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CO WY NA ТО? С О W N U M E R Z E ?
Radosna twórczość

Pisaliśmy już na temat radosnej twórczości domorosłych specjalistów, 
którzy na łamach czasopism zarabiają wierszówkę na dezinformowaniu 
czytelników. Mamy oto nowy tego przykład. Mariusz Szczygieł w harcer
skim tygodniku „Na Przełaj” (nr 19 z 10 maja 1987, „»►Przeklęci-« % Bi
blią”) roztacza przed młodocianymi oczami panoramę protestantyzmu na 
swój własny obraz, to znaczy bez ładu i składu.
Przeczyta taki autor nie bardzo dokładnie jedno czy drugie popularne o- 
pracowanie, niekoniecznie kompetentnego autora rodzimego, zajrzy do ad- 
wentystycznej prorokini Ellen G. White, podeprze się nazwiskami uczo
nych — niemieckiego socjologa, Маха Webera, czy polskiego historyka, 
Janusza Tazbira, złapie nazwisko głośnego teologa ewangelickiego, Rudolfa 
Bultmanna, na wszelki wypadek zabezpieczy się zacytowaniem Fryderyka 
Engelsa oraz Karola Marksa i już mu się zdaje, że może puszczać się na 
głębokie wody. A tu jeszcze trzeba umieć pływać, proszę Pana. W przeciw
nym razie na powierzchni pozostają tylko żałosne bąbelki.
Dzisiejszych wyznawców Reformacji — zdaniem autora wspomnianego 
tekstu — niepokoją szacunkowe obliczenia, jakoby procent protestantów 
wśród ogólnej liczby chrześcijan miał się zmniejszyć z 24 do 21. Skąd 
wzięto te niepokoje i procenty, źródła milczą. Zresztą z procentami coś 
Panu Szczygłowi nie wychodzi, bo, na przykład, pisze następująco: „Dzi
siaj w Polsce około 115 tysięcy osób jest protestantami. Stanowią oni 10,4 
proc. spośród ogółu wiernych różnych wyznań”. Policzyliśmy. Wychodzi 
nam, że 1 105 770 osób należy do jakiegoś Kościoła. Hm. A reszta, trzy
dzieści parę milionów, to są pewno bezwyznaniowcy?
Dowiadujemy się też, że „Nie ukończona budowa bazyliki św. Piotra w 
Rzymie sprawiła, że Kościół potrzebował coraz więcej pieniędzy”, dlatego 
do ich zgromadzenia posłużono się „formą odpustów”, które „reklamował 
specjalny wysłannik papieża do Niemiec, Jan Tetzel”. O ile wiemy, „spe
cjalny wysłannik papieża” nazywa się nuncjuszem i jest zwykle ducho
wnym wysokiej rangi. Tetzel na pewno w grobie podskoczył z radości, 
że pan Szczygieł tak go awansował, zwykłego dominikańskiego kaznodzie
ję odpustowego.
Co autor tych rewelacji ma do powiedzenia na temat Lutra? Posłuchajmy: 
„Profesor filozofii, przeor klasztoru augustianów w Wittenberdze — Marcin 
Luter, 31 października 1517 roku ogłosił 95 tez przeciwko katolickiej nauce 
o odpustach i praktyce odpustowej, przybijając ich spis (spis czego: od
pustów? praktyk odpustowych? — red.) na drzwiach kościoła zamkowego. 
W tym momencie Luter miał już przygotowane podstawy nowego systemu 
doktrynalnego. Również wystąpił przeciwko prymatowi papieża, przeciwko 
błędnej nauce o czyśćcu...” A nam, naiwnym, się zdawało, że w chwili o- 
głaszania tez Lutrowi chodziło o nadużycia odpustowe, a jego poglądy 
reformatorskie ukształtowały się dopiero w trakcie późniejszych polemik. 
Ale Mariusz Szczygieł widać wie lepiej. Na przykład, że doktryna pro
testancka, opierająca się na zasadach z Biblii, głosi: „Zbawienie może wy
nikać wyłącznie z naszych uczynków, nie z samego aktu wiary”. Do- 
prawdy?
Niezwykle odkrywczych rzeczy dowiadujemy się o luterańskich nabożeń
stwach, które „odprawiane są (tylko tw niedziele i święta (...) i składają się 
z pieśni, wspólnych modlitw i kazania. Nie praktykuje się (...) sakramen
tów. W czasie mszy nie ma spowiedzii i komunii”. Brawo!
Ale uczmy się dalej. Otóż „Najszybciej idee reformacji luterańskiej roz
winęły się w Szwajcarii. Z Francji, gdzie rozpoczęły się masowe prześla
dowania zwolenników reformacji, uciekł Jan Kalwin. Zerwawszy z wiarą 
rzymskokatolicką założył w Genewie protestancką gminę kościelną... Po 
śmierci w 1564 roku Jan Kalwin pozostawił protestantyzmowi Kościół 
Ewangelicki, dzisiaj nazywany ewangelicko-reformowanym”. Ręce opadają. 
Oto zaledwie kilka chwastów, zza których niewiele widać pszenicy na po
letku zasianym przez Mariusza Szczygła. Jak niechlujnie ten Pan pracuje, 
niech świadczy fakt, że każe on Karolowi Marksowi (n.b. „badaczowi re- 
ligii”) polemizować z Maxem Weberem.
Tak tak; uczcie się harcerze, tylko niech was ręka Boska broni przed 
takimi nauczycielami!

Numer otwiera kazanie Hanny 
Gdańskiej pt. Duch Pocieszyciel, na- 
pisane di a „Jednoty” na święto Ze
słania Ducha Sw. (s. 3). Po kazaniu 
naisitępuje modlitwa O łaskę Ducha 
Świętego (s. 4).

Na s. 5 publikujemy Omówienie 
ankiety, którą przeprowadziliśmy w 
ub. r. z okazji podwójnego jubileu
szu „JednOty”. Z opracowania do
wiemy się, co sądizą Czytelnicy o 
„Jednocie” — za co ją chwalą, za 
co ganią i czego od niej oczekują.

Korzenie — to artykuł Aleksandry 
Sękowiskiej, którego druk za,powia
daliśmy w nr 4. Autorka opowiada 
o swojej podróży do Poschaavo w 
Szwajcarii, skąd pochodlzi kilka 
polskich rodzin reformowanych (s. 
9).

W numerze kontynuujemy cykl Ta
deusza W. Świątka Warszawskie 
firmy ewangelickie. Kolejny odcinek 
opisuje losy Fabryki Cukierków i 
Czekolady „E. Wedel” (s. 12). Ostat
nią, trzecią już, część artykułu Woj
ciecha Kriegseisena Leszczyńscy z 
Leszna. Dzieje rodu patronów Re
formacji, zamieszczamy na s. 16.

Trzy teksty publikowane w dziale 
Listów (s. 20) to głosy Czytelników 
wywołane innym listem, zamiesz
czonym w numerze styczniowym: 
W sprawie naszych kazań.

Poza tym w numerze rubryka Co 
Wy na to? Cs. 2) i Przegląd ekume
niczny (s. 21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Czymże jest człowiek, że o nim 
pamiętasz... Dałeś mu panowa
nie nad dziełami rąk swoich 
(Ps. 8:5—7).
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HANNA GDAŃSKA

D u c h  P o c i e s z y c i e l
Teraz odchodzę do Tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd 
idziesz? Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam 
mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel 
do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę Go do was. A On, gdy przyjdzie, 
przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwie
rzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; 
o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do 
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, 
wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokol
wiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Wszystko, co ma 
Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.

