w Gdańsku w roku 1632

Chcę jeszcze wspomnieć o dwóch 
szczegółach, które dotyczą kontak
tów pisarza z ewangelikami. Zapro
szony przez warszawską parafię e- 
wangelicko-reformowaną w 1969 ro 
ku na wieczór autorski zgodził się 
przyjechać z nie udawaną przyjem
nością. Na początku prelekcji użył 
zwrotu „w waszym zborze”, po czym 
zawahał się, wstrzymał na chwilę 
głos i powiedział: „w n a s z y m  
zborze”, po czym wytłumaczył się 
z tej poprawki mniej więcej tak: 
zbyt wiele nas łączy, jako chrześci
jan, aby wprowadzać podział na 
„wy” i „my”. Sądzę, że jest to szcze
gół bardzo istotny dla scharaktery
zowania osobowości pisarza. Wska
zuje bowiem na jego głęboki, chrze
ścijański uniwersalizm. Roman 
Brandstaetter nie jest pisarzem wy
znaniowym. On należy do wszyst
kich chrześcijan, bez względu na 
wyznanie. Stwierdzenia tego nie 
trzeba traktować jako absurdalną 
próbę aneksji, lecz chęć złożenia 
hołdu jego wielkości. Częsty i bar
dziej bezpośredni kontakt miał pi
sarz z parafią ewangelicko-augsbur
ską w Poznaniu. W latach sześć*- 
dziesiątych tamtejszy młodzieżowy 
zespół teatralny w bardzo trudnych 
warunkach lokalowych, ale z dużym 
powodzeniem wystawił jego sztukę 
„Dzień gniewu” reżyserowaną przez 
Wiktora Wernera.

Chrześcijańskim uniwersalizmem 
przepojone jest całe religijne pisa
rstwo Romana Brandstaettera. Ze 
szczególną ostrością rzuca się to w 
oczy czytelnikowi wyznania ewan
gelickiego, który nie wyczuwa ba
riery ani dystansu, gdy czyta jego 
teksty, przeciwnie — jest u siebie, 
na terenie sobie bliskim.

R Brandstaetter uprawiał wszyst
kie gatunki literackie. Pisał poezje, 
dramaty, prozę, zajmował się też 
przekładami z literatury obcej. 
Tworzył teksty dłuższe i bardzo 
krótkie, religijne i świeckie. Na 
największą wdzięczność ewangeli
ków zasłużył sobie tetralogią Je
zus z Nazaretu. W czterech tomach 
opowiedział historię przedstawioną 
przez cztery Ewangelie. Nie jest to 
jednak ani streszczenie, ani rozbu
dowanie świadectwa Ewangelii, lecz 
niesłychanie głębokie przetworzenie 
materiału zawartego w dziele ewan
gelistów. Napisanie ietralogir było 
możliwe dzięki żywej tradycji ży
dowskiej, w której autor się wy
chował, dzięki głębokiej znajomości 
Starego Testamentu — bez czego 
nie da się zrozumieć Nowego — 
dzięki przemyśleniom, kontemplacji 
i modlitwie, przede wszystkim zaś 
dzięki inspiracji — miejmy odwa
gę to powiedzieć — Ducha. To dar 
Ducha pozwolił mu na znalezienie 
takiej formy wyrazu, dzięki której 
ograniczone słowo ludzkie nie ogra
niczyło wielkości Jezusa i Jego dzieł 
do płaskiej zwyczajności wydarzeń 
historycznych.

Drugi powód szczególnej wdzięcz
ności dał ewangelikom pisząc Krąg 
biblijny. Zawarł w nim osobiste wy*- 
znania o charakterze autobiografi
cznym, skoncentrowane jednak wo
kół Pisma świętego. „Zdecydowałem 
się spisać moje doświadczenia bi
blijne w nadziei, że niektóre oso
biste przeżycia kształtujące mój 
stosunek do Świętej Księgi będą 
może w jakiejś mierze pomocne 
czytelnikowi w jego własnej wę
drówce do źródeł Objawienia. Pra
gnę, aby te wyznania spełniły rolę 
przypadkowego przechodnia, któ
rego, mijając na ulicy, pytamy o 
drogę. Przechodzień ma dobrą wo
lę i nie zamierza udzielać błędnych 
odpowiedzi ani wskazywać fałszy
wego kierunku, z czego jednak nie 
wynika, że trop, który wskazał, jest 
najlepszy, najprostszy, a przede 
wszystkim najwłaściwszy. Może

moje przeżycia i argumenty do nie
jednego czytelhika nie przemówią. 
Ale może się zdarzyć, że znajdzie 
on wśród nich jakieś słowa lub zda
nia, które mimo nieudolności wy
rażenia tego, co powinny wyrazić, 
odczytane w sposobną porę — a 
któż zna ów czas? — pozwolą mu 
przełamać przeszkodę i wstąpić do 
wnętrza biblijnego kręgu” (Krąg 
biblijny, s. 8).

Trzeci powód szczególnej wdzięcz*- 
ności dał nam przez przekłady te
kstów biblijnych, takich jak przede 
wszystkim Psałterz, niektóre frag
menty Starego Testamentu, a z 
Nowego — cztery Ewangelie i Dzie
je Apostolskie. Są to przekłady po
etyckie, w których tłumacz ukazuje 
nowe, głębsze perspektywy tekstu. 
Współcześni translatorzy Pisma 
świętego nie mogą zignorować do
konań Brandstaettera w tej dzie
dzinie, choć nie muszą się z nim 
we wszystkim zgadzać.

Ignorowany jest Brandstaetter przez 
wydawców i krytyków świeckich, 
choć w jego twórczości nie brak 
dzieł o charakterze świeckim: Teatr 
niemal całkowicie o nim zapomniał, 
ale trzeba dodać, że chodzi o teatr 
w Polsce, bo za granicą sztukLjego 
są często i z powodzeniem grywa
ne, a twórczość literacka nagra
dzana, na przykład prestiżową na
grodą Herdera. Mimo ignorowania 
go w kraju, wielu Polaków uważa 
Romana Brandstaettera za jeden z 
największych talentów literackich, 
które wzeszły i rozwinęły się na 
ziemi nadwiślańskiej.

Ten krótki szkic poświęcony zmar
łemu niedawno pisarzowi jest dość 
jednostronny, ogranicza się bowiem 
tylko do paru szczegółów istotnych 
zwłaszcza dla ewangelików. Chcemy 
jednak właśnie za Brandstaetterem 
wyrazić przekonanie, że „nie należy 
lekceważyć szczegółów”. W jednej 
z Bardzo krótkich opowieści on sam 
wyraził tę myśl następująco: „W 
pierwszych dniach prześnią jezioro 
Sankt Magdalen pogrąża się w tę
pej melancholii. Ludzie wyjechali, 
brzegi opustoszały, w przystani ko
łysze się łódka do połowy wypeł
niona wodą. Na naszym stole stoi 
filiżanka nie dopitej kawy. Jest to 
drobny, ale ważny szczegół w me*- 
lancholijnym krajobrazie jeziora” 
(Bardzo krótkie opowieści, Warsza
wa, „PAX”, wyd, I, s. 12).
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Else Müller
1 91 5-1 98 7

Mówiła o sobie, że jest Frankonką, 
urodziła się i wychowała we 

Frankonii. Jej miastem rodzinnym, 
gdzie praktycznie -spędziła całe ży
cie, była Norymberga. Opowiadała, 
że jej babka kiedyś wykrzyknęła z 
przerażeniem: O Boże, Prusacy nad
chodzą! W rozmowie z Polakiem 
chciała w ten psychologiczny spo
sób przełamać barierę, jaką mógł
by w jego świadomości wywołać 
fakt, że była Niemką. Nie był to 
jednak tylko błyskotliwy chwyt, ale 
wyraz jej otwartej postawy i chęci 
wyjścia rozmówcy naprzeciw. Wła- 
śnie otwartość i gotowość wyjścia 
naprzeciw to najbardziej charakte
rystyczne cechy jej osobowości. Nie
stety, trzeba o niej pisać już w cza
sie przeszłym. Zginęła w wypadku 
samochodowym na ulicach Norym- 
bergi, gdzie mieszkała i aż do eme
rytury pracowała w ekumenicznej 
agendzie bawarskiego Kościoła lu- 
terańskiego.
Był pogodny dzień listopadowy 1958 
roku, kiedy Elsę zagadnęła mnie na 
dziedzińcu ośrodka konferencyjnego 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego Cret-Berard w kantonie Vaud 
w Szwajcarii. Nie miałem specjal
nie ochoty na nawiązywanie bliż
szej znajomości z Niemcami. Zbyt 
świeże jeszcze były w pamięci prze
życia czasu okupacji. Nie przypusz
czałem jednak, że ta rozmowa i kil
ka dni spędzonych na jesiennej 
konsultacji organizowanej przez 
Wydział Młodzieży Światowej Rady 
Kościołów staną się nie tylko po
czątkiem długoletniej przyjaźni, ale 
także punktem zwrotnym w moim 
sposobie myślenia, zwłaszcza w sto
sunku do Niemców. Od tamtej 
chwili powoli zaczął ustępować 
schemat — każdy Niemiec to wróg. 
Jego miejsce zajęło bardziej zróż
nicowane spojrzenie i poszukiwanie 
w każdej osobie człowieka, nieza
leżnie od narodowości.
Else Müler miała w tym procesie 
odegrać kluczową rolę. Z usposo
bienia i przekonań była do tego 
predestynowana. Umiała nawiązy
wać serdeczną nić porozumienia i 
potem ją podtrzymywać. Jako oso
ba odpowiedzialna za kontakty e-

kumeniczne w Kościele bawarskim, 
niała służbowe możliwości spoty
kania się z przedstawicielami róż
nych Kościołów i narodów. Spotka
nia te nie miały jednak wcale 
charakteru służbowego. Były lu
dzkie, bezpośrednie, owocne.
Do Polski pierwszy raz przyjechała 
w roku 1965. Przywiozła ze sobą 
grupę młodych pastorów bawar
skich, a główny punkt tej kilku
dniowej wizyty stanowiła konfe
rencja nt. „Polacy i Niemcy w 20 
lat po wojnie”, zorganizowana przez 
ówczesną Komis 

"sKiej0* Sacly 'TEE 
byłem założycielem i przewodniczą
cym. Elsę okazywała niestrudzoną 
energię w takich poczynaniach, nie 
tylko sama nawiązywała kontakty, 
ale w orbitę swych działań wcią
gała ludzi ze swojego otoczenia, w 
szczególności pastorów, jako osoby 
wywierające wpływ na kształtowa
nie opinii publicznej. Z uporem i z 
humorem, który jej nigdy nie opu
szczał, przełamywała bariery, u- 
przedzenia, stereotypy. Świadomie i 
konsekwentnie dążyła do pojedna
nia między ludźmi, których dzielą 
złe doświadczenia przeszłości, po
glądy, kultura. Utrzymywała oso
biste stosunki z wieloma ludźmi 
najpierw na Zachodzie — w Ho
landii, Wielkiej Brytanii, Skandy
nawii, potem i na Wschodzie — w 
Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w 
Czechosłowacji. Nawiązywała dialog 
nie tylko z chrześcijanami, ale także 
z filozofami marksistowskimi, na 
przykład z V. Gardavskim z Pragi. 
Na długo zanim doszło do odprę
żenia między Wschodem a Zacho
dem, zanim zostały podpisane poro
zumienia mięzdy RFN a ZSRR, Pol
ską i Czechosłowacją, Elsę Muller 
sama lub w towarzystwie kilku o- 
sób przecierała szlaki porozumienia. 
Pierwsze na tej drodze kontakty na
wiązała z chrześcijanami polskimi. 
Gościliśmy ją w Warszawie, Łodzi, 
Krakowie, Poznaniu, na Śląsku Cie
szyńskim i Dolnym. Odwiedzaliśmy 
ją w Norymberdze, spotykaliśmy na 
międzynarodowych konferencjach. 
Mówiliśmy o Elsę, że jest nieznisz
czalna, tyle z niej promieniowało