Jn 16:5—15

Każdego dnia spotykamy ludzi, którzy odgry
wają jakąś rolę w naszym życiu. Mniejszą lub 
większą. Kiedy odchodzą, ich miejsce zajmują 
inni. Zmieniają się twarze, postacie. Jednych 
zapominamy, ale są tacy, których zapomnieć 
nie sposób, po latach myślimy o nich ze wzru
szeniem, a rozstanie z nimi przeżyliśmy głębo
ko. Należą do nich niektórzy nasi wychowaw
cy i nauczyciele, ci, którzy wywarli wpływ na 
kształtowanie naszej osobowości, wycisnęli swe 
piętno na naszym życiu, podejściu do świata 
i poglądach. Każdy z nas mógłby prawdopodob
nie sporządzić listę takich osób. Nie o to jed
nak chodzi, lecz raczej o to«, by przypomnieć 
sobie, jak wyglądało rozstanie z tymi ludźmi. 
Gdy wchodziłam do sali na ostatni wykład pro
wadzony przez mojego ulubionego profesora, 
nie mogłam uwierzyć, że to już ostaJtni raz. 
Kiedy nas żegnał, zastanawiałam się — co też 
on mówi? To niemożliwe. Minęła ostatnia go
dzina wspólnych zajęć. Serce ogarnął smutek. 
Coś się skończyło. Kogo teraz będę słuchać z 
zapartym tchem? Czy spotkam jeszcze kiedyś 
tak wspaniałego wychowawcę, nauczyciela? 
Różnie mogą wyglądać nasze wspomnienia, ale 
jedno uczucie będzie, jak sądzę, wspólne: ów 
smutek ogarniający serce. Już nigdy więcej... 
Jezus Chrystus był dla uczniów niewątpliwie 
takim ukochanym, najwspanialszym nauczycie
lem. Nie tylko wywarł wpływ na ich życie, On 
je całkowicie zmienił, uczynił nowym, zupełnie 
innym niż to* które wiedli dawniej. I oto pew
nego dnia rzekł do nich: ,,A teraz odchodzę”. 
Uczniowie nie zapytali: dlaczego? dokąd? Może 
byli zbyt zaskoczeni, może nie dowierzali, a 
może nie poitrafili pogodzić się z myślą o zbli
żającym się rozstaniu? ,,Smutek napełnił ich 
serca”. Jakże bliskie jest nam to uczucie. Nie 
można nic zrobić, nie można zatrzymać biegu 
czasu i nie można zapanować nad owym smut
kiem...
Ale Jezus jest nie tylko ulubionym przez ucz
niów nauczycielem. Jest Kimś znacznie waż

niejszym. Jest Bożym Synem. Uczy, ale zara
zem wypełnia Boży Plan Zbawienia. Każde Je
go słowo i czyn mają wartość i sens, których 
często nie pojmujemy. Tak jest i w tym mo
mencie, kiedy zbliża się chwila rozstania. On 
wie, co czują uczniowie i nie chce ich pozosta
wić w smutku. Nie mówi więc: trudno, tak musi 
być, ale powiada: ,,jeśli nie odejdę, Pocieszyciel 
do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, przyślę 
Go do was”. On, Jezus Chrystus, nie zostawia 
uazniów samych z nauką, którą im przekazał, 
a której oni w pełni jeszcze nie rozumieją. 
,, Przy ślę Ducha Prawdy, który wprowadza we 
wszelką prawdę”. Wyjaśni On to, czego teraz 
nie potraficie pojąć ani zrozumieć, oznajmi to, 
oo ma nadejść, przekona świat o grzechu, spra
wiedliwości i  sądzie.

Kim jest tein Pocieszyciel, o którym mówi Je
zus, ów Duch Prawdy, który ma Go uwielbić? 
W Ewangelii Jana, począwszy od 12 rozdziału, 
opisane są wydarzenia bezpośrednio poprzedza
jące pojmanie i ukrzyżowanie Zbawiciela, w 
rozdziałach 14, 15 i 16 znajdujemy tzw. mowy 
pożegnalne, w których Jezus zapowiada ucz
niom, do ma ^nastąpić, tłumaczy, dlaczego tak 
musi się stać, a przede wszystkim obiecuje 
przyjście owego Pocieszyciela, którego wyraź
nie nazywa Duchem Świętym (14:26). On ma 
być tym, który poprowadzi dalej dzieło Boga.
Duch Święty — trzecia Osoba Trój jedynego 
Boga. Czy to ktoś nowy? Nie, ale ktoś do tej 
pory często jakby nie dostrzegany. A przecież 
już na pierwszych kartach Starego Testamentu 
spotykamy słowa o Duchu Bożym unoszącym 
się nad powierzchnią wód'. Później słyszymy 
wyraźnie o Duchu, którym napełnił Bóg sie
demdziesięciu starszych z ludu izraelskiego (IV 
Mojż. 11, 17 i 25—30). Ducha Bożego otrzyma
li również Joizue, Siaul, Dawid, Izajasz, Jere
miasz, Amos i wielu innych mężów Bożych. 
Dawid w Psalmie 51 prosił Bogia, by mu nie 
odbierał Ducha Świętego. Talkże Izajasz, opisu
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jąc dzień Bożej kary nad Edoimem, używa tego 
określenia (Iz.63: 1Ó i 11). Duch Święty działał 
przez przewodników Narodu Wybranego, wkła
dał Słowo Boże w usta proroków. Był i działał. 
Zawsze.
Jan Chrzciciel, gdy zapowiadał przyjście Zba
wiciela, mówił o Duchu Świętym, którym Mes
jasz będzie chrzcił. Także teraz, gdy zbliża -się 
kres ziemskiej wędrówki Chrystusa, słyszymy 
słowa o tym właśnie Duchu, słyszymy zapo
wiedź spełnienia się proroctwa Joela: „A po
tem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, 
i wasi synowie, i wasze córki prorokować będą, 
wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą 
mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wy
leję w owych dniach mojego Ducha” (J1 3:1—2).
I wreszcie nadszedł ten dzień! Spełniły się pro
roctwa starotestamentowe i obietnice Jezusa 
Chrystusa. Duch Święty, Duch Prawdy — Po
cieszyciel — został dany zborowi Chrystusowe
mu. ,,I powstał nagle z nieba szum, jakby wie
jącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały 
donn, gdzie siedzieli. I ukazały Się im języki 
jakby z oignJia, które się rozdzieliły i usiadły 
na każdym z nich. I napełnieni zostali Duchem 
Swdęltym...” (Dz. 3:2—4).
Syn Boży wrócił do Ojca. Spełnił swe dzieło 
na ziemi. Dał człowiekowi odkupienie grze
chów, wybawienie od śmierci, nadzieję wiecz

nego życia w Bożym Królestwie, ale zbawcze 
dzieło Boga trwa dalej. Ostateczny kres dzie
jów tego świata ciągle jeszcze jest przed nami. 
Dlatego nie pozostawiono nas bez pomocy i po
ciechy. Duch Święty działa dalej. On prowa
dził Apostołów, dawał im siłę w służbie Sło
wa, dawał samo Słowo. Sprawiał, że zwykli i 
słabi ludzie zmieniali się w mocarzy wiary, nie
pewni i zagubieni przemieniali się w odważ
nych zwiastunów Chrystusowej Prawdy, goto
wych do wszelkich wyrzeczeń. To On sprawiał, 
że np. ludzie słuchający Apostoła Pawła przyj
mowali Ewangelię o Chrystusie do swoich serc, 
że gotowi byli oddać życie za Tego, o którym 
Duch Święty przez Bożego wysłańca ich upew
niał.