le Młodzieży, Pol-.
umenicznej, której

energii, ciekawości świata i ludzi, 
a przecież była już niemłoda. 
Działalność kościelną zaczęła w 24 
roku życia po ukończeniu berlińskiej 
szkoły Burkardthaus w roku 1939 
jako wyszkolona w muzyce kościel
nej i w pracy z młodzieżą. Wybra
ła pracę z młodzieżą w Kościele, 
jako osoba głęboko wierząca i dzię
ki temu udało się jej uniknąć zobo
wiązań i powiązań z Hitlerjugend. 
Dokładnie 1 września 1939, w dniu 
napaści Niemiec na Polskę, podjęła 
pracę z młodzieżą w Bambergu,

tern w dekanacie. Po ośmiu trud
nych latach przeniosła się do swej 
rodzinnej Norymbergi, gdzie pod
jęła odpowiedzialność za pracę mło
dzieży w okręgu kościelnym An
sbach, stopniowo rozszerzając za
kres pracy na Srodkowozachodnią 
i Dolną Frankonię.
Wtedy nawiązała pierwsze ekume
niczne kontakty, które w ciągu dzie
sięciu lat tak się rozwinęły, że po
wierzono jej pracę ekumeniczną 
młodzieży. Na ten okres przypada 
nasze spotkanie w Cret-Berard. W 
końcu zajęła się całkowicie pracą 
ekumeniczną, która dała jej pełną 
swobodę działania. Wreszcie w roku 
1980 oficjalnie, a w 1983 rzeczy
wiście, przeszła na emeryturę. Ale 
tak naprawdę nigdy nie przeszła 
w stan spoczynku (Niemcy nazywa
ją emeryturę stanem spoczynku — 
Ruhestand). Była czynna aż do koń
ca i można powiedzieć, że zginęła 
na posterunku. Różnica polegała na 
tym, że przed emeryturą prowadziła 
działalność z upoważnienia Kościo
ła, a potem w imieniu „instytucji” 
Else Müller i ... na własny koszt. 
Żyła bardzo skromnie, aby ze swej 
emerytury odkładać na pokrycie ko
sztów podróży i na utrzymanie pry
watnego hotelu — dwupokojowego 
niezależnego mieszkanka, które wy
najmowała na trzecim piętrze ka
mienicy, gdzie sama mieszkała od 
lat w kawalerce. Przyjaciele, zna
jomi, przyjaciele przyjaciół mogli 
tam się bezpłatnie zatrzymywać. 
Kogo było stać, zostawiał pewną 
kwotę na pokrycie kosztów utrzy
mania tych, których stać na to nie
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było. Gość miał zapewniony nie 
tylko dach nad głową oraz wikt, 
gdy było trzeba, ale też wielogor 
dzinne rozmowy z Elsę i spotkania 
z interesującymi ludźmi bądź u niej 
w domu, bądź gdzieś na mieście, 
na przykład u pastora Jurgena Me- 
hla, proboszcza parafii im. Gustawa 
Adolfa, do której Elsę należała. Naj
częściej jednak dzwoniła do paru 
osób ze swych licznych przyjaciół 
i urządzała spotkania u siebie. 
Nawiązane przez długie lata pracy 
przyjaźnie troskliwie pielęgnowała, 
zdając sobie sprawę, że ludzie spo
tykając się, wymieniając myśli i 
odwiedzając wzajemnie — przeła
mują uprzedzenia, stereotypy, nie
chęci, nienawiść, złe doświadczenia 
przeszłości, zaczynają się coraz le
piej rozumieć, nawiązują nici sym
patii, rozwijają zaufanie, budują 
mosty ponad dzielącymi przepaścia

mi. Z licznych podróży wysyłała 
karty, które zawsze zawierały coś 
więcej niż tylko pozdrowienia. Pa
miętała o urodzinach i ważnych 
wydarzeniach w życiu przyjaciół. 
W dwudziestopięciolecie spotkania 
w Cret-Berard specjalnie przyjecha
ła do Warszawy. Widać i dla niej 
było to wydarzenie ważne, otwiera
jące osobny rozdział jej życia ukie
runkowany na Wschód, zwłaszcza 
na Polskę, kraj, który tak wiele 
ucierpiał od jej ziomków.
Do Polski przyjeżdża wielu Niem
ców, którzy mają poczucie winy 
wobec Polaków. Dają temu wyraz 
w rozmowach prywatnych, w oś
wiadczeniach publicznych i w ka
zaniach. Niekiedy, słuchając tego 
jesteśmy zażenowani ich słowami 
i formą, w jakiej to robią. Elsę 
była zupełnie inna. Nigdy się nie 
kajała, choć miała jasną świadomość

przeszłości i winy obciążającej jej 
naród. Kto się z nią zetknął, nie 
miał co do tego wątpliwości. Podo
bnie, jak nie miał wątpliwości co 
do tego, że spotyka się z przyja
cielem, człowiekiem, który swoimi 
poczynaniami wpływa na zmianę 
stosunków między ludźmi, dotąd ży
jącymi po dwu stronach dzielącej 
ich przepaści. Jej poczynania były 
głęboko zakorzenione w mocnej 
wierze i w nieustannej modlitwie. 
W swoim egzemplarzu „Haseł” 
(„Losungen” — w polskim wydaniu 
„Z Biblią na co dzień”) braci mo
rawskich przechowywała długą li
stę osób, za które stale się modliła. 
Kto miał okazję zatrzymać się w 
jej norymberskim „hoteliku” przy 
Gudrunstrasse i uczestniczył razem 
z nią w modlitwie, ten wie, jak 
naturalna, prosta i wszystko obej
mująca była jej rozmowa z Bogiem.

KS. ROMAN MAZIERSKI (t)

Jedność Biblii
ODCINEK DRUGI

CZĘSC II

CZY KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU 
ZAWIERAJĄ WSPÓLNE IDEE PRZEWODNIE 

I JAKIE?

ROZDZIAŁ I
OBJAWIENIE SIĘ BOGA W STARYM TESTAMENCIE
O Biblii można najogólniej powiedzieć, że jest to 
księga o Bogu i o ludziach. O Bogu napisano wiele 
uczonych i wzniosłych rozpraw, wyczuwa Go nasze 
serce, mówi nam o Nim nasze sumienie, ale mimo 
to nie wiemy, kim On jest. „Świat wskazuje jakby 
milionami palców na Boga, ale nie może Go nam 
pokazać”1. Stary Testament przedstawia Go zaraz w 
pierwszym zdaniu swej pierwszej księgi: „Na początku 
stworzył Bóg niebo i ziemię” (I Mojż. 1:1). Tak więc 
to On jest Stworzycielem wszechrzeczy: niebios — 
świata pozaziemskiego, niewidzialnego, niematerialne
go (por. Ps. 33:6), i ziemi — materii i wszelkiego 
życia (Ps. s136:l—9). E. Brunner tak zwięźle uwy
datnia znaczenie tego objawienia się Boga jako 
Stwórcy: „Narodowi izraelskiemu objawił się Bóg naj
pierw jako Stwórca. Świat był wówczas pełen różnych 
religii, ale w tych religiach nie czczono jedynego Pana 
wszechświata. Bogowie pogan są na wpół wytworami 
ludzkiej fantazji, na wpół przeczuciem prawdziwego 
Boga, dziwną mieszaniną jednego i drugiego. Wielcy 
myśliciele, jak Platon i Arystoteles, mówili zapewne 
o tym jedynym bóstwie, które wszystko przenika, 
lecz żywego Boga nie poznali. I wówczas upodobało 
się Bogu objawić się narodowi Izraelitów jako Pan —

Bóg. To ma oznaczać: jako Bóg, którego nie można 
traktować tak, jak się traktuje służącego, tak, jak 
poganie traktowali swoich bogów. I jako Bóg, którego 
nie można pojmować na wzór filozofów jako »-ideę 
Boga«. Lecz jako Ten, który człowieka spotyka i prze
mawia do niego jako Pan (...). Poganie, nie wyłą
czając największych myślicieli, nigdy nie znają praw
dziwej różnicy między Bogiem a światem, między Bo
giem a człowiekiem, między Bogiem a przyrodą. Jedno 
w drugie wnika i jedno drugie przenika. Dopiero 
narodowi izraelskiemu objawił się Bóg jako Ten, któ
ry stoi ponad całym światem jako jego Pan, z które
go, przez którego i ku któremu został świat stwo
rzony”2.
Ale jaki jest ten Bóg, jaka jest Jego istota? Czy jest 
On jakąś wieczystą i potężną, ale ślepą i bezmyślną 
prasiłą, czy też prabytem, sumą wszystkich poszcze
gólnych bytów materialnych (panteizm)? Takie przy
puszczenia i domysły, wytwory najtęższych ludzkich 
umysłów, dementuje z miejsca Słowo Boże (i to w 
następnym wierszu tej samej księgi) stwierdzając, iż 
B óg j e s t  d u c h e m ,  a więc Kimś niezależnym od 
wszystkiego, co stworzył, a Jego natura jest całko
wicie różna od stworzonej materii i sił, które nią kie
rują. „A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciem
ność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad 
powierzchnią wód” (I Mojż. 1:2).

1 Emil Brunner: „Nasza wiara”, Wyd. „Słowo Prawdy”, 
Warszawa 1963.
2 E. Brunner. op. cit., s. 24—25.
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Wszelkie pojęcia człowiek tworzy sobie drogą ab
strakcji na podstawie materiału dostarczonegor przez 
wrażenia zmysłowe. Dlatego też „Ducha Bożego” 
jako istotę niematerialną — mógłby sobie wyobrazić 
jako coś nieokreślonego, nierealnego, negację wszyst
kiego, co poznaje jako istniejące, żywe, realne — jako 
niebyt, nirwanę! Tak jednak nie jest! Stary Testa
ment przedstawia Boga jako najpotężniejszą indywi
dualność, jako Osobę, która myśli, planuje, tworzy, 
rządzi wszechświatem, nadaje mu prawa, stwarza 
siły przyrody i kieruje jej ewolucją, otacza opieką 
wszystkie swoje twory. W kreśleniu i akcentowaniu 
tej duchowej indywidualności Boga, w chęci przy
swojenia jej naszym kategoriom pojmowania Stary 
Testament posługuje się znanymi nam, realnymi po
jęciami: Bóg w i d z i  (Ps. 33:13—14), m ó w i  i s ł u 
c h a  (Ps. 94:9), o d p o c z y w a  (I Mojż. 2:2), p r z e 
c h a d z a  s i ę  po raju (I Mojż. r. 1—3), z s t ę p u j e  
z niebios, by oglądać dzieła ludzkie (I Mojż. 11:5; 
18:21), a nawet g n i e w a  s i ę  i ż a ł u j e ,  że stwo
rzył ludzi (I Mojż. 6:6), lub l i t u j e  s i ę  nad nimi 
i z m i e n i a  swoje pierwotne w y r o k i  (Jon. 3:4; 10). 
Te naiwne antropomorfizmy, które nas może rażą 
i niepokoją, były konieczną szatą, w którą Słowo 
biblijne przyodziać musiało istotę Boga, aby móc 
!jV u j a ^ i ć / un№$tóm'iu£żi ^ię^wdtn^cff;'; tóiezdólriy dli 
zresztą wznieść się do czystego pojęcia „Ducha Bo
żego” zupełnie tak samo, jak my, ludzie XX wieku 
— wykształceni, postępowi i nowocześni.

Z tego powodu pierwotne, czyste objawienie się Boga 
Jedynego, Stwórcy i Pana całego wszechświata, rzą- 
dzącgo losami poszczególnych ludzi i narodów, jak 
zbyt silne światło, którego słabe ludzkie oczy znieść 
by nie potrafiły, zostało następnie jakby przyćmione 
i ograniczone. I tak Bóg objawił się plemieniu Abra
hama (ok. 2000 przed Chr.) właśnie jako jego Bóg: 
„Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego...” (I Mojż. 
26:24; por. I Mojż. 28:13 i II Mojż. 3:6). Jest to ten 
sam Bóg, którego głos usłyszał Abram w swojej oj
czyźnie, Haranie, nakazujący opuścić mu ją i iść do 
nie znanej ziemi, przeznaczonej dla niego i jego po
tomstwa (I Mojż. 12:1). Ten Bóg zawiera Przymierze 
z patriarchą plemienia, Przymierze, którego ma prze
strzegać jego potomstwo, wzamian za co otrzyma o- 
piekę i błogosławieństwo Boże oraz ziemię chananej- 
ską w wieczne posiadanie (I Mojż. 17:1—22). Znakiem 
zewnętrznym Przymierza ma być obrzezanie. W ten 
sposób plemię Abrahamowe zostaje wyodrębnione 
spośród innych, przeszczepione z pogańskiej Chaldei 
na inny grunt, pomiędzy obce plemiona — po to, aby 
objawienie Boże mogło być mu coraz obficiej udzie
lane i w jak najczystszej postaci przezeń przechowy
wane. Kiedy zaś plemię to zaczyna, w myśl obietni
cy Pańskiej, z dwunastu rodów Jakubowych roz
rastać się w lud, wówczas ów Bóg plemienny staje 
się Bogiem narodu. Jak inne plemiona i ludy miały 
swoich bogów, tak też Izrael ma swego Boga — 
Jahwe — i uważa siebie za Jego lud, nie kwestio
nując zresztą istnienia tamtych obcych bóstw. Takie 
pojmowanie Boga żyje w świadomości Izraela jesz
cze za czasów Mo jżesza • i wędrówki przez pustynię 
do Ziemi Obiecanej, kiedy Bóg szczególną opieką 
otacza swój lud i odnawia z nim Przymierze (II Mojż. 
19:1—6): „Jam jest Pan, Bóg twój...” (II Mojż. 20:2), 
W czasie walk z innymi ludami w drodze do Ziemi 
Obiecanej oraz podczas jej zajmowania' pojęcie Boga 
Izraela wzbogaca się: oto Bóg, staje się Bogiem świę
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tej wojny, wodzem zbrojnych zastępów, który nie 
tylko wydaję rozkazy do walki, ale nawet wskazuje, 
w jakim szyku należy do niej ruszać (IV Mojż. 10:13 
nn, Ps. 24:7—10).

Razi nas takie pojmowanie Boga i pytamy z niepo
kojem, czy można uznać je za prawdziwe Jego obja
wienie. Nie zapominajmy jednak, że objawienie pra
wdy musiało .być dostosowywane do zdolności poj
mowania ówczesnych ludzi, aby ich umysłów nie 
poraziło zbyt silne światło; dalej ■— że było to do
piera stadium przygotowawcze, poprzedzające kolej
ne objawienie, w którym wysiłek Opatrzności zmie
rzał do jak największego odosobnienia ludu wybrane
go od Lpdów pogańskich i stopniowego przysposobie
nia go na przyjęcie coraz jaśniejszych promieni Pra
wdy Bożej.

Ustrój polityczny Izraela pokrywał się z jego ustro
jem religijnym i stanowił z nim jedno, bo Bóg-Jahwe 
sam jest władcą swego ludu — nawet i wtedy, gdy 
zgadza się na powołanie władzy królewskiej. Jest to 
więc ustrój typowo teokratyczny. Jak w państwie 
monarchiicznym ustanawia się prawa na podstawie 
autorytetu monarchy i wydaje wyroki sądowe w jego 
imieniu, tak w ustroju. teokratycznym prawa, wyroki, 
rozkazy (nawet Wojenne)''odnosi się do autorytetu 
Boga jako najwyższego prawodawcy, sędziego i wo
dza. Jego to więc imieniem opatrują swoje dekrety 
przekaziciele Jego woli i wyrażają to np. w słowach: 
„Rzekł Pan do Mojżesza”. Zresztą z podobnym zja
wiskiem spotykamy się i później, w dziejach narodów 
i państw chrześcijańskich, które wprawdzie nie rzą
dzą się już ustrojem teokratycznym, jednakże pew
ne swoje poczynania uzasadniają „wolą Boga”„ a Jego 
autorytetem usiłują uzasadniać np. krwawe wyprawy 
wojenne mające na celu nawracanie opornych pogan, 
wyprawy krzyżowe przeciw niewiernym, okrucień
stwa popełniane na „heretykach”, masowe mordowa
nie itd. Także w- czasie obecnej wojny jesteśmy 
świadkami powoływania się przez walczące narody 
i ich władców na „Opatrzność” i Jej wolę, błogosła
wienia w imieniu Boga broni lub żołnierzy, szukania 
i odbudowywania na gwałt Jego autorytetu tam, gdzie 
do niedawna podkopywano go i burzono. Dlatego nie 
mamy prawa oburzać się na podobne fakty w Starym 
Testamencie, tym więcej, że nie możemy ich trakto
wać jako Objawienia. Czyż bowiem nie wyczuwamy, 
że stoją w jawnej sprzeczności z krótkim i bezwzględ
nym zakazem Dekalogu: „Nie zabijaj” (II Mojż. 20:12)? 
Czyż nie wyczuwamy potępienia Bożego dla przele
wania krwi ludzkiej? Co znaczą słowa, które wy
rzekł Bóg do króla Dawida: „Wiele krwi przelałeś 
i wielkie wojny prowadziłeś* nie moż&z więc zbu
dować świątyni, dla Imienia mego, gdyż wiele krwi 
wylałeś na ziemię przede mną” (I Kron. 22:7—8), 
czy też te skierowane do całego ludu: „Gdy wycią
gacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, 
choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłu
cham was, bo na waszych rękach pełno krwi” (Iz. 
1:15)?

Jednakże już w tym okresie plemiennych i naro
dowych ograniczeń w pojmowaniu Boga przez Izrael 
odnajdujemy przebłyski świadomości o u n i w e r 
s a l i z m i e  B o ż y m,  o Jego władzy i wpływie na 
wszystkie narody. Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi 
Bóg; obiecuje: „będą w tobie błogosławione w s z y 



s t k i e  p l e m i o n a  ziemi” (I Mojż. 12:3; 18:18; 22:18; 
28:14). Jemu składają niekiedy ofiary kapłani obcych 
plemion, jak Melchisedek, król Salemu, który wy
znaje: „Niech będzie błogosławiony Abram przez 
Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi” 
(I Mojż. 14:19). On okazuje swoją moc nad Egiptem 
i jego faraonem (II Mojż. r. 3—12), On jest 
większy niż wszyscy bogowie” (II Mojż. 18:11), On 
jeden jest Wszechmogący (I Mojż. 17:1). W „Pieśni 
Mojżesza” spotykamy wyraźne objawienie Boga o 
tym, że On jest jeden jedyny, że nie ma innych 
bogów prócz Niego: „Patrzcie teraz, że to Ja, Ja je
stem. A oprócz mnie nie ma boga” (V Mojż. 32:39). 
Król Salomon w swej przepięknej modlitwie przy 
poświęceniu świątyni mówi: „Panie, Boże Izraela! 
Nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole 
takiego Boga jak Ty (...). Oto niebiosa i niebiosa nie
bios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, 
który zbudowałem?! (...) Ty racz wysłuchać w nie
bie (...) także cudzoziemca, który nie należy do 
Twojego- ludu izraelskiego, a przyjdzie z ziemi dale
kiej ze względu na Twoje imię. Usłyszą bowiem o 
Twoim wielkim imieniu i o Twojej potężnej mocy, 
i o Twoim wyciągniętym ramieniu — gdy tedy przyj
dzie i modlić się będzie w tym przybytku, Ty.jrącz 
wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i 
spełnić to wszystko, o co woła do Ciebie ten cudzo- 
zimiec, aby wszystkie ludy ziemi poznały Twoje imię 
i bały się Ciebie, jak Twój lud izraelski...” (I Król. 
8:23, 27, 39a, 41—43).

Bóg sam czuwa nad tym, aby Jego lud — pomimo 
licznych antropomorfizmów w Biblii — nie wyobrażał 
Go sobie w jakiejkolwiek ziemskiej postaci. Dla
tego w Dekalogu zawarł zakaz tworzenia wizerun
ków (II Mojż. 20:4—6; por. 33:18—23). Zakaz ten, 
przestrzegany surowo w Izraelu, jest kontynuacją 
pierwotnego objawienia się Boga jako Ducha. Pod 
tym względem religia ludu izraelskiego wznosi się 
wysoko nad materialistyczne wierzenia innych ówcze
snych narodów.

Prawda o Bogu, który jest Bogiem jedynym, Bo
giem wszystkich narodów, coraz wyraźniej pojawia się 
u Proroków. Prorok Eliasz, działający za panowania 
króla Achaba (876—854 przed Chr.), wprawdzie nie 
głosi wprost, że Bóg Izraela jest Bogiem jedynym, 
ale przez swą zaciętą walkę z bóstwem fenickim, 
Baalem, daje temu jednoznaczny wyraz (I Król. r. 
16—22). Proroka Jonasza (ok. 780 r. przed Chr.), mimo 
jego oporu, posyła Bóg do Niniwy, stolicy Asyrii, aby 
wzywał do pokuty naród obcy, pogański (Jon. 1:1—2; 
3:1—3). Amos (ok. 760 r. przed Chr.) daje w swej 
księdze wspaniałe świadectwo nie tylko wielkości i 
nieskończoności Pana Zastępów, lecz także temu, 
że On kieruje zarówno losami narodów, Filistynów i 
Asyryjczyków, jak i Izraela (Am. 9:7). Micheasz (ok. 
725—695) zwraca się z objawionym mu Słowem 
Pańskim do wszystkich 'narodów i do całej ziemi: 
„Słuchajcie wszystkie ludy! Słuchajcie uważnie, zie
mio, i to, co ją napełnia! Niech stanie Wszechmogą
cy Pan jako świadek przeciwko wam, Wszechmogący, 
ze swojego świętego przybytku!” (Mich. 1:2). Prorok 
Izajasz (ok. 740—690 przed Chr.), który w momencie 
powołania przeżywa wspaniałą, ale i straszliwą wizję 
„Pana Zastępów, którego chwały pełna jest wszystka 
ziemia” (Iz. 6:3), ma już całkowitą świadomość, że 
Bóg jednym skinieniem decyduje o losach narodów,

a w Jego ręku nawet groźna potęga Asyrii jest jedy
nie narzędziem (Iz. 10:5—17; 17:12—14).

Najjaśniej jednak objawia się Bóg w Starym Testa
mencie przez słowo nieznanego, bezimiennego proroka 
z czasów niewoli babilońskiej (587—538 przed Chr.), 
którego krytyka biblijna nazywa Deuteroizajaszem. 
Jego proroctwo włączone jest w Księgę Izajasza (r. 
40—55). Z prorockiej idei wszechmocy Bożej, rządzą
cej światem i narodami, wysuwa on najdalej idące 
konsekwencje: 1. A b s o l u t n y  m o n o t e i z m  (Iz. 
40:12 nn.; 41:21 nn.; 46:1 nn.) — bóstwa pogańskie 
są „nicością”, „marnością”, „wiatrem” i „próżnością”.
2. W i a r a  w S t w ó r c ę  (40:25 n.n.; 42:5; 44:24).
3. U n i w e r s a l i z m  — przyszłe zbawienie nie jest 
przeznaczone wyłącznie dla Izraela, lecz dla wszyst
kich narodów. Izrael jest sługą Bożym powołanym, 
aby #zanieść zbawienie aż na krańce ziemi (42:1 nn.; 
49:1—13).

Człowiekowi szukającemu w Starym Testamencie od
powiedzi na pytanie, kim jest Bóg, dziwny się wy
dać może brak objawienia tajemnicy o Trójcy Świę
tej. Także w Nowym Testamencie nie znajdujemy 
jej w postaci gotowego dogmatu, a klasyczny pod 
tym. względem, tekst .(Mat. 28:19) uchodzi* w'naukowej 
krytyce biblijnej za niepewny. Niemniej jednak w 
niektórych miejscach Starego Testamentu dopatrzyć się 
możemy pierwszych przebłysków objawienia tej ta
jemnicy. Przed stworzeniem człowieka mówi Bóg: 
„Uczyńmy człowieka...” (Pluralis maiestaticus? — 
I Mojż. 1:26). Abraham, któremu „ukazał się Pan w 
Dąbrowie Mamre, (...) podniósłszy oczy ujrzał trzech 
mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wy
biegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i po
kłoniwszy się aż do ziemi rzekł: Panie...” (I Mojż. 
18:1—3; por. 18:22). Kapłani błogosławić mają lud 
trzykrotnie w imieniiu Pana (IV Mojż. 6:23—26). W 
wizji zaś Izajasza serafini po trzykroć wołają przed 
obliczem Bożym: „Święty, Święty, Święty jest Pan 
Zastępów!” (Iz. 6:3).