Sami Apostołowie w zwiastowaniu Ewangelii 
mało mówili o tym pamiętnym dniu zesłania 
Ducha i o wypełnieniu się Jezusowej obietnicy. 
Działo się tak dlatego, że Duch Święty nie 
wszedł ,,na miejsce” Chrystusa, nie miał Go 
zastąpić na ziemi, ale właśnie o Nim świad
czyć: „On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie 
i wam oznajmi”.
Ktoś może powiedzieć: — No dobrze, Duch 
Święty został zesłany na Apostołów — uczniów 
Jezusa, działał przez nich i działał w pierw
szych zborach chrześcijańskich: jednoczył, nau
czał, dawał ową niezrozumiałą dla tego świata

O  ł a s k ę  D u c h a S w i ę ł e g o

Boże, Ojcze Wszechmogący, 
w Trójcy Świętej Jedyny, 
prowadź nas, grzesznych, 
drogą prawdy i miłości 
przez Twego Ducha Świętego.
Oświeć nas, kiedy błądzimy, 
kiedy tracimy z oczu drogowskaz 
i bezradnie błąkamy się po manowcach.
Umocnij w wierze, kiedy wątpimy,
kiedy buntujemy się
przeciwko Twoim wyrokom i Twojej

woli.
Napełnij nas miłością,
której nam nie dostaje
i z której braku rodzą się nasze grzechy.
Natchnij nas siłą i męstwem, 
byśmy mogli pokonać nasze słabości 
i oprzeć się pokusom tego świata.
Panie,
obdarz nas łaską Twojego Ducha, 
byśmy czynili pokutę 
i odwrócili się od grzechu, 
byśmy żyli dla Twojej chwały 
i mogli, choć niegodni, 
uczestniczyć w niej po śmierci.
Amen.
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salę,, ale dzisiaj? Nie ma już ludzi, po których 
widać by było to działainie Ducha Świętego, 
nie jesteśmy świadkami cudów dokonywanych 
Jego mocą. Gdzie więc dzisiaj jest ten działa
jący Duch Święty?
Ten, kto tak formułuje pytanie, jest w błędzie! 
Jezus mówi: ,,On (Duch) przekona świat o 
g r z e c h u ,  o s p r a w i e d l i w o ś c i  i o s ą 
d z i  e”. Kiedy więc stajemy przed Bogiem ze 
świadomością swoich win, gdy odkrywamy, jak 
jesteśmy słabi i jak bardzo potrzebujemy Bo
żej pomocy — wówczas działa Duch Święty.
Dzieła w nas. On daje świadectwo swojej mo
cy nie przez wielkie cuda wzbudzające sensa
cję, ale przez cud odkrycia w nas samych włas
nego grzechu, cud rodzącej się wiary i chęci 
powrotu do Ojca. Gdy stajemy pod krzyżem w 
obliczu dowcdu nieskończonej Bożej Miłości 
i z radosnym dziękczynieniem przyjmujemy do 
serc tę wieść, że Chrystus umarł za nas, że dla 
nas poszedł przygotować mieszkanie w Domu 
Ojca — wówczas również działa Duch Święty 
napełniając nas ufnością i głęboką wiarą w 
Zbawiciela.
Gdy myśli nasze kierujemy ku chwili, w któ
rej Jezus przyjdzie ponownie na świat, aby są
dzić żywych i umarłych, a nasze serca napeł
niają się pokojem — i wttedy działa Duch Świę
ty, bo zło tego świata — szatan — został osą
dzony.

Duch Święty działa dziś także w naszych Ko
ściołach. Gdy zebrani jesteśmy na nabożeń
stwie, gdy słuchamy żywego zwiastowania o 
Jezusie Chrystusie, przemawia przez naszych 
duszpasterzy, kaznodziejów, nauczycieli. Każ
dego dnia prowadzi Chrystusowy Kościół — 
społeczność wierzących. Wiedzie nas do Chry
stusa, budzi wiarę w sercach wsłuchanych w 
Słowo Boga, umacnia naszą więź ze Zbawicie
lem. Wszystko to zawdzięczamy właśnie Jemu, 
Duchowi, bo sami z siebie nie możemy nic u- 
czynić.
Nie ma dziś ofiar barbarzyńskich prześladowań 
za wiarę w Chrystusa, nie ma dziś stosów dla 
ludzi, którzy żądają zwiastowania czystej 
Ewangelii, ale ciągle istnieje wróg o wiele bar
dziej niebezpieczny, bo nie zabija dała, lecz 
duszę. Są pokusy tego świata, są zaszczyty, któ
rych pożądamy, jest nieuczciwość, której nie
kiedy ulegamy, jest wygodne, łatwe żyde — 
wystarczy, że wyrzekniemy się naszej wiary 
i KoścMa.

Jeżeli mimo wszystko nie dajemy się do końca 
opanować tym pokusom, jeżeli trwamy przy 
Chrystusie i Ewangelii, dzieje się tak również 
za sprawą Ducha Świętego, który wprowadza 
nas w prawdę: mówi o Jezusie i Bożej Miłości, 
a gdy się chwiejemy, podtrzymuje nas, gdy 
upadamy — pozwala podnieść się i wyznać: 
„Panie, zgrzeszyłem, odpuść mi”. Amen.

CZYTELNICY O JtDNOCIE"

Omówienie ankiety
„Czekam na nią z niecierpliwością.

Czekam na nią zawsze z ciekawością,

Czekam na nią wracając jeszcze do wcześniejszych 
numerów.

Czekam na nią myśląc o pracy redakcji.

Czekam na nią myśląc o życiu całego naszego Ko
ścioła”.

Tak rozpoczyna się odpowiedź p. Wiery Jelinek 
(ref.) z Zelowa na mini-ankietę rozesłaną przez naszą 
redakcję pod koniec ub. roku do kilkudziesięciu pre
numeratorów „Jednoty” z okazji podwójnego jubileu
szu pisma: 60-lecia powstania i 30-lecia ukazywania 
się po wojnie. Ankieta zawierała tylko dwa pytania:
1) Czym jest dla mnie „Jednota”? i 2) Czego oczekuję 
od „Jednoty”? Ze względu na brak miejsca a także 
powtarzające się niekiedy myśli i oceny respondentów 
zdecydowaliśmy nie drukować w całości otrzymanych— 
odpowiedzi (choć niektóre z nich by na to zasługiwa
ły), lecz tylko omówić je, cytując charakterystyczne 
fragmenty.

ZA CO CZYTELNICY „JEDNOTĘ” CHWALĄ?