Ponadto znajdujemy w Starym Testamencie liczne 
miejsca, w których jest mowa o Duchu Bożym, Du
chu Pańskim, którego zesłanie Bóg zapowiada (J1 
2:28; Iz. 32:15; 44:3, por. Jn 7:38—39; 14:26; 16:13—15). 
Jest to „Duch łaski i błagania” (Zach. 12:10), do 
którego pobożni zwracają się o pomoc i kierownictwo 
(Ps. 51:13; 143:10). Jest Tym, który powoduje całkowi
ta przemianę ludzkiego serca i stanowi źródło nat
chnienia prorockiego (I Sam. 10:1—10). Dla zasmuca
jących Go i sprzeciwiających się Jego działaniu — 
staje się nieprzyjacielem i sam walczy przeciwko nim 
(Iz. 63:10). Oczywiście, istnieje różnica między poj
mowaniem Ducha Świętego przez Stary Testament 
(por. I Sam. 16:13—16 „Duch Pański” a „Duch zły 
od Boga”) a Jego objawieniem się w Nowym Testa
mencie, tym więcej zaś — Jego określeniami skrysta
lizowanymi w wyznaniach wiary, księgach symbol:^ 
cznych lub definicjach dogmatycznych Kościołów 
chrześcijańskich. Niemniej jednak, to właśnie ńa 
objawieniach Starego Testamentu opiera się apostoł 
Piotr, kiedy mówi o Duchu Świętym w dzień Jego 
zesłania (Dz. 2:16—21). Jeśli jeszcze rozważymy mes
jańskie przepowiednie Starego Testamentu, wówczas 
zgodzimy się, że już w Starym Testamencie dostrzec 
można zawiązki objawienia tajemnicy Boga w Trójcy 
Jedynego.
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Fabryka Mydeł Toaletowych, 
Perfum i Wyrobów 

Kosmetycznych 
„Fryderyk Puls“

i

O początkach tej znanej warszawskiej firmy wiemy 
niewiele. I choć została założona przez członka Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego, to wielu ewange
lików reformowanych związało z nią potem swoje 
losy.
W roku 1852 przemysłowiee-drogista, Fryderyk Jan 
Puls (1820—1905), otworzył w Warszawie, przy ul. 
Królewskiej 17a (nr hip. 1072), w domu małżonków 
Ludwiki z Lindów (córki twórcy Słownika Języka 
Polskiego) i Józefa Góreckich, fabrykę pachnideł. Z 
czasem w tym miejscu stanął gmach Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych. Taki był początek. Asorty
ment wyrobów nowej wytwórni, jak na ówczesne 
czasy, był szeroki i obejmował mydła, kremy, pudry, 
wody kolońskie oraz perfumy o wyszukanych i trwa
łych zapachach. Pod względem jakości nie ustępo
wały one drogim kosmetykom zagranicznym, a zna
cznie przewyższały krajowe. Jeśli dodamy, że firma 
stosowała piękne opakowania — słoiczki, flakoniki i 
pudełeczka — nikogo nie zdziwi fakt, że od razu zy
skała dużą popularność i jęła eliminować z rynku 
wszelką konkurencję. Puls stał się synonimem wy
sokiej jakości i solidności w rozwijającym się dopiero 
u nas przemyśle chemiczno^drogeryjnym. Wzrost po
pytu spowodował konieczność powiększenia zakładu, 
który w 1868 roku został przeniesiony na ul. Mar
szałkowską 19 (nr hip. 1700c) róg ul. Wilczej, do ka
mienicy Ignacego Perkowskiego. Wyroby Pulsa sprze
dawały wszystkie niemal apteki i drogerie w Króle
stwie Polskim.
Z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn Fryderyk Puls 
sprzedał w 1892 roku fabrykę Klementynie z Adol- 
phów Neprosowej <1848—1922), małżonce znanego w 
Warszawie kolekcjonera dzieł sztuki, Augusta Ne-

Edward Nepros, syn Augusta (Wszystkie zdjęcia ze 
zbiorów Autora tekstu)

prosa (1837—1893), i udzielił zgody na używanie swe
go nazwiska w nazwie firmy.
Niezmiernie zamożni Neprosowie mieszkali w uroczym 
pałacyku położonym przy ul. Senatorskiej 27 (nr hip. 
473B), ukrytym przed oczyma ciekawskich za dwiema 
kamienicami o numerach 11 i 9, usytuowanymi przy 
ul. Wierzbowej, z których pierwsza, należąca niegdyś 
do Petyskusa, od lat stanowiła własność Neprosów 
i znajdowała się na tej . samej parceli co pałacyk. 
O jego wnętrzach krążyły legendy i wielu historyków 
opisując go używało nawet pompatycznego określenia 
„pałac Neprosa”. Frontowa kamienica (nr 11), ze 
sklepem Pulsa i mieszczącą się po drugiej stronie 
bramy apteką Heinricha, skrywała za sobą podwórko- 
-skwer, obsadzony na środku bzami i oświetlony mi
sternej roboty lampionami gazowymi, które zapalano, 
gdy u Neprosów odbywały się przyjęcia, bo właśnie 
przez to podwórze prowadził podjazd do ich rezy
dencji.
W momencie przejęcia przez Klementynę Neprosową 
fabryki, jej dyrektorem, czy jak się wówczas mówiło: 
zarządzającym, był Gustaw Meyerhoff (1836—1921), 
natomiast mąż nabywczyni, August Nepros, wszedł w 
skład zarządu w charakterze prezesa. Zmarł zresztą 
nagle w 1893 roku i jego miejsce w zarządzie zajął 
niejako automatycznie syn, Edward Nepros (1870— 
1928), absolwent Warszawskiej Szkoły Handlowej im.
L. Kronenberga.
Na zlecenie rodziny Neprosów popularny warszawski 
architekt — Józef Huss — zaprojektował w 1894 ro
ku urządzenie sklepu firmowego w domu przy ul. 
Wierzbowej 11 (niegdyś pl. Teatralny 11), zwanym od 
nazwiska swego pierwszego właściciela „domem Pe- 
tyskusa”. Zdolny projektant wywiązał się z zadania
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Dom Petyskusa przy ul. Wierzbowej 11

znakomicie. Powstało wspaniałe reprezentacyjne wnę
trze, dobrze oświetlone światłem dziennym sączącym 
się przez ogromnych rozmiarów witraż i wspomaga
nym przez dwa kunsztowne kryształowe żyrandole. 
Ściany, wyłożone dębowymi boazeriami z •wprawiony
mi w nie wielkimi taflami luster, zwieńczone zostały 
girlandami o prostokątnych obramowaniach. Wzdłuż 
jednej ze ścian stanęły w rzędzie ciągi wysokich 
oszklonych szaf, przypominających apteczne, przezna
czonych na mydła, kremy, perfumy etc. Wyjątkowo 
wspaniale prezentował się sufit, podzielony na ozdo
bne kwadraity i prostokąty. Całość wystrpju nawią
zywała do klasycystycznego stylu kamienicy, jaki na
dał jej w 1821 roku budowniczy — Christian Piotr 
Aigner.
Lokalizacja sklepu przy ruchliwym pl. Teatralnym, 
w poibliżu wytwórni przeniesionej na ul. Daniłowi- 
czowską 12, umożliwiała szybkie i stałe dostawy to
waru. Elegancki magazyn w niedługim czasie stał 
się ulubionym miejscem zakupów wielu warszawskich 
dam epoki fin de siecle. Trudno dziś powiedzieć, jak 
wyglądał drugi z firmowych sklepów, mieszczący się 
przy Nowym Świecie 41, nie zachowały się bowiem 
żadne przekazy ani fotografie.
W 1902 roku Edward Nepros przekształcił firmę w 
spółkę akcyjną pod nazwą „Parowa Fabryka Mydeł 
Toaletowych, Perfum i Wyrobów Kosmetycznych To
warzystwa Akcyjnego Fryderyk Puls”. W skład za
rządu, obok prezesa Neprosa, weszli bracia Drege, 
ewangelicy reformowani: Stefan (1860—1927), jako 
dyrektor zarządzający, Jan Antoni (1859—1917), z wy
kształcenia chemik, jako zastępca dyrektora, i Stani
sław Tadeusz (1864—1918), jako przedstawiciel han
dlowy firmy na zagranicę; ponad^p: Henryk W ła
dysław Nepros (1880—1916), brat Edwarda, i Włady
sław Roszkowski. Biuro firmy mieściło się na par
terze za sklepem przy ul. Wierzbowej, a na drugim 
piętrze obszerne wielopokojowe mieszkanie zajmował 
dyrektor Stefan Drege; natomiast Jan Dróge, dyrektor 
techniczny, mieszkał wraz z rodziną na terenie fa
bryki przy ul. Daniłowiczowskiej.
W tym czasie fabryka wypuściła na rynek badaj naj
lepsze swoje mydła (po 20 kopiejek za sztukę): „Ko
smos”, „Trefle”, a także „Glicerynowe kwiatowe” w 
siedmiu odmianach: „Irys”, „Jaśmin”, „Fiołek”, „Lilas 
de Perse”, „Muguet”, „Mimoza” i „Sweet Pea”.
A oto co pisał reporter w numerze 48 tygodnika 
„Świat” z dnia 1 grudnia 1906 roku o firmie „Fryde
ryk Puls” i jej produktach:
...Zgoła reklamy nie potrzebują słynne na cały świat 
mydło glicerynowe i zdobywająca sobie równe uzna
nie woda kolońska. Używam tu łatwego wyrażenia 
„cały śuńatfł bynajmniej nie dla ozdobności stylu, 
fakt ten bowiem jest księgami handlowymi udoku
mentowany', że wyroby Pulsa idą do czterech części 
świata i jedynie Australia się nimi nie posługuje. 
Zwiedziłem w tych dniach fabrykę Pulsa, w samym 
środku miasta, na Daniłowiczowskiej ulicy położoną, 
dziś jest postawiona na takiej stopie, że pracuje w 
niej 120 robotników, 25 osób personelu administra-

Wnętrze sklepu perfumeryjnego firmy Pulsa

cyjnsgo i sztab specjalistów chemików, którzy czu
wają mad czystością materii pierwszych, używanych 
do fabrykacji, i poszukują wrażeń w perfumerii nie 
znanych, aby z nich uczynić elementy nowych pro
duktów. Technika perfumeryjna bardzo dziś jest ule
pszona, ponieważ cały szereg zapachów, które daw
niej były tajemnicą kwiatów, dziś chemik umie w y
tworzyć w retorcie, jak np. heliotropinę i wanilinę.
— Więc kwiaty wychodzą z użycia w perfumerii? — 
zapytałem.
— O, bynajmniej! Nie wszystkie one wydały swe 
sekreta. Używamy ich mnóstwo.
— Czy i polskich kwiatów?
— Tych mało. Nasz kUmat nie bardzo się do hodo
wli kwiatów masowej nadaje. Na to potrzeba więcej 
słońca. Jednak fabryka nasza używa polskiej mięty, 
którą w Lubelskiem już od pewnego czasu na wielką 
skalę plantują i destylują. Zapachy inne trzeba spro
wadzać z daleka. Olejki różane z Bułgarii, fiołkowe 
i pomarańczowe z południowej Francji, cytrynowe i 
bergamotowe z Włoch, goździkowy, cedrowy olej z 
Anglii via Lipsk, gdzie poddają je procedurze oczy
szczania.
Z dalszej części reportażu wynika, że fabryka już 
wówczas dysponowała najnowocześniejszymi urządze
niami służącymi do produkcji, której trzy czwarte 
szło na eksport — do Rosji i innych krajów europej
skich, a także pozaeuropejskich.
Wyroby Pulsa otrzymywały medale i dyplomy, mię
dzy innymi na wystawie przyrodniczej w Krakowie 
w 1894 roku dyplom honorowy, w tym samym roku
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Bracia Drege: Stefan, Jan i Stanisław

Złoty medal w Antwerpii, w 1900 roku dwa' złote" meL 
dale z wystaw w Paryżu, w 1901 roku w Glasgow, 
w 1903 roku w Rennes, a także kilka pomniejszych. 
Tylko do roku 1914 fabryka wypuściła takie nowości, 
jak: mydło „Modern”, wody kolońskie „Royale” i 
„Holenderską” oraz perfumy „Orchidee”, „Exquis” 
i „Wedgwood”, pudry, szminki teatralne, puszki weł
niane i łabędzie do pudru, na których wyprodukowa
nie zużywała sto tuzinów łabędzich skór rocznie. 
Prawie wszystkie teatry krajowe i liczne z* zagranicy 
zamawiały szminki i retusze firmy „Fryderyk Puls”.