W odpowiedziach przeważały pochwały do tego stop
nia, że czuliśmy się tym faktem zażenowani, jako ze
spół ludzi, którzy w sposób decydujący wpływają i 
na treść miesięcznika, i na jego formę. Cieszy nas 
bardzo, że „Jednota” zdobyła tyle uznania i że tak 
ciepło jest przyjmowana. Zdajemy sobie jednak spra
wę z tego, że brak krytycyzmu ze strony niektórych 
respondentów wynika z ich stosunku emocjonalnego 
do naszego pisma, a nie z przesłanek obiektywnych.
Gdy się kogoś kocha, nie dostrzega się często jego 
wad. Nie ulega wątpliwości, że „Jednota” jest kocha
na, co jeszcze bardziej jej redakcję zobowiązuje. Ale 
oddajmy głois naszym respondentom.
Generalnie „Jednota” — w ocenie ankietowanych, 
zwłaszcza ewangelików reformowanych, ale nie tyl
ko ich — „jest pismem, na które się czeka. Każdy 
nowy numer jest powodem radości, stanowi pewne 
wydarzenie w domu. Członkowie rodziny podają go 
sobie z rąk do rąk, przez pierwsze dni stale go ktoś 
szuka. Jest to nasze piismo (...) Jesteś dla mnie, 
»Jednoto«, kimś bliskim; pomimo iż oczekuję od Cie
bie znacznie więcej, traktuję Cię jak »domownika«,
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którego się chętnie słucha i z którym sdę czasem chce 
podyskutować. Tylko dlaczego tak rzadko przycho
dzisz i tak bardzo się spóźniasz?” (Jaromir F. Swi
derski, ref., Warszawa). Ewangeliozka reformowana 
z Gdańska, która czyta „Jednotę” od deski do deski, 
pisze: „»Jednota« jest dla mnie jednym z łączników 
z Kościołem ewangelicko-reformowanym. Jest okien
kiem na świat ewangelicyzmu. Żyjąc z dala od para
fii nie mam możliwości dowiadywania sdę o życiu Ko
ścioła w Polsce i na świecie. I tę lukę wypełnia 
»Jednota«” (Jadwiga Wołodźko-Sarosiek). Dla innej 
naszej współwyzwawczynd z diaspory, p. Mirosławy 
Windygi z Bydgoszczy, „»Jednota« jest wytchnieniem, 
odwołaniem się do spokoju w naszych niecierpliwych 
czasach”, a dla p. Aliny Werner (ref.) z Poznania — 
obok „Tygodnika Powszechnego” najciekawszym cza
sopismem religijnym w Polsce. Cytowana na wstępie 
p. Wiera Jelinek stwierdza: „»Jednota« jest dla mnie 
z jednej strony »tylko«, a z drugiej »aż« — podręcz
nikiem ii informatorem (...) w bardzo szerokim zafcre- 
się znaczeniowym. W zależności od podejścia do czy
tanych artykułów staje się dla mnie podręcznikiem 
(...) religioznawstwa, histori bliższej i dalszej, ducho
wości innych narodów, ekumenii, teologii, psychologii 
itd.”
A dlaczego czytają „Jednotę” chrześcijanie innych 
wyznań?
„...»Jednota« jest jedynym pismem, które kupuję re
gularnie i czytuję w całości. Zaczęłam je kupować 
dlatego, że znajduję w nim sporo rzetelnych informa
cji dotyczących innych Kościołów niż mój — czyli 
katolicki (...). Zaznaczam, że zetknęłam się z większo
ścią pism wydawanych przez Kościoły chrześcijańskie 
w Polsce, a mój wybór »Jednoty« nie jest oparty na 
nieznajomości innych wydawnictw” (Maria Giedz, 
kat., Legionowo). Inny nasz Czytelnik wyznania 
rzymskokatolickiego stwierdza: „»Jednota« otworzyła 
przede mną obraz życia Kościoła ewangelicko-refor
mowanego w kraju. Dzięki niej lepiej rozumiem ży
cie tej wspólnoty religijnej. Jestem uderzony świa
dectwami gorącej wiary członków różnych parafii, 
podziwiam ich działalność społeczną, charytatywną, 
która wynika właśnie z tej wiary całego Kościoła re
formowanego (...) Po drugie — »Jednocie« zawdzię
czam systematyczne, wnikliwe i obiektywne informa
cje o życiu i działalności Kościołów protestanckich 
na świecie. Chyba nie istnieje w kraju drugie równo
ważne źródło takich informacji” (Mieczysław Sawicki, 
kat., Warszawa).
Dla luteranina z kolei ważny jest fakt „kultywowa
nia (przez »Jednotę«) w trudnych okresach najwyż
szej cnoty polskiego ewangelicyzmu — godności (...) 
i to, że »zachowała ona twarz«. Jest też jedynym (...) 
— na wysokim poziomie prowadzonym — pismem 
wszystkich polskich ewangelików, reprezentującym 
godnie spuściznę Ugody Sandomierskiej. Więcej — 
jest trybunem spraw ewangelickich! Szczególnie je
stem wdzięczny Redakcji pisma za to, że niejedno
krotnie występowała w obronie praw Kościołów 
mniejszościowych i zdobyła uznanie i poparcie także 
naszych katolickich rodaków” (Rudolf Dominik, lut„ 
Bielsko-Biała).
Dla dominikanina, ojca J. Puciłowskiego z Krakowa, 
jest z kolei „Jednota” — „zgodnie z założeniem za
wartym w podtytule — pismem czytelnym, wyraź
nym, ciągłym znakiem zarówno możliwości (mimo

wszystko!), jak i konieczności pracy ekumenicznej w 
Polsce. Nie tracąc nic ze swej tożsamości reformowa
nej, faktycznie stanowi — w moim najgłębszym od
czuciu — międzywyznaniowe pismo w tej dziedzinie. 
Myślę też, że »Jednota« odzwierciedla ducha ekume
nicznego Kościoła reformowanego w naszym kraju...”
Dla redakcji bardzo ważne są wypowiedzi Czytelni
ków na temat sposobu, w jaki pismo jest redagowa
ne. We wszystkich nadesłanych wypowiedziach pod
kreślano, że poziom, na jakim utrzymuje się „Jedmo- 
ta”, jest zadowalający, a także chwalono formę wypo
wiedzi, w której „wyraża się szacunek dla Czytelni
ków” — jak określił to jeden z respondentów. Przy
znaję, że z radością przeczytaliśmy taką opinię: 
„»Jednota« jest tak redagowana, że nigdy — od pier
wszego przeczytanego przeze mnie numeru — nie od
czułem, że jestem »z zewnątrz«, »obcy«, »inny«. Owa 
otwartość »Jednoty« na wszystkich chrześcijan jest 
dla mnie dowodem prawdziwości podtytułu: »... i eku- 
memdi« (...). Nie cihcę (...) powiedzieć, iż »»Jednota« 
unika problemów ekumenii przykrych czy bolesnych, 
że zamazuje podziały i różnice dotyczące fundamen
talnych kwestii teologicznych. Idzie o to, że »Jednota« 
w opisie i ocenie sytuacji światowej wszystkich Ko
ściołów chrześcijańskich manifestuje nadzieję” (Mie
czysław Sawicki, kat.) Oraz: „Zawsze urzeka mnie 
wielka kultura i delikatność, z jaką »Jednota« pisze
0 sprawach bolesnych na styku protestancko-katoli- 
ckim” (o. Józef Pudłowski OP). „»Jednota« jest je
dynym pismem, które taktownie, bez uszczypliwości, 
poruszyło szereg tematów drażliwych (np. różnice 
wyznaniowe, kult maryjny itp.), przy czym redakcja 
oddała głos teologom różnych wyznań i dopuściła do 
polemiki” (Rudolf Dominik). „Gdy czytam »Jednotę« 
(niestety, nie staje czasu, by czytać ją regularnie), 
nie zdarza się, bym był zupełnie przeciwnego poglą
du. Nie znaczy to, iż ze wszystkim całkowicie się 
zgadzam, lecz to, że nie są to różnice diametralne
1 dominują wartości wspólne. Wnoszę stąd, że mój 
tradycyjny katolicyzm nie stoi w kolizji z poglądami 
głoszonymi przez »»Jednotę« (Kazimierz Czapliński, 
Wrocław). I wreszcie takie świadectwo: „Postawa to
lerancji i braterstwa reprezentowana przez redakcję 
»Jednoty« uwiarygodniła w moich oczach Kościół 
ewangelicko-reformowany (...) W owym czasie (...) za
cząłem szukać właściwej ścieżki w moim życiu (...) 
Zrozumiałem, że odchodząc od praktykowania chrze
ścijaństwa, wybrałem fałszywą drogę w życiu. Zara
zem uświadomiłem sobie, że o powrocie do Kościoła 
rzymskokatolickiego nie ma mowy. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że w Kościele rzymskokatolickim nie ma 
możliwości przeżywania tajemnicy wiary chrześcijań
skiej. Szukałem jednak świadomie głębszego jej prze
żywania. (...) Mogę powiedzieć, że »Jednota« była 
swego rodzaju pomocną i dobrą dłonią, która pomogła 
»przyprowadzić« mnie do łódzkiego zborni ewangelic
ko-reformowanego...” (Witold Brodziński, ref., Łódź).

JAKIE NUMERY LUB TEMATY SPOTKAŁY SIĘ Z 
NAJWYŻSZĄ OCEN Ą OSÓB ANKIETOWANYCH?