Gdy przetoczyła się przez ziemie Królestwa Polskiego 
pierwsza wojna światowa, Towarzystwo Akcyjne ”Fry- 
deryk Puls” ucierpiało — podobnie jak cały przemysł 
warszawski — szczególnie wskutek rekwizycji rosyj
skich i niemieckich. Produkcja została ograniczona 
do mydła, i to nie luksusowego, lecz zwyczajnego
— do mycia i prania. W czasie wojny zmarli dwaj 
członkowie zarządu firmy: Henryk Nepros i chemik
— Jan Dre:ge, czynny do ostatnich chwil szef Biura 
Rady Głównej Opiekuńczej powiatu warszawskiego, 
a w rok później jego młodszy brat — Stanisław 
Drege.
Śmierć trzech członków zarządu i utrata niezmiernie 
chłonnego rynku rosyjskiego spowodowały, że w odg
rodzonej Polsce firma stanęła u progu bankructwa. 
Od niechybnego upadku uratowały ją zręczne posu
nięcia nowego kierownictwa, w którego składzie zna
leźli się tym raizem u boku Edwarda Neprosa: dr Gu
staw Lilterer, Edmund Lipiński i Stanisław Bogucki. 
Po ustąpieniu Stefana Drege*a ze stanowiska 
naczelnego dyrektora na jego miejsce został wybrany 
inż. Edmund Lipiński.
W 1920 roku rodzinę Neprosów boleśnie dotknęła 
śmierć szwagra prezesa, Stanisława Lentza (1861— 
1920), słynnego malarza realisty, dyrektora warszaw- 

i siniejj Szkoły Sztuk Pięknych, a 25 czerwca 1922 roku 
w. wieku siedemdziesięciu czterech lat zmarła Kle
mentyna Neprosowa, założycielka i seniorka firmy, 
jak napisano w opublikowanym w „Kurierze War
szawskim” nekrologu. W jej pogrzebie, 28 czerwca,

na cmentarzu ewangelickd^augaburskim'"w'Warsza^vie 
uczestniczyli niemal wszyscy pracownicy.
Wkrótce wydzierżawiono, a następnie nabyto dwie 
fabryki mydła: w stolicy (przy ul. Gęsiej 95) i w Po
znaniu. Ta ostatnia stanowiła do wybuchu wojny 
filię warszawskiej firmy. Mimo wzrastającej konku
rencji w kraju, „Puls” w stosunkowo szybkim tem
pie odzyskał utraconą pozycję.
Z czasem dawne zabudowania fabryczne przy ul. Da*- 
niłowiczowskiej 12, sąsiadujące z gmachem „Towa
rzystwa Chemiczno-Farmaceutycznego L. Spiess”, u- 
stąpiły miejsca «przychodni lekarskiej Banku Pol
skiego, który miał swoją siedzibę przy ul. Bielańskiej. 
Fabryka przeniosła się wtedy do wcześniej naby
tych i rozbudowanych pomieszczeń na ul. Gęsiej 95.
Działający w kręgach przemysłowców i kupców-dro- 
gistów Edward Nepros doprowadził do utworzenia 
Związku Przemysłu Perfumeryjnego w Polsce, którego 
prezesem został wybrany jednogłośnie. Zasadniczym 
celem owego związku była obrona interesów przemy
słowców i pracowników branży perfumeryjno-kosme- 
tycznej.

. Niespodziewanie, w pełni sił twórczych, zmarł 7 lu
tego 1928 roku, Edward Nepros — prezes Towarzy
stwa Akcyjnego „Fryderyk Puls”. Następnego dnia w 
„Kurierze Warszawskim” ukazały się nekrologi, pier
wszy od rodziny*, drugi od ^zarządu, a trzeci od pra*- 
cowników spółki. Z końcem miesiąca zaś (25 lutego) 
tygodnik „Świat”, nr 8, zamieścił następującej treści 
wspomnienie:
Sp. Edward Nepros byl osobistością o indywidualno
ści wyjątkowej, nie znającej dla życia i ludzi innej 
miary, jak tylko serce i uczucie. Sercem żył i ser
cem ludzi pojmował. Świadczy o tym całe Jego ży
cie. Obdarzony wrażliwą duszą artysty, poświęcał swe 
uzdolnienia i pracę z całym umiłowaniem dla Spółki

*  Na podstawie zamieszczonego w „Kurierze Warszawskim” 
nr 39, z 8 II 1928, s. 9 nekrologu Edwarda Neprosa, podpi
sanego przez siostry, siostrzenice, siostrzeńców i szwagrów 
można (z braku innych dokumentów) wnioskować, że byl on 
nieżonaty i zmarł bezpotomnie.
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Akcyjnej „Fryderyk Puls”. Jak cennym czynnikiem byt 
Jego czysty charakter w działalności Zarządu — ja
kim łącznikiem pomiędzy pracownikami i podwład
nymi, świadczy o tym trzydziestopięcioletnia praca 
Jego na stanowsku kierownika. Dodatnia ta działal
ność odbiła się na całokształcie firmy, bo w każdej 
dziedzinie życia jednostka zacna i jasna jeno czysty 
i jasny ślad za sobą pozostawia. Nie spełnił obowiązku 
swego na ziemi ten, kto po sobie śladów wzniosłej 
pracy dla potomności nie zostawił. 2ył On sercem. 
Odczuwał potrzeby tych, z którymi związał Go zawód 
i walka doczesna, pojmował sercem ich potrzeby i, 
bez wykładów, uczył jak żyć i jak pracować należy, 
aby nie zboczyć z drogi obowiązku. Uczył w myśl 
zasady tak krótko^ a tak niezrównanie treściwie uję
tej przez jednego z wieszczów naszych: „Czyń każdy 
w swoim kółku, co każe duch Boży, a całość sama się 
złoży”. ' '
Natomiast Iza Czajkowska w „Tygodniku Ilustrowa
nym” z roku następnego pisała:
Jako owoc skrzętnych poszukiwań Zmarłego (Edwar
da Neprosa) powstały kolekcje mebli stylowych wieku 
XVIII  (empire, biedermeier), ceramiki, szkła, brązów, 
srebra, przedmiotów sztuki jubilerskiej. Obok dość 
znacznej kolekcji ceramiki polskiej i obcej (porcelana 
i  ' fajans) ̂  zwracały sżezególną ’uwagę* zbiory star ego 
srebra polskiego i niemieckiego z XVI,  XVII  i XVIII  
wieku, ponadto rzadkie kolekcje misternych drobia
zgów złotniczych, jak pierścionki, flakoniki, tabakierki 
itp. Z zakresu sztuki plastycznej z wyjątkowym za
miłowaniem poszukiwał śp. E. Nepros miniatur i ze
brał około 290 egzemplarzy polskich i obcych ma
larzy. Zainteresowania flatelisty i miłośnika numi
zmatyki dały asumpt do kolekcjonowania asy gnat pie
niężnych polskich i bonów z czasów wojny świato
wej, których największą bodaj kolekcję Zmarły po
siadał, oraz odznak orderowych i znaczków wojsko
wych różnych epok. Wszystkie te zbiory, jak było 
powszechnie wiadomo, Zmarły, ostatni z rodu w mę
skiej linii, miał zamiar podarować lub zapisać w

pierwszym rzędzie dla Muzeum Narodowego w War
szawie, nie zapominając również o Muzeum Rzemiosł 
i Sztuki Stosowanej, w którym przez długi czas pra
cował.
Przedwczesna śmierć w sile wieku, bez testamentu, 
niestety, potwierdzającego wolę Zmarłego, zniweczy
ła te szlachetne zamiary, zwłaszcza że spadkobier
czynie śp. Edwarda Neprosa zarządziły sprzedaż zbio
rów z licytacji. Wkrótce całość kolekcji, z taką mi
łością gromadzona pracą całego życia wykwintnego 
estety, nieraz kosztem prywacji, zostanie rozbita 
i rozproszy się po świecie, o ile, co byłoby gorzej, nie 
pójdzie za granicę. W muzeach warszawskich pozo
staną nie zapełnione przez dłuższy czas luki, a imię 
śp. Edwarda Neprosa nie zostanie, jak marzył, zapi
sane na tablicy ofiarodawców Muzeum Narodowego, 
w nowym wspaniałym gmachu. Habent sua fata... 
także kolekcje.
Firma dotrwała do wybuchu drugiej wojny światr* 
wej produkując i . sprzedając we własnych sklepach 
wysokiej klasy kosmetyki, a wśród nich kremy do 
golenia, pomadki do warg, perfumy, wody kwiatowe, 
mydła, pasty do zębów w kilku odmianach, kremy do 
pielęgnacji sikory, do opalania, do rąk i stóp. Była 
obecna w całej niemal prasie krajowej, gdzie dru
kowała proste W wyrazie, Wręcz lakoniczne, reklamy 
coraz to nowych wyrobów. Wszystkie jej produkty 
posiadały piękne, często misterne opakowania, w tych 
czasach bowiem etykieta i opakowanie zastępcze były 
rzeczą nie znaną i nie mieściły się w ówczesnych pc* 
jęciach organizacji handlu. „Fryderyk Puls” miał wy
robioną markę w całej Europie. Wojna położyła kres 
aktywności tej fabryki, jak zresztą wielu innych za
kładów przemysłowych i firm kupieckich. Niechaj 
więc te strzępy informacji staną się dokumentem jej 
istnienia, ponieważ dzieje firmy wyznaczają dziś już 
tylko groby założycieli i byłych właścicieli, ludzi o 
nietuzinkowych zainteresowaniach, jak choćby obaj 
Neprosowie, August i Edward, oraz bracia Drege.

OFIARY NA W YDAW NICTW O
Olryk Gondek — 400 zł, Krystyna Dolatowska — 
400 zł, Krystyna Kowalska — 2400 zł, Aleksander 
Błaszczyk — 400 zł, Mieczysław Dobrowolski — 
400 zł, Anna Stahlowa — 1400 zł, pp. Puzoniowie z 
Bielska-Białej — 2000 zł, Antoni Jabłecki — 1000 zł, 
N.N. — -200 zł, Joanna Homa — 100 zł, ks. Rudolf 
Bażanowski — 400 zł, Józef Kolasiński — 400 zł, 
Lech Gościcki — 1200 zł, Marta Kłyszewska — 400 
zł, dr Sabina Szczęsna — 400 zł, ks. «Jan Chrzano
wski — 400 zł, ks. Paweł Bocek — 400 zł, Halina 
Koziełek — 600 zł, Jadwiga Nowicka — 1000 zł, 
B. St. — 1147 zł, Janina Preiss — 160 zł, Adela 
Grotek — 1400 zł, Jan Tacina — 2000 zł, Janusz 
Jeleń — 400 zł, Halina Geber — 400 zł, Hanna Za
grodnik — 400 zł, Henryk Marzecki — 600 zł, Hdlde- 
garda Jurczak — 100 zł, Mirosława Windyga — 400 
zł, Halina Nie wieczerzał — 400 zł, 'ks. Edward Orło
wski — 1400 zł, Andrzej Bogusławski — 400 zł, Ta
deusz Zieliński — 400 zł, ks. Franciszek Madeja — 
400 zł, Jadwiga i Jerzy Reinstein — 400 zł, ks. Teo
dor Molczański — 2000 zł, Stanisław Michalski — 
150 zł, Jan Kowalczyk — 160 zł, Władysław Sosna

— 300 zł, ks. Sylwester Kończal — 400 zł, Anna 
Wieczorkowska — , 300 zł, Tadeusz Barański — 400 
zł, ks. Czesław Krochmal — 400 zł, Jakub Held — 
1000 zł, Ryszard Munia — 400 zł, Anna Bołdy.ęiW
— 400 zł, Halina Płoszek — 800 zł, Ryszard Botyta
— 400 zł, Anna Chruścielska — 400 zł, Paweł Bara- 
bosz — 1000 zł, A. P. — 400 zł, Aleksandra Sęko
wska — 400 zł, J. K. — 2400 zł, Melania Truczka
— 400 zł, Grzegorz Polak — 700 zł, Zofia Dobo- 
szyńska — z podziękowaniem za numer 9—10/87 z 
gwiazdą Dawida — 5000 zł, Marta Hart — 400 zł, 
Edmund Jelinek — 400 zł, Robert Skalik — 400 zł, 
Józef Czajkowski — 400 zł, Zbigniew Buchner — 
400 zł, Bogumił Gajdeczko — 400 zł, Jadwiga i An
drzej Skierscy — 1400 zł.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 
Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo „Jedno- 
ta” przekazywać można na konto PKO VIII OM 
Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przeka
zem pieniężnym pod adresem: Administracja miesię
cznika „Jedno ta”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 
Warszawa.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

#  Komitet Wykonawczy Światowej 
Rady Kościołów podjął uchwałę o 
wysłaniu delegacji złożonej z wy
bitnych osobistości kościelnych do 
różnych krajów w celu wyjaśnienia 
stanowiska, jakie SRK zajmuje wo
bec polityki apartheidu w Republice 
Południowej Afryki.