Bezsprzecznie wszystkie numery podwójne — mono
tematyczne — od teologicznych (Barth, Kalwin, Zwin- 
gli) po filozoficzno-etyczne i społeczno-obyczajowe, 
poruszające kwestie śmierci i umierania, starości, 
cierpienia, niedołęstwa i niepełnosprawności, małżeń
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stwa i rodziny. W kilku odpowiedziach specjalnie 
mocno zaakcentowano rolę, jaką spełnił cykl „Sza
lom”, wyrażano żal, że już się skończył, dziękowano 
Siostrze Kindze Strzeleckiej za „już” i proszono o 
„jeszcze”. „Nie zapominajcie o Żydach!”* — napisała 
jedna z respoindentek (ref.), a inna, też ewamgeliczka 
reformowana, określiła Siostrę Kingę jako najbliższą 
sobie duchowo autorkę „Jednoty” (!).
Dużą wagę dla redakcji ma informacja, że Czytelnicy 
wiele korzyści wynoszą z lektury zamieszczanych na 
s. 4 modlitw i dostrzegają nasze starania o właściwe 
Ich zilustrowanie. Dużą poczytnością cieszy się rubry
ka „Co Wy na to?”, w której — według oceny jed
nych — „redakcja stawia wiele mądrych pytań po
budzających do refleksji”, według innych zaś — „szo
kujących w sensie pozytywnym”. Ciekawe, że Czy
telnicy katoliccy i luteranie bardzo dobrze oceniają 
kazania w „Jednocie”, piszą, że lubią je czytać i wie
le z nich wynoszą korzyści. Jedna osoba twierdzi na
wet, że „»Jednota« zaszokowała [ją] nowatorskim uję
ciem niektórych kazań”. Inna przysłała długą reflek
sję, wywołaną kazaniem ks. bp__Zdzisława Trandy: 
„Gdzie jest twój brat, Abel?” (nr 11/86). I komu tu 
wierzyć? Naszej miłej Czytelniczce, której list opubli
kowaliśmy w nr 2 87, czy też tym wypowiedziom? 
Zapewne — jak zwykle — prawda leży gdzieś po
środku...

CZEGO „JEt>NOCIE” NIE DOSTAJE?

M.in. brak w niej informowania ze znacznym wy
przedzeniem o przygotowywanych w Kościele refor
mowanym ewangelizacjach, synodach, zjazdach dtp. 
Skarży się na to nasza respondentka z diaspory — 
p. Mirosława Windyga, gdyż brak takich informacji 
uniemożliwia braciom i skwirom żyjącym w rozpro
szeniu udział w tych uroczystościach kościelnych 
i pozbawia ich okazji do przebywania w społeczno
ści reformowanej. Spełnienie1 tej prośby nde leży 
jednak w możliwościach redakcji — my relacjonu
jemy wydarzenia tylko post factum, gdyż jesteśmy 
miesięcznikiem, którego cykl produkcyjny jest zbyt 
długi na to, by je zapowiadać. Uważamy natomiast, 
że 'biuro Komsystorza, dysponujące spisem współwy
znawców z diaspory, mogłoby powiadamiać ich li
stownie o ważnych uroczystościach kościelnych.
Inna uwaga krytyczna — wysunięta przez Czytelni
ków z Kościoła reformowanego — dotyczy niewy
starczającej pomocy ze strony „Jednoty” w sytuacji, 
gdy — jak pisze p. Jaromir Swiderski — „mnie i mo
im współwyznawcom zdarza się stawać przed koniecz
nością obrony wartości własnego wyznania, przedsta
wiania i wyjaśniania ich innym lub polemiki z mi
tami zakorzenionymi od wieków w naszym społe
czeństwie.”
W kilku wypowiedziach podkreślono, że za mało jest 
w „Jednocie” artykułów bądź to o. „treści duchowej 
— tzw. rozważań religijnych” („Po taką lekturę — 
pisze już wspomniana p. Wołodźko-Sarosiek — się
gam do książek i czasopism katolickich. Jako ewam
geliczka chciałabym znaleźć te problemy naświetlone

• N ie zapo m in am y . N ajb liższy  p o d w ó jn y  n u m e r  „ J e d n o ty ” 
(7/8) w  całośai pośw ięcony  będzie  w łaśn ie  Żydom , a ściślej 
— re lac jo m  m iędzy  Ż ydam i a c h rz e śc ija n a m i o raz  Ż ydam i 
a P o la k a m i — red .

z punktu widzenia mojego Kościoła”), bądź „artyku
łów związanych z życiem, takich »rad praktycznych«, 
osobistych refleksji i ładnej poezji”. Krańcowo różne 
stanowiska prezentują nasi respondenci, jeśli chodzi 
o artykuły historyczne. Jedni proszą o więcej mate
riałów wypełniających białe plamy w historii ewan
gelicy zmu polskiego, a w szczególności Kościoła re
formowanego w Polsce — od wieku XVII po XIX 
włącznie, o więcej tekstów ukazujących wpływ tego 
Kościoła na kulturę, naukę, a także jego stosunek (na 
przestrzeni wieków) do innych wyznań, o prezentowa
nie sylwetek wybitnych ewangelików polskich itp., 
inni zaś, przeciwnie, nie są tą tematyką zainteresowa
ni. Na przykład p. Alina Werner z Poznania pisze 
tak: „Problemy historyczne, postaci reformatorów itp. 
— bardzo ważne dla osób młodych, które pragną jak 
najwięcej dowiedzieć się o swym wyznaniu — nużą 
mnie”.
Oddzielną sprawę stanowią artykuły o tematyce ak
tualnej, poruszające nasze dzisiejsze problemy, wyma
gające pilnych rozwiązań. Wśród nich — sprawa 
praktycznej ekumenii. Warto w tym miejscu zacyto
wać fragmenty dwóch wypowiedzi na ten temat, gdyż 
są one ważną wskazówką i sygnałem dla naszej re
dakcji, że w dziedzinie krzewienia idei i postaw eku
menicznych „Jednota” mogłaby zrobić coś więcej niż 
dotąd, gdyby częściowo zmieniła „formułę ekumenicz
nego przekazu”. Autorem pierwszej wypowiedzi na 
ten temat jest luteranin, drugiej — ewangelik-refor
mowany. „Zdaję sobie sprawę z tego, że dla »Jednoty« 
ekumenia nie jest modnym sloganem. (...) Dlatego o- 
czekuję od »Jednoty« podjęcia tego tematu w opar
ciu o konkrety życia codziennego. Wysuwając taką 
propozycję liczę na to, że spotka się ona nie tylko z 
oddźwiękiem samej redakcji. Może wreszcie podjęte 
zostaną kroki likwidujące zgoła nieekumóniczne prak
tyki choćby w sprawach małżeństw mieszanych? Mo
że przestanie się głosić i publikować pseudohistorycz- 
ne opinie poniżające godność ewangelików i szerzące 
szowinizm oraz nienawiść wyznaniową?” (Rudolf Do
minik).
„Często otwieram »Jednotę« w nadziei na znalezienie 
wypowiedzi o problemach kontaktów międzywyzna
niowych na »najniższym szczeblu«, a znajduję spra
wozdanie z konferencji teologicznej, wyniki prac ko
misji badającej różnice i zgodności doktrynalne albo 
artykuł o spotkaniu ważnych osobistości kościelnych. 
Oczywiście nie twierdzę, że takie informacje są zbęd
ne, ale to nie wszystko, tym bardziej że często pró
buje się — i »Jedncita«, niestety, też temu ulega — 
mierzyć rozmiary ekumenizmu efektami arytmetycz
nymi: ilością odbytych nabożeństw, spotkań i uroczy
stości ekumenicznych, sympozjów, stopniem ważności 
przedstawicieli, którzy je odbywają itd. Trochę to 
przypomina (przepraszam, może to krzywdzące po
równanie, ale naprawdę dostrzegam pewne analogie!) 
przedstawianie otaczającego świata metodami telewi
zji PRL, która nam wmawia, że przeżywamy cud 
gospodarczy. Poza tym może to wywołać wrażenie, 
że ruch ekumeniczny ulega instytucjonalizacji, sko
stnieniu, biurokratyzacji, że zaciera się jego pierwot
ny charakter i cel. Nie znajduję w takich artykułach 
wartości, które np. chciałbym przekazać swoim ró
wieśnikom. Przy okazji — absolutnie nie jestem zwo
lennikiem »wyścigów« na gesty ekumeniczne, ale czy 
nie wyprzedza nas już Kościół katolicki, którego księ
ża zachęcają wiernych we mszy radiowej do modlitw
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w bratnich Kościołach? Przesadą będzie stwierdzenie, 
że środowiska ewangelickie ograniczają się do »ofi- 
cjałków« i zamykają w kręgu spraw nieistotnych, ale 
obawiam się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego” 
(Jaromir Swiderski).