#  Sekretarz generalny SRK, ks. 
Emilio Castro, złożył w Genewie o- 
świadczenie, w którym stwierdził, 
że z punktu widzenia teologicznego 
rząd Republiki Południowej Afryki 
jest rządem „samozwańczym”, gdyż 
Bóg powołuje rządy, aby czyniły 
dobro i broniły uciskanych i bied
nych. Ponieważ czarna większość w 
RPA i Namibii uważa ruchy wy
zwoleńcze za swe autentyczne 
przedstawićieLstiwo w dążeniach do 
samostanowienia, Kościoły i rządy 
na całym świecie powinny uznać 
te ruchy za reprezentację większo
ści południowych Afrykańczyków. 
Należy też zdawać sobie sprawę, że 
„posługiwanie się przemocą jest z 
ich strony wprawdzie bolesnym, 
lecz jedynie ubocznym wyrazem o- 
poru” — stwierdził dr Castro. O 
wiele ważniejszymi formami działa
nia ruchów wyzwoleńczych są: wy
chowywanie, kształtowanie świado
mości, zgromadzenia publiczne i 
działalność dyplomatyczna.

^  W 1987 r. przypadły trzy jubileu
sze ekumeniczne: przed 50 laty o- 
bradowała w Oksfordzie II Świato
wa Konferencja ds. Praktycznego 
Chrześcijaństwa, a wkrótce po niej, 
w Edynburgu, II Światowa Konie*- 
rencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła. 
Przygotowany został grunt do zjed
noczenia obu tych ruchów i utwo
rzenia Światowej Rady Kościołów, 
co miało nastąpić w 1941 r. Przesz
kodził tym planom wybuch II 
wojny światowej i dopiero w 1948 r. 
można było powołać do życia Świa
tową Radę Kościołów.
Trzeci jubileusz to 40 rocznica zwo
łania Światowej Konferencji Mło
dzieży Chrześcijańskiej w Oslo, 
pierwszego większego spotkania e- 
kumenicznego po zakończeniu dzia
łań wojennych. Wszystkim tym ju
bileuszom poświęcił uwagę Komi
tet Wykonawczy SRK podczas osta
tniego posiedzenia w Atlancie 
(USA), we wrześniu br.

•  SRK zwróciła się do 310 Koś
ciołów członkowskich, aby bardziej 
angażowały się w ochronę stworze
nia i przeciw niszczeniu natury. 
W liście okólnym z 23IX 1987 
stwierdzono, że Kościoły cierpią ak
tualnie na brak „wiarygodnej teo
logii natury”. W swojej działalności 
zbyt mało uwzględniały one dotąd 
fakt, iż „Bóg cierpi z powodu nisz
czenia Jego stworzenia”. Szkody 
wynikłe na ziemi z powodu niszcze
nia stworzenia spowodowane są lu
dzką chciwością, która sprawia, że 
produkuje się więcej dóbr niż po
trzeba. We wspomnianym liście 
SRK zapowiada, że podejmie sta
rania o opracowanie „teologii natu
ry”, która uwzględniałaby zdobycze 
biblistyki.

£  Sekretarz generalny SRK po po
wrocie z Kuby, gdzie przebywał na 
początku września 1987 r., oświad
czył, iż „Kościoły na Kubie mogą 
z ufnością spoglądać w przysz
łość. Nie mają one żadnych tru 
dności w organizowaniu pracy 
katechetycznej * i młodzieżowej”. 
Ukazuje się wiele publikacji koś
cielnych. Stale wzrasta liczba mło
dych ludzi interesujących się ży
ciem Kościołów, a zjawisko reli- 
gii coraz częściej stanowi przed
miot badań naukowych. Pośród 10- 
-mdlionowego narodu żyje co naj
mniej 100 tysięcy protestantów. Naj
większym Kościołem protestanckim 
jest wspólnota baptystów, dwa inne 
Kościoły (metodystyczny i prezbi- 
teriański) są członkami SRK. Fidel 
Castro zapewnił sekretarza gene
ralnego SRK, że liczba nieporozu
mień między państwem a Kościoła
mi na Kubie zmniejszyła się w osta
tnich latach.

0  Konferencja Kościołów Europej
skich (KKE) oraz Rada Konferen
cji Episkopatów Europy (CCEE) po
stanowiły przygotować i przeprowa
dzić w 1989 r. wielkie 'zgromadze
nie Kościołów poświęcone sprawom 
pokoju i sprawiedliwości, aby 
wspólnie dać świadectwo Ewangelii 
„wobec świata, który tęskni za po
kojem i sprawiedliwością”.

% W Cambridge (Anglia) odbyło się 
niedawno pierwsze spotkanie ofi
cjalnych przedstawicieli Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych
1 Światowej Rady Metodystycznej 
inaugurujące dialog reformowano- 
-metodystyczny na płaszczyźnie

światowej. W rozmowach, które po
trwają kilka lat, przewidziana jest 
dyskusja nad następującymi proble
mami: Kościół, Przymierze, Kościół 
a państwo, świętość a doskonałość. 
Uczestnicy dialogu spróbują też od
powiedzieć na pytanie, czy nadal i- 
stnieją powody, które uzasadniałyby 
dalsze kroczenie reformowanych i 
metodystów odrębnymi drogami. 
Warto wspomnieć, iż w wielu kra
jach świata Kościoły te zawarły już 
unię.

£  W Debreczynie odbyła się na 
początku września br. piąta tura 
dialogu reformowano-prawosławne- 
go. Strona reformowana była repre
zentowana przez przedstawicieli Ko
ściołów z Węgier, NRD, RFN, Ru
munii, Szwajcarii, Wielkiej Bryta
nii, USA i Kanady, strona prawo
sławna przez delegatów Kościołów 
z ZSRR, Rumunii, Jugosławii, Pol
ski, Finlandii i Węgier. Obradom 
przewodniczyli: metropolita Halicza 
i Kijowa Filaret oraz zwierzchnik 
Kościoła Reformowanego na Węg
rzech bp Karoly Toth. Głównym te
matem debaty była Trójca Święta 
oraz pojmowanie związku między 
naturą a łaską, stworzeniem a zba
wieniem. Dyskutowano też nad 
chrystologią, pojmowaniem trady
cji i nad nauką o Komunii św. Roz
mowy reformowano-prawosławne, 
od miejsca obrad nazywane debre- 
czyńskimi, są kontynuowane od 
1972 r.

#  Luteranie i katolicy w Kanadzie 
osiągnęli zgodność co do pojmowa
nia usprawiedliwienia przez wiarę. 
Kanadyjska grupa dialogowa stwier
dziła: „Każdy z obu Kościołów po
sługuje się słowami o może nieco 
odmiennym znaczeniu, mając na 
myśli to samo. Nasza cała nadzieja 
co do usprawiedliwienia i zbawienia 
jest ugruntowana w Jezusie Chry
stusie i Ewangelii. Ostateczną uf
ność pokładamy w Bożej obietnicy 
i działaniu zbawczym Chrystusa”. 
Luteranie i katolicy w Kanadzie 
chcą zorganizować serie spotkań z 
duchownymi obu wyznań, aby o- 
mawiać z nimi tekst osiągniętego 
porozumienia. W 1983 r. porozu
mienie w tej samej kwestii osiągnę
li teolodzy luterańscy i katoliccy w 
USA.

#  Jesienią 1987 r. wprowadzona zo
stała w życie wspólnota Stołu Pań
skiego i ambony między 17 ewange
lickimi Kościołami krajowymi (lu- 
terańskimi, reformowanymi i unij
nymi) a Kościołem ewangelicko-me- 
todystycznym w RFN. Biskup ba-
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Ksiqiki nadesłane
WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW 
„W DRODZE”
Arcybiskup Bloom: Odwaga modlitwy, tłum. Elżbieta Wolicka, Poznań 
1987, s. 144, egz. 20 000 +  350, cena zł 250.
Roman Brandstaetter: Księga modlitw dawnych i nowych, Poznań 1987, 
s. 96, egz. 20 000 +  350, cena zł 200.
Roman Brandstaetter: Pieśń o życiu i śmierci Chopina, Poznań 1987, 
s. 96, egz. 20 000 +  350, cena zł 200.
Jadwiga Dobrowolska-Siemieńska: Żywe Votum, Poznań 1987, s. 132, 
egz. 20 000 +  350, cena zł 200.
Andre Frossard: 36 dowodów na istnienie diabła, tłum. Zygmunt Ławry
nowicz, Poznań 1987, s. 112, egz. 30 000 +  350, cena zł 200.
Dietrich von Hildebrand: Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i u- 
czuciowości Boga-Człowieka, tłum. Jan Koźbiał, Poznań 1987, s. 192, 
egz. 10 000 +  350, cena zł 300.
Ewa Jabłońska-Deptułowa: Rodzino, dokąd zmierzasz? Poznań 1987, s. 128, 
egz. 10 000 +  350, cena zł 200.
Anna Kamieńska: Notatnik 1973—1979, Poznań 1987, s. 280, egz. 20 000 +  350, 
cena zł 450.
Królowa Tatr. Zebrał i opracował Marcin Babraj OP, Poznań 1987, 
s. 160, egz. 30 000 +  350, cena zł 250.
Ludwik z Granady: Abyś nie zapomniał, że jesteś chrześcijaninem, wybór 
i tłum. Krystyna Niklewiczówna, Poznań 1987, s. 368, egz. 10 00 +  350, 
cena zł 600.
Ludwik Mycielski OSB: Kara Sverige. Dziennik mnicha, Poznań 1987, 
s. 120, egz*. 10 000 +  350, cena zł 200.
Paul Tillich: Dynamika wiary, tłum. Adam Szostkiewicz, Poznań 1987, 
s. 128, egz. 20 000 +  350, cena zł 200.
Rene Voillaume: Modlić się, aby żyć, tłum. Krystyna Górska, Hanna Flie
ger, Poznań 1987, s. 122, egz. 20 000 +  350, cena zł 200.

WYDAWNICTWO PRZEGLĄDU POWSZECHNEGO
Jan Paweł II w Polsce 8—14 czerwca 1987. Trzecia pielgrzymka do Oj
czyzny, Biblioteka Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1987, s. 176, egz. 
10 000 +  100, cena zł 470.

INSTYTUT PRASY I WYDAWNICTW „NOVUM”
Manfried Krüger: Katechizm ekumeniczny. Krótkie wprowadzenie w istotę, 
rozwój i działalność ruchu ekumenicznego, tłum. i oprać, polskie Karol 
Karski. Biblioteka Ekumeniczna, Warszawa 1987, s. 120, egz. 5 000, cena 
250 zł.

warski Johannes Hanselmann' wy
brany niedawno na prezydenta 
Światowej Federacji Luterańskiej, 
wyraził życzenie, aby to znaczące 
w dziejach Kościoła wydarzenie 
przyczyniło się do „jedności Kościo
ła Jezusa Chrystusa na całym świę
cie”. Z kolei biskup metodystyczny 
Herman Sticher oświadczył, że za
warta wspólnota dowodzi, iż ruch 
ekumeniczny nie popadł w stagna
cję, lecz rozwija się.