CZEGO CZYTELNICY OCZEKUJĄ OD „JEDNOTY” 
I CZEGO JEJ ŻYCZĄ?

Wachlarz tych oczekiwań i życzeń jest bardzo szero
ki — od szczegółowych po ogólne, ujmujące całą isto
tę i sens trudu związanego* z wydawaniem naszego 
czasopisma kościelnego. Zacznijmy od wskazań szcze
gółowych. Nasi respondenci oczekują: informacji w 
„Jednocie”, jak odbierane są i jaki wywołują od
dźwięk wśród słuchaczy Polskiego Radia »nabożeństwa 
ewangelickie, a wśród telewidzów — serial o Kościo
łach mniejszościowych; podjęcia trudu wydania ka
lendarza poświęconego polskiemu ewangelicyzmowi 
i ekumenii; cyklu artykułów informujących o życiu 
naszych współwyznawców na obczyźnie; wypowiedzi 
młodzieży o niej samej; tekstów o zwierzętach (tak! 
tak!), więcej psychologii, artykułów nt. wiara-nauka 
(podobnych do „Tryptyku o pokorze” Jerzego Slawika, 
„Jednota” nr 1—3/85), poszerzenia tematyki o sprawy 
innych — niechrześcijańskich — religii, kontynuowa
nia cyklu „Szalom”; częstszego i bardziej otwartego 
„pisania o życiu Kościołów, ze szczególnym uwzględ
nieniem naszego (tj. reformowanego — przyp. B. St.), 
ale w Polsce, o ich kłopotach i radościach, o proble
mach społecznych ich wyznawców”; wprowadzenia 
rubryki, w której wspólnie szukałoby się rozwiązań 
problemów występujących w kontaktach międzywy
znaniowych i w ogóle międzyludzkich. Oczywista, że 
listę tę należy uzupełnić o sprawy wymienione w po
przednim punkcie tego omówienia, zatytułowanym: 
Czego „Jednacie” nie dbstaje?

A oto garść wypowiedzi zawierających treści najistot
niejsze dla pracy całego zespołu redakcyjnego i dla 
efektu tej pracy:

1) „To, czego najbardziej od »Jednoty« oczekuję,* i 
chyba nie jestem w tym osamotniony, to pomoc w 
pokazaniu ludziom obok siebie — Boga jako Istoty 
wspanialszej i lepszej niż Jego obraz we wszystkich 
ludzkich (w tym i kościelnych) doktrynach” (Jaromir 
Swiderski, ref.).

2) „Czego oczekuję? Przede wszystkim wytrwałości w 
budowaniu jedności rodziny chrześcijańskiej, wierno
ści postawom tolerancji i otwarcia wobec wierzących 
inaczej” (Witold Brodziński, ref.).

3) „Czego oczekuję od »Jednoty«? By towarzysząc 
zmianom w świecie i kraju, w kwestiach istotnych 
nie zmieniła swego profilu i struktury działowej” 
(Mieczysław Sawicki, kat.).

4) „Myślę, że równowaga będzie zachowana, jeśli 
chłostać będziemy własne sumienia i jednocześnie 
dostrzegać poświęcenie innych (...) Zachęceni do bar
dziej odpowiedzialnego i prostego stylu życia, prze
żyjemy nie tylko my, lecz żyć będą mogły w sposób 
godny następne pokolenia. Tego oczekuję od wspól
noty chrześcijan żyjących na ziemi w końcu X,X wie
ku, w tym także od »Jednoty«” (Kazimierz Czapliń
ski, kat.).

5) „Nieustawania na obranej, zapewne nie zawsze ła
twej, drodze głoszenia, świadczenia, »nasta wania w 
porę i nie w porę«,że dzieło ekumeniczne jest i mo
żliwe, i — co najważniejisze — niezbędne” (Józef Pu- 
ciłowski, OP).

6) „Tego, czego bym nie chciała, to: pustosłowia, słów 
zbytecznych, słów naiwnych, słów tchórzliwych, słów 
bez pokrycia — czczej gadaniny. Niech wszystko, co 
się w »Jednocie« mieści, będzie realizacją sparafrazo
wanego polecenia Jezusa (Mat. 28:10): — Nie bójcie 
się! Posyłajcie to pismo wszędzie, gdzie możecie, i 
gdzie chcą je czytać, oznajmiajcie w nim wszystkim, 
by zmierzali do Królestwa Bożego, gdyż w nim ujrzy
my Zbawiciela” (Wiera Jelinek, ref.).

Dziękujemy wszystkim respondentom za trud napisa
nia i przysłania odpowiedzi, za niezwykle serdeczny 
ton listów, za zawarte w nich odniesienia nawet do 
osobistych przeżyć i doświadczeń, w których właśnie 
„Jednota” miała jakiś swój udział. Jesteśmy wdzięcz
ni za wszystkie słowa krytyczne, a przecież tchnące 
miłością i wyrażające poczucie współodpowiedzialno
ści za nasze pismo oraz pragnienie, aby z numeru na 
numer bardziej służyło ono poznawaniu Prawdy Bo
żej i krzewieniu wśród rodaków zasad Jezusowej 
Ewangelii Miłości.

Dziękujemy za wszystkie rady i pomysły. Wiele nam 
one pomogły i z pewnością niektóre z nich znajdą już 
niebawem swój praktyczny wyraz w postaci tekstów 
zamieszczonych na tych łamach. Dziękujemy także za 
życzenia podniesienia nakładu (chwilowo podnieśliśmy 
jedynie cenę!), a braciom katolikom, że tak ufnie 
oczekują licznych przedruków z „Jednoty” w prasie 
katolickiej, a póki co — propagują, jak np. p. Maria 
Giedz, nasze pismo wśród pasażerów kolejki na tra
sie Legionowo-Wars'zawa Gdańska i tłumaczą im, „że 
wszystkie drogi, które prowadzą do Boga, są dobre, 
niektóre tylko łatwiejsze, a inne trudniejsze”.

Jest też dobra okazja, aby podziękować tym Redak
cjom chrześcijańskich czasopism, które zauważyły 
podwójny jubileusz „Jednoty” i z tej okazji tak miło 
o nas pisały. Tylko trochę żal, że były to wyłącznie 
pisma katolickie.

Oprać. B. St.
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ALEKSANDRA SĘKOWSKA

K o r z e n i e

Do Poschiavo, maleńkiego szw ajcar- 
sk e g o  m iasteczka położonego w Al
pach pod przełęczą Be m in  a, pojecha
łam  w postukiw aniu  śladów moich 
przodków, którzy stam tąd pochodzą. 
H istoria tego w yjazdu zaczęła się 
jednak nie od moich poszukiwań i 
w ogóle nie ode mnie. Zacznę więc 
tę  opowieść od samego początku, 
który  wiiąże się z osobą pani Zofii 
Philipp z naszej w arszaw skiej pa
rafii.

Poznałam  ją dość dobrze w czasie 
długoletniej pracy „na Lesznie”. Już 
w tedy była mocno starszą panią. 
W spom agając swój chód laską przy
chodziła do kancelarii, by zapłacić 
składki i złożyć ofiarę na Kościół. 
Zupełnie samotna, znajdowała we 
m nie wiernego słuchacza swoich, 
w ygłaszanych przy takich okazjach 
monologów. W ciągu wielu la t tych 
regularnych wizyt m iałam  więc 
możność poznać, aczkolwiek w yryw 
kowo, szczegóły dotyczące jej po
chodzenia i bardzo nieszczęśliwego 
życia. M.in. w iedziałam , że jej ro 
dzina wywodzi się ze Szwajcarii.

I oto pewnego dnia 1'983 roku zja
wił się w parafii nietypowy in tere
sant. Była to pani Rosmarie Bmup- 
pacher, em erytow any pastor Kościo
ła Ewangelicko-Reform owanego w 
Szw ajcarii. Przyjechała do W arsza
wy tylko na jeden dzień z wyciecz
ką innych kobiet i zamiast udać s*ię 
z nimi do W ilanowa, przyszła tu ta j 
w nad w yraz ważnej dla niej sp ra
wie. Otóż w latach trzydziestych 
ubieg^go w ieku część jej przodków 
noszących nazw iska A llem ann i P h i
lipp w yw ędrow ała z miejscowości 
Tscha.ppina w Szwajcarii do Polski 
w celach zarobkowych. Rodzinie nie 
powodziło się dobrze, szczególne zaś 
stra ty  ponioła na skutek epidemii 
cho-lery.

Pani B ruppacher ucieszyła się b a r
dzo, gdy dow iedziała się o istn ie
niu „ciotki”. Pojechałyśm y najpierw  
na cm entarz, na grób Phi,Lipców,

...Wąską szosą, wciśniętą między 
zbocza góry a rzekę Poschiavino, 
wjeżdżamy na niewielki płaskowyż, 
gdzie od wieków leży legendarne 
dla mnie miasteczko Poschiavo...

który dzięki licznym inskrypcjom  
jest dotąd źródłem wiadomości o 
losach rodziny, a tym samym św iad
kiem pokrew ieństw a obu pań. Był, 
jak zawsze, zadbany dzięki s ta ra 
niom p. Zofii. Odwiedziłyśmy też 
natychm iast ją samą. Nie w ygląda
ła na uszczęśliwioną tym  niespo
dziewanym odkryciem  nie znanej 
krew nej. Burzyło to ustabilizow ane 
formy jej w każdym szczególe w y
pracowanego, nad w yraz skrom ne
go życia. Niechętnie mówiła, że 
wszystkie dokum enty rodzinne spło
nęły w Pow staniu i dziś już nie 
w arto  do tego wracać. Pani pastor 
zaś odwrotnie, interesow ała się 
wszystkim dotyczącym życia rodzi
ny, prosiła o każdy szczegół, ko
niecznie chciała nawiązać z p. Zofią 
bliskie stosunki. W następnych la 
tach zadaniem moim było pośred
niczenie w kontaktach między tym i 
dw iem a kobietami-, których cele by
ły zupełnie przeciwne. Udawało się 
je podtrzym ywać, gdyż Szw ajcarka, 
jako osoba duchowna z długą p rak 
tyką, w ykazywała wiele cierpliw oś
ci, spokoju i w ytrwałości.
Zofia Philjpp zm arła pod koniec ro
ku  1985. Zostawiła mi cenny spa
dek. Jest nim m oja znajomość z 
Rosm arie Bruppacher. W dniu n a 
szego 'poznania powiedziałam Roś
no arie, że w pełni rozum iem  je j po
czynania związane z poszukiwaniem  
krew nych w Polsce. Część mojej

rodziny, i nie tylko m ojej, bo ta k 
że wielu naszych para fian  — Se- 
madeniowie — pochodzi bowiem 
w łaśnie ze Szw ajcarii. Mnie rów 
nież in te resu ją  ich losy i m iejsce 
ich pochodzenia. Natychm iast dosta
łam zaproś zenie odwiedzenia w tym 
celu Szwajcarii.
Mój w yjazd do k ra ju  przodków , z 
różnorakich przyczyn, nastąpił do
piero w roku ubiegłym. Do tego 
m om entu czas minął nam  obu dość 
szybko, ponieważ w ym ieniałyśm y 
obficie korespondencję. Rosm arie 
przysyłała mi kalendarze z bajko
wymi widokam i Szwajcarii, ja  zaś 
w ysyłałam  jej wszystko, co doty
czyło XIX-wiecznej W arszawy, cu 
kierników, wśród których byli rów 
nież Philippowie, i życia naszej p a 
rafii w raz z danym i dotyczącymi 
przedwczesnych zgonów w tej ro 
dzinie. W iedziałam już w tym  cza
sie, że na wydziale historycznym 
uniw ersytetu w Zurychu prow adzo
ne są prace na tem at em igracji za
robkowej Szwajcarów, m.in. do Pol
ski. Powoli zaczęłam nanizywać na 
w spólną nić znane od daw na fak 
ty. To nie tylko rnoi przodkowie i 
innych warszaw skich parafian  po
chodzą z m aleńkiej alpejskiej m ieś
ciny Posohiavo lub podobnych po
łożonych w jej pobliżu. Em igracja 
z tam tych okolic do różnych k ra 
jów Europy m iała charak te r m aso
wy.
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W tym czasie drogą skom plikow a
nej w ym iany stałam  się w łaściciel
ką książki „W daw nych cukierniach 
i kaw iarniach w arszaw skich” W oj
ciecha He rbac zyńskiego. Nazwiska 
znane z historii parafii i w yryte na 
pom nikach cm entarnych nabrały  
te raz  nowego kolorytu dzięki opi
som, może czasem naw et zbyt 
barw nym , ale pobudzającym  w y
obraźnię i rozszerzającym  w yraźnie 
zasób inform acji o em igrantach ze 
Szwajcarii, którzy zamieszkali w 
W arszawie i stali się trzonem  jej — 
powiedzielibyśmy dziś — przem ysłu 
cukiernic zego*.
Do Chur, stolicy kantoci-u Grauibun- 
den, przyjechałam  we w rześniu 
1086 roku, po — jak  zawsze — 
w spaniałym  pobycie w domu 
HEKShu i Światow ej Rady kościo
łów w Locam o. Byłam już w ypo
częta i nieco przyzwyczajona do 
realiów  życia w tym  k raju . 
Rosmarie powściągliwie opow iadała 
mi o sobie. Po k ilkakrotnych zm ia
nach parafii, a więc i miejscowości, 
postanow iła na em eryturze zamiesz
kać w łaśnie tu ta j. Z wielu ofert 
niedaw no w ybrała m ieszkanie na 
starym  tró jką tnym  rynku, w jednej 
ze świeżo odrestaurow anych kam ie
niczek.
Rozglądam się ciekawie. Do kam ie
niczki wchodzi się obecnie z ulicy 
Raij, k tórej nazw a wcale nie w yda
je się przesadna. W inda wiezie na 
drugie piętro do staroś wdecko-no - 
woczesnego 3-pokoijowego m ieszka
nia. W pokoju dziennym  słońce za
gląda do okien zimą i latem  do
kładnie o godzinie podanej w pros
pekcie ofiarującym  sprzedaż m iesz
kania. S tolarka, boazerie, drew niane 
kasetony na suficie pokryte są tak  
wspaniałym  lakierem,, że w yglądają 
jakby nie tknięte pędzlem i jedno
cześnie bardzo stare. K ilka w y ją t
kowej urody starych ludowych m eb
li niem al ginie wśród książek, k tó

...Muzeum mieści się w barokowej 
rezydencji rodziny Mengottich. Dziś 
budynek używają zgodnie muzeum 
i policja...