0  W Rocca di Papa k. Rzymu od
była się we wrześniu 1987 r. kolej
na tura dialogu między katolikami 
a anglikanami. Podjęto próbę roz
wiązania tych problemów teologicz
nych, które utrudniają ściślejszą 
wspólnotę między anglikanami i ka
tolikami. Chodzi przede wszystkim 
o sprawę uznania przez Kościół 
rzymskokatolicki anglikańskich 
święceń kapłańskich, a także o do
puszczenie kobiet do kapłaństwa w 
Kościele anglikańskim i wreszcie 
różnice w poglądach obu Kościo
łów na niektóre kwestie moralne. 
Na początku 1987 r. Międzynarodo
wa Komisja Anglikańsko-Katolicka 
opublikowała dokument „Kościół a 
zbawienie”, w którym stwierdziła, 
że między obydwoma Kościołami i- 
stnieje zgodność poglądów w nauce 
o usprawiedliwieniu i że ta sprawa 
przestała być powodem rozdziału 
między anglikanami i katolikami 
(polski przekład dokumentu zamie
ścił kwartalnik „Studia i Doku
menty Ekumeniczne” 1987, nr 3).

#  Papież Jan Paweł II podczas 
podróży do USA (10—20 września 
1987 r.) spotkał się w miejscowości 
Columbia (stan Południowa Karoli
na) z przedstawicielami 26 Kościo
łów protestanckich i prawosław
nych. Przy tej okazji i papież, i 
przedstawiciele Kościołów nierzym- 
skokatolickich wyrazili gotowość 
prowadzenia dialogu ekumeniczne
go. Jan Paweł II nazwał to spotka
nie ważnym wydarzeniem ekume
nicznym. Podkreślił, że drogi do je
dności Kościoła można się nauczyć 
tylko „u stóp krzyża Jezusa Chry
stusa”. Ekumenia jest służbą praw
dzie i pokornym podporządkowa
niem się Bogu. Papież wysoko oce
nił postęp osiągnięty w ruchu eku
menicznym. Biskup luterański Ja
mes Crumley określił spotkanie z 
papieżem jako wydarzenie history
czne dla całego ruchu ekumenicz
nego.

£  Tzw. Grupa z Dombes, skupia
jąca ekumenistów frankofońskich,

obchodziła 11 września 1987 r. 50 
rocznicę swego powstania na terenie 
zakonu trapistów w Dombes k. 
Lyonu. Jej założycielem był o. Paul 
Couturier, pionier tzw. ekumenizmu 
duchowego, człowiek wielce zasłu
żony dla sprawy Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Z wyjątkiem 
pięciu lat wojenych Grupa z Dom
bes spotyka się regularnie, zawsze 
na początku września, aby dyskuto
wać nad podstawowymi kwestiami 
teologicznymi, które są przyczyną 
rozłamu utrzymującego się do dziś. 
Poczynając od 1971 r. publikuje ona 
wyniki swoich refleksji i badań nad 
takimi kwestiami, jak: Eucharystia, 
urząd duchownego, rola biskupów i 
papieża. Grupa skupia ok. 40 teo
logów różnych wyznań.

ф  W miejscowości Phoenix (Arizo
na, USA) odbyło się niedawno zgro
madzenie Światowej Organizacji 
Chrześcijańskich Związków Młodych 
Kobiet (YWCA), w którym uczest
niczyło 500 reprezentantek z 80 kra
jów. Przedmiotem obrad były pa
lące problemy współczesnego świa
ta: ochrona człowieka, jego zdrowia 
i środowiska naturalnego, pokój, c»- 
pieką nad uchodźcami. YWCA pow
stała w 1893 r. i należy do prekur
sorów ruchu ekumenicznego.

ф  300 delegatów reprezentujących 
ponad 30 Kościołów działających na 
terenie Wielkiej Brytanii zebrało się 
w Swanwich (Anglia), aby wspólnie 
zastanowić się nad nowymi możli
wościami współpracy ekumenicznej.
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Zrodziła się propozycja zastąpienia 
dotychczasowej Brytyjskiej Rady 
Kościołów nowym, bardziej „eku
menicznym instrumentem”  ̂ Kościół 
Rzymskokatolicki, który w Brytyj
skiej Radzie Kościołów ma jedynie 
status obserwatora, byłby gotów 
przyjąć członkostwo w tej nowej 
organizacji ekumenicznej. Jej po
wołanie przewiduje się w 1990 r. 
Warto dodać, że w konferencji u- 
czestniczył arcybiskup Canterbury i 
honorowy prymas Wspólnoty Koś
ciołów Anglikańskich Robert Ruńcie 
oraz przewodniczący Konferencji 
Biskupów Katolickich Anglii i Wa
lii kard. Basil Hume.

#  Synod Generalny Kościoła Angli
kańskiego Australii na sesji nad
zwyczajnej Odrzucił propozycję do
puszczenia kobiet do urzędu ducho
wnego. Wprawdzie większość bi
skupów, duchownych i świeckich 
członków Synodu wypowiedziała się 
za ordynacją kobiet, ale nie osiąg
nięto wymaganej większości dwóch 
trzecich głosów. Sprawa powróci 
pod obrady Synodu Generalnego 
podczas sesji w 1989 r. W Kościo
łach anglikańskich w USA, Kana
dzie, Nowej Zelandii, Brazylii, 
Hongkongu, Ugandzie i Kenii ko
biety otrzymują święcenia kapłań
skie.

#  W Bochum (RFN) zmarł w wie
ku 76 lat Hans-Heinrich Wolf, w 
latach 1955—1966 dyrektor Instytutu 
Ekumenicznego SRK w Bossey k. 
Genewy. Był on kontynuatorem pio
nierskiej pracy pierwszego dyrekto
ra Instytutu, znanego misjologa ho
lenderskiego Hendrika Kramera, i 
uczynił wiele dla konsolidacji i eks
pansji tej placówki naukowej. W 
okresie jego dyrekcji zbudowano sa
lę wykładową i bibliotekę. W 
1963 r. Wolf otrzymał nominację na 
pierwszą w RFN katedrę teologii 
ekumenicznej.

Z K R A J U

0  W Nadarzynie k. Warszawy trwa
ło od 13 do 16 października 1987 r. 
piąte polsko-szwajcarskie sympo
zjum poświęcone obecnej sytuacji 
ekumenicznej w Polsce i Szwaj
carii oraz perspektywom jej rozwo
ju. Organizatorami spotkania były 
Polska Rada Ekumeniczna i Zwią
zek Kościołów Chrześcijańskich 
kantonu berneńskiego. O sytuacji 
ekumenicznej i kościelnej mówiono

w kontekście stosunków społecznych 
i politycznych w obu ' krajach. 
Przedstawiciele Kościołów członko
wskich PRE podjęli problem mał
żeństw mieszanych wskazując na 
niezadowalający sposób jego rozwią
zania w Polsce. Postulowali przy
jęcie modelu obowiązującego w 
Szwajcarii, gdzie strona katolicka 
przy zawieraniu małżeństwa z part
nerem ewangelickim podpisuje zo
bowiązanie, że wychowa dzieci w 
duchu chrześcijańskim, nie zaś ka
tolickim, jak tego żąda instrukcja 
polskiego Episkopatu.
Ze strony polskiej w sympozjum u- 
czestniczyli przedstawiciele Kościo
łów członkowskich PRE i Kościoła 
Rzymskokatolickiego, ze strony 
szwajcarskiej — przedstawiciele e- 
wangelickieh Kościołów kantonal- 
nych i Kościoła Rzymskokatolickie
go w Szwajcarii.

% Również w październiku (od 7 do 
12) przebywała w Polsce delegacja 
Kościoła Ewangelickiego Hesji i Na- 
ssau z RFN, na czele której stał 
zwierzchnik Kościoła ks. bp Helmut 
Spengler. Delegacja prowadziła roz
mowy z ewangelickimi Kościołami 
członkowskimi PRE, odwiedziła oś
rodki kościelne w Katowicach i na 
Śląsku Cieszyńskim oraz złożyła wi
zytę w Oświęcimiu, gdzie z pomo
cą właśnie Kościoła Ewangelickiego 
Hesji i Nassau powstało międzyna
rodowe centrum młodzieżowe.

Do Redakcji „Jednoty”,
Z prawdziwym zażenowaniem 
zwracam się do Redakcji z pro
śbą o zamieszczenie sprostowa
nia do artykułu p. Tadeusza 
Świątka o dziejach firmy Nor- 
blina w nr 7/87. Zażenowanie 
moje wynika z faktu , że arty
kuł ów czytałem — dzięki 
uprzejmości Redakcji — w ma
szynopisie i wtedy błędu nie 
dostrzegłem. Chodzi o pierwsze 
zdanie na s. 19, gdzie zamiast 
tekstu:

W tegorocznym numerze 8 na 
s. 9 zostało pominięte w kore
kcie nazwisko autora artykułu 
pt. „Zbór anglikański w War-

%  Na zaproszenie zwierzchnika Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
ks. bp. Janusza Narzyńskiego prze
bywał w Warszawie 30 i 31 paź
dziernika 1987 r. Prezydent Świato
wej Federacji Luterańskiej, biskup 
Kościoła Ewangelickiego Bawarii, 
ks. dr Johannes Hanselmann. W 
czasie tej krótkiej wizyty ks. bp 
Hanselmann wygłosił kazanie pod
czas nabożeństwa reformacyjnego w 
kościele Sw. Trójcy w Warszawie, 
a po nabożeństwie spotkał się z du
chownymi Kościoła i członkami 
Konsystorza.
Ks. bp J. Hanselmann został przy
jęty przez przedstawicieli Episkopa
tu Kościoła Rzymskokatolickiego w 
osobach sekretarza ks. abp. Jerzego 
Dąbrowskiego oraz przewodniczące
go Komisji Ekumenicznej Episko
patu, ks. bp. Alfonsa Nossola. Roz
mowy dotyczyły sytuacji ekumeni
cznej w kraju oraz prawnej norma
lizacji stosunków Kościoła Rzymsko- 
katolickiego z państwem. Gość spo
tkał się też z kierownikiem Urzędu 
do Spraw Wyznań, ministrem Wła
dysławom Lorancem, który poin
formował go o sytuacji społeczno- 
-politycznej oraz o stosunkach pań
stwa z Kościołami w Polsce.
Ks. bp J. Hanselmann został wy
brany na prezydenta Federacji la
tem br. i będzie pełnił tę funkcję 
do 1990 r. Był już w Polsce w 
1980 r., stojąc wtedy na czele dele
gacji Kościoła Luterańskiego Bawa
rii.

— a po jego śmierci interesy 
nieletniego syna. reprezentowali 
dwaj bracia, Wacław i Bogdan 
Wernerowie,
powinien być tekst:
— a po jego śmierci brat jego, 
Wacław Werner, i po dojściu 
do pełnoletności syn, Bogdan 
Werner.

Z najlepszymi życzeniami dla 
Redakcji

STANISŁAW WERNER

szawie”, p. Tomasza Wiśniew
skiego. Autora i Czytelników 
przepraszamy.

REDAKCJA

SPROSTOWANIE

PRZEPRASZAMY
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R O C ZN Y SPIS TREŚCI
T E O L O G I A

K a z a n i a
Służba pojednania (II Kor. 5:17—18) — ks. Jerzy 
Stahl, nr 1
Objawienie' (Jn 1:15—18) — ks. Marek Izdebski, nr 2 
Przejrzyj! (Łuk. 18:31—43) — ks. Jan Niewieczerzał 
(t), nr 3
Wieczerza Pańska (Hebr. 10:10—14) — ks. Bogdan 
Tranda, nr 4
Kara i miłosierdzie (I Mojż. 18:16 do 19:26) — Wiera 
Jelinek, nr 5
Duch Pocieszyciel (Jn 16:5—15) — Hanna Gdańska, 
nr 6
Prawdziwy pokarm (Jn 6:27.35) — ks. Jerzy Stahl, 
nr 7
Musicie! (Jn 3:7) — Paweł Kuciński, nr 8 
Bezprawie (Mat. 7:21—23) — ks. Bogdan Tranda, nr 
9—10
Przygotowanie (Ef. 4:22—32) — ks. Bogdan Tranda, 
nr 11
Miłujmy jedni drugich (II Jn 8—11) — ks. Jerzy 
Jeleń (t), nr 12

M o d l i t w y
Modlitwa o pojednanie, nr 1
Ty jesteś światłem, nr 2
Dziwna droga, nr 3
Znak Ciała i Krwi, nr 4
Modlitwa o nawrócenie, nr 5
O łaskę Ducha Świętego, nr 6
Posiadając wiele, bez Ciebie nie mamy nic, nr 7
Ostojo nasza, nr 8
Boże Izraela i Kościoła Chrystusowego, nr 9—10
Modlitwa pokutna, nr 11
Niech radość nasza sięgnie nieba!, nr 12

I n n e
O nowych perspektywach katolickiej mariologii — 
Włodzimierz Zuzga, nr 1
Moja przygoda z kosmologią — ks. Michał Heller, 
ńr 1
O drogach Reformacji — ks. Vlastimil Slama, tłum. 
Jerzy Swoboda, nr 2
O świeckich w Kościele (w: „Co wy na to?”), nr 8 
Luter i luteranizm a Żydzi — Karol Karski, nr 9-10 
Kalwin a Żydzi — ks. Horst Krüger, tłum. Karol 
Karski, nr 9-10
Teologia reformowana a naród żydowski — ks. Bog
dan Tranda, nr 9-10
Antysemityzm chrześcijańskie już w Nowym Testa
mencie? — ks. Michał Czajkowski, nr 9-10 
Jedność Biblii. Związek między Starym i Nowym 
Testamentem — ks. Roman Mazierski (t), cz. I — 
nr 11, cz. II — nr 12

M I S J A  I E W A N G E L I Z A C J A
Nie wyleje się ciemności wiadrami — Krystyna Lin
denberg, nr 1
Ewangelizacja w Żyrardowie (w: „Przegląd ekume
niczny”, rubr. „Z naszego Kościoła”), nr 1 i 7 
Rozważania o nabożeństwie — Jerzy Rekucki, nr 3 
Wykłady prof. T. Stählina na CHAT, nr 5 
Świadectwo — Krystyna Lindenberg, nr 7 
Z Chrystusem inaczej! — Krystyna Lindenberg, nr 11

Z Ż Y C I A  N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
Wizyta w kraju Lippe — Roman Lipiński, nr 1 
Ordynacja w Łodzi — Stanisław Brotnicki, nr 5 
Czytelnicy o „Jednocie”. Omówienie ankiety — B. St., 
nr 6
Synod 1987 — B. St., nr 7
Z naszego Kościoła (w: „Przegląd ekumeniczny”),
nr 1, 4, 6, 7
Leki z darów, nr 12
Obrady polskiego Towarzystwa Ewangelickiego — 
Karol Karski, Ingeborga Niewieczerzał, nr 12

K O Ś C I Ó Ł  R E F O R M O W A N Y  
N A  Ś W I E C I E
Wizyta w kraju Lippe — Roman Lipiński, nr 1 
Jak być ewangelikiem we Włoszech? (rozmowa z ks. 
prof. P. Ricca), tłum. B. T., nr 4 
Korzenie — Aleksandra Sękowska, nr 6 
Pod znakiem krzyża hugenotów — ks. Bogdan Tran
da, nr 8

E K U M E N I  A
Jedność a zjednoczenie (w: „Co Wy na to?”), nr 1 
O nowych perspektywach katolickiej mariologii — 
Włodzimierz Zuzga, nr 1
Odpowiedzialność Kościoła na Zachodzie (wywiad 
z ks. H. Rusterholzem), tłum. Karol Karski, nr 1 
Pragnienie jedności — Andrzej Dębski, nr 2 
Irena Kurzewska. Wspomnienie w setną rocznicę 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet i w 25-lecie ob
chodów w Polsce — Irena Benedyktowiczowa, nr 4 
Dwudziestopięciolecie Ośrodka ds. Jedności Chrześci
jan — Grzegorz Polak, nr 4
Dołożę wszelkich starań... (w: „Co Wy na to?”) nr 5 
Spotkanie 1987 — R. L., nr 5
Czytelnicy o „Jednocie”. Omówienie ankiety — B. St., 
nr 6
Co nas zbliża, co oddala (w: „Co Wy na to?”), nr 7 
Wizyta w „niełatwej polskiej ziemi” — ks. Jerzy 
Stahl, nr 7
Braterstwo wspólnego chrztu. Przemówienie Jana Pa
wła II podczas spotkania ekumenicznego, nr 7 
Cała rodzina chrześcijan ma wspólnego Pana. 
Przemówienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, 
ks. sup. Adama Kuczmy, nr 7
Strzelin — symbol ekumenii jutra? — Witold Ben
der, nr 7
O świeckich w Kościele (w: „Co Wy na to?”), nr 8 
Dla pokoju i pojednania (rozmowa z P. Christianim), 
nr 8
Zbór anglikański w Warszawie — Tomasz Wiśnie
wski, nr 8
Luter i luteranizm a Żydzi — Karol Karski, nr 9—10 
Kalwin a Żydzi — ks. Horst Kruger, tłum. Karol 
Karski, nr 9—10
Teologia reformowana a naród żydowski — ks. Bog
dan Tranda, nr 9—10
Ruch ekumeniczny wobec Żydów — Karol Karski, 
nr 9—10
Antysemityzm chrześcijański już w Nowym Testa
mencie? — ks. Michał Czajkowski, nr 9—10 
Żydzi w kraju bez Żydów (rozmowa redakcyjna), 
nr 9—10
Prawdzie w oczy, nr 9—10
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Obrady Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego — 
Karol Karski, Ingeborga Niewieczerzał, nr 12 
Przegląd ekumeniczny, nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
S Y L W E T K I  Z A S Ł U Ż O N Y C H  
D L A  K O Ś C I O Ł A
Poszukiwacz ludzkiej dobroci (Paweł Hulka-Lasko- 
wski) — Krystyna Lindenberg, nr 1 
Irena Kurzewska. Wspomnienie w setną rocznicę 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet i w 25-lecie ob
chodów w Polsce — Irena Benedyktowicz, nr 4 
Ks. Jerzy Jeleń. Zarys biografii — Wojciech Kriegsei
sen, nr 11
Wspomnienia o ks. Jerzym Jelenie — Irena Jeleń, 
nr 11
Ks. Roman Mazierski, nr 11
Else Müller — ks. Bogdan Tranda, nr 12
H I S T O R I A  I K U L T U R A
Poszukiwacz ludzkiej dobroci (Paweł Hulka-Laskow- 
ski) — Krystyna Lindenberg, nr 1 
Muliczka (Elżbieta z Hulków-Laskowskich Dudkiewi- 
czowa) — Jan Broda, nr 1
O drogach Reformacji — Vlastimil Släma, tłum. Je
rzy Swoboda, nr 2
Ecclesia reformata Orzeszkowiensis — Władysław 
Linkowski, nr 2
Pisarz chrześcijański (Roman Brandstaetter) — ks. 
Bogdan Tranda, nr 12
Warszawskie firmy ewangelickie — Tadeusz Włady
sław Świątek

Dzieje zakładów ogrodniczych „C. Ulrich”, nr 2 
Zjednoczone Browary „Haberbusch i Schdele’, nr 3 
Firma wydawnicza „Gebethner' i Wolff”, nr 4 
Dom Mody „Bogusław Herse”, nr 5 
Fabryka Cukierków i Czekolady „E. Wedel”, nr 6 
Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych „Norblin, Bra
cia Buch i T. Werner”, nr 7 
Cukiernie i kawiarnie Lardellego, nr 8 
Wytwórnia mebli J. Simmlera, nr 11 
Fabryka Mydeł Toaletowych, Perfum i Wyrobów 
Kosmetycznych „Fyderyk Puls”, nr 12

Mąż Maryli (Wawrzyniec Puttkamer) — Wojciech 
Kriegseisen, nr 2
Zagadki przeszłości — Włodzimierz Zuzga, nr 3 
Leszczyńscy z Leszna. Dzieje rodu patronów Reforma
cji — Wojciech Kriegseisen, cz. I — nr 4, cz. II — 
nr 5, cz. III — nr 6
Henryk Merczyng — Włodzimierz Zuzga, nr 5 
Korzenie — Aleksandra Sękowska, nr 6 
Zbór anglikański w Warszawie — Tomasz Wiśniewski, 
nr 8
Moje spotkania z Ludwikiem Norblinem — Stanisław 
Werner, nr 8
Luter i luteranizm a Żydzi — Karol Karski, nr 9—10 
Kalwin a Żydzi — ks. Horst Krüger, tłum. Karol 
Karski, nr 9—10
Żydzi na ziemiach polskich w XIX i XX wieku — 
Michał Lubański, nr 9r—10

Gustaw Tadeusz Hantke (w: „Ci, którzy polegli”), 
nr 11
Pisarz chrześcijański (Roman Brandstaetter) — ks. 
Bogdan Tranda, nr 12
P R O B L E M Y  S P O Ł E C Z N O -  R E L I G I J N E  
I S P O Ł E C Z N O - O B Y C Z A J O W E
Odpowiedzialność Kościoła na Zachodzie (wywiad z 
ks. H. Rusterholzem) tłum. Karol Karski, nr 1 
Rewelacyjny środek (w: „Co Wy na to?”), nr 2 
Podział (w: „Co Wy na to?”), nr 3 
Współpraca duszpasterzy i psychologów — Olgierd 
Benedyktowicz, nr 3
Dobre rady telewizji (w: „Co Wy na to?”), nr 4 
Dla pokoju i pojednania (rozmowa z P. Christianim), 
nr 8
Żydzi w kraju bez Żydów (rozmowa redakcyjna), nr 
9—10
Prawdzie w oczy, nr 9—10 
Leki z darów, nr 12
Stare jak świat (w: „Co Wy na to?”), nr 12 
R E C E N Z J E
Sprawiedliwi (w: „Wśród książek”) — W. Z., nr 1 
Modlić się, aby żyć (w: „Wśród książek”) W. Z. nr 2 
Kalendarz Ewangelicki 1987 — W. Z., nr 2 
Prof. Władysław Chojnacki i jego książki (w: „Wśród 
książek”) — W. Z., nr 3
Silva rerum (w: „Wśród książek”) — W. Z., nr 4 
Profesor Kieniewicz i Puttkamerowie (w: „Wśród 
książek”) — W. Z., nr 7
Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny w War
szawie (w: „Wśród książek”) — W. Z., nr 8 
Ewangelicy i Żydzi w dawnej Polsce (w: „Wśród 
książek”) — W. Z., nr 9—10 
Z P R A S Y
Credo i cogito (Jarosław Lindenberg: Złudzenia „nau
kowego światopoglądu”, „PiP”, nr 12/86 oraz Wiara 
racjonalizmu, racjonalizm wiary, „PiP”, nr 1—2/87) — 
E. P., nr 3
Życie z* Ewangelią (Rozmoioa z ks. Janem Zieją, 
„Znak”, nr 379/87) — E. P., nr 4
Radosna twórczość (Mariusz Szczygieł: Przeklęci z 
Biblią, „Na Przełaj”, nr 19/87), w: „Co Wy na to?”, 
nr 5
Nauka i etyka (Maciej Iłowiecki: Probówkowe dzieci,
„Odra”, nr 3/87) — E. P., nr 8
L I S T Y
Sprostowanie (w sprawie artykułu H. Ratomskiej: 
Czasopisma ewangelicko-reformowane w Polsce mię
dzywojennej w nr 12/86), nr 1 
W sprawie naszych kazań, nr 2 i 6 
Nie rozumiem (odpowiedź na list z nr 12/86 w spra
wie ordynacji kobiet), nr 3 
W sprawie naszych dawnych czasopism, nr 4 
Prostujcie ścieżki, nr 6 
W I E R S Z E
Czym jest wiersz? (I Kor. 2:1) — Milan Jurćo, tłum. 
Wacław Oszajca, nr 3
Siady życia — Hedwig Grob, tłum. brat Andrzej, nr 4
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