re nie tylko w ypełniają półki we 
wszystkich pokojach i korytarzu, 
ale stoją też w stosach na podło
dze. Każdego dnia po w yjęciu pocz
ty z olbrzym iej skrzynki jestem  co
raz bardziej przekonana, że F rä u 
lein Rosmarie nie p-rzeczyta naw et 
ich części. Ma kłopoty ze wzrokiem. 
Używa szkieł kontaktow ych, o któ
re drżę, gdy je m yje. Są przecież 
tak  maleńkie... Do czy tan ia posłu
guje się szkłem powiększającym . 
Reguluje św iatło lam py i ze s ta ra n 
nie 'ukryw aną zachłannością w ertu 
je przywiezione przeze m nie publi
kacje o w arszaw skich cukiernikach. 
Objaśniam  tekst mówiący o Phi- 
lippach i ciastkach papataczach, z 
których słynęli na Koszykowej.
— Pa-pa-taoz, jalk w yglądało takie 
ciastko, A leksandra? — pyta Ros
marie. Ja  nie pam iętam , ale obie
cuję dowiedzieć się w W arszawie. 
Nadchodzi dzień naszego- w yjazdu 
do Posohiavo. Jedziem y tam  sam o
chodem typu combi m arki japoń
skiej, zaopatrzonym w butlę na gaz. 
Rosmarie pragnie w  ten  sposób 
włączyć się w działanie na rzecz 
ochrony środowiska.
Jedziem y n a  południe. Droga, jak  
to w tym kraju , prow adzi serpen
tynam i, dolinami i przełęczami. N a
w et nie próbuję opisać ich piękna 
w kolorycie nadchodzącej aku ra t 
jesieni. Obiad w ypada nam  w Sa- 
m edan, nie mam jednak  możliwoś
ci bliżej zapoznać się z tą m iej
scowością, związaną z historią ro
dziny Semadenioh. Kawę pijem y w 
Hospicjum na przełęczy (2330 m), 
gdzie zieleń nie rozpieszcza już 
w zroku przybysza. Po w yjściu z 
budynku otacza nas mgła. Nie czuję 
się dobrze w  czasie strom ych zjaz
dów serpentynam i, ale Rosm arie 
prow adzi flegm atycznie i na każdej 
praw ie m ijance przepuszcza w szyst
kich, którzy. — jak  mówi — nie 
wiadomo dlaczego się śpieszą.
Z jednego z „półwyspów”, w które 
obfitu je południow a granica Szw aj
carii, wjeżdżamy te raz  jakby w 
w yrostek robacżkowy. To dolina 
Posohiavo dochodząca niemalże do 
włoskiego m iasta Tirano. W ąską 
szosą, wciśniętą między zbocza gó
ry a rzekę Poschiavino, w jeżdżam y 
n a  niewielki' płaskowyż, gdzie od 
wieków leży legendarne dla mnie 
miasteczko Posohiavo, liczące dziś 
3400 mieszkańców.

Nie bez wzruszenia spędzam dwa 
dni w gnieździe moich przodków. 
Świeżo poznana daleka ciotka Lety- 
cja przypomina mi niedawno zm ar
łą w arszaw ską ciotkę M arię Bende- 
rową oraz od lat już nie żyjącą 
moją babkę Annę Drege. Nie Po
trafię jednak  odpowiedzieć na py
tanie, czy podobieństwo to w ynika 
z pokrew ieństw a, czy też po prostu 
z domieszki krw i włoskiej. Tymcza
sem pani Lezzi (zdrobnienie od Le- 
tycji) jest niezm ordow ana w  swoich 
opowiadani ach o rodzinie, tak  daw 
nej, jak i o najm łodszych jej człon
kach — swoich wnukach. Mam 
więc okazję uzupełnić wiadomości 
o te j części rodziny, co będzie przy
datne w W arszawie do aktualizacji 
drzewa genealogicznego Sem ade- 
nich.
Rozmowa przerzuca nas stale z 
Poschiavo do W arszawy i innych 
miaist polskich, a w odniesieniu do 
najmłodszego pokolenia — naw et i 
do obu Am eryk. Okazuje się, że ko
biety z te j rodziny stara ły  się p rzy
jeżdżać do Szw ajcarii i tu  rodzić 
swoje dzieci, aby nie traciły  one 
cenionego obyw atelstw a szw ajcar
skiego. W ten  siposób dochodzimy 
do historii siostry pani Lezzi, Mile
ny (z Sem adenich Semadeni), k tórej 
zasypana śniegiem  przełęcz Bernina 
odcięła drogę do C hur i m łoda m at
ka zm arła przy porodzie trzeciego 
dziecka. Jej grób znajduje się na 
miejscowym cm entarzu reform ow a
nym, który odwiedzam y z Rosma
rie następnego dnia.
C m entarzyk jest równie nievftielki 
jak  miasteczko i m a w yraźnie w y
znaniowy charak ter. B rak  grobów 
bogatych i dużych. Biały m arm ur 
w ydaje się tu  bardzo na miejscu, a  
tutejszy  k lim at dobrze go konser
wuje. Spotykane dekoracje to zła
m ane kolumny, kotwice na krzyżu, 
całuny przez krzyż przerzucone, u r
ny, nieco dekoracji kw iatowych, 
czasem zdarzy się aniołek. R ejestru
ję całkow ity b rak  elem entów m e
talowych. Napisy na grobach za
w ierają tylko nazwiska, im iona i 
daty wyznaczające początek i ko
niec doczesnej wędrówki. Zupełnie 
nie ma zawodów, czego zw iedzają
cemu trochę brak.
N ajw ażniejszą nodę odgryw ają jed
nak w łaśnie nazwiska. One spra
w iają, że czuję się tu  niem al tak , 
jak  bym była u nas, na Żytniej. Są 
tu  wszystkie „nasze” nazw iska o

* B yli oni w łaścicielam i chyba około 
50% w arszaw sk ich  cuk iern i, ty ch  ele
g an ck ich  i n a je legan tszych , w  k tó ry ch  
kw itło  życie to w arzysk ie , lite rack ie , a  
czasem  i po lityczne . '
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Ryneczek w Poschiavo. Po praw ej 
stronie dobrze widoczny szyld „Ca- 
ffe Sem adeni”.

w łoskim  brzm ieniu: Lardelli i Cor- 
tes-i, Mini, Paravicini, Pozzi, Ragaz- 
zi, Semadeni, Tosio i Steffani. Wszy
stkie w ystępują param i, bo mąż 
p rzy jm uje jakio drugie nazwisko żo
ny, a -cna jako pierwsze nazwisko 
męża. W tym małym m iasteczku 
nierzadko małżonkowie nosili i no- 
sizą to samo nazwisko. N ietrudno to 
zaobserwować na tabliczkach przy 
domofonach większości miejscowych 
kam ieniczek, gdizie dotąd, z małym i 
w yjątkam i, przew ija się 20—30 do
słownie odwiecznych, tych samych 
nazwisk.
Mamy szczęście, gdyż nasz kościół 
jest aku ra t o tw arty  z powodu sprzą
tania. Jak  trzeba, króluje w nim 
rzeźbiona kazalnica. Jest ona wyko
nana z orzechowego drew na, co po
d a je  mały przewodnik po Poschia- 
vo. On też nas inform uje, że kościół 
nosi imię św. Ignacego (?) i został 
zbudowany w latach czterdziestych 
XVII w ieku w stylu barokow o-ro- 
mańskiim, po czym był co kilkadzie
siąt la t restaurow any. Wieża koś
cioła jest czworoboczna, w najw yż
szej części ośmioboczna. Je j hełm 
zwieńczono sterczyną z kogutem na 
w ierzchołku, a słońcem i księżycem 
po bokach. H istoryczną poprzednicz
kę owej sterczyny będę niedługo 
oglądać z b liska w lokalnym  m u
zeum, gdzie stoi w w ąskim  p rze j
ściu. W niższej części dekorację 
wieży stanow i 12-prom ienne słoń
ce w  podwójnym  kole, zaw ierają
cym rzym skie cyfry. Zegar jest n ie
czynny. N ajbardziej zainteresow ał 
mnie kam ień, z którego w ykonana 
jest w ieża — biała z różową ru s- 
tyiką. Ku m em u zdum ieniu okazało 
się, że biało-różowe płaszczyzny u- 
zyskane zostały dzięki zastosowaniu 
fa rb  w tych kolorach. Efekty tej 
m etody będę obserwować później 
na w ielu innych odrestaurow anych 
bardzo starych budowlach, również 
na pobliskim późnogotyckim k o ś
ciele katolickim . Tu w ystępuje ko
lor biały i szary.
Muzeum, o którym  już w spom nia
łam, mieści sdę w barokowej rezy
dencji rodziny Mengottidh, zbudo
w anej w podobnych la tach  co i koś
ciół naszego w yznania, na wzór p a 
łaców włoskich. Dziś budynek uży
w ają  zgodnie muzeum i policja. 
Zawsze z ciekawością zwiedzam ta 
kie miejscowe zbiory i s taram  się 
wyobrazić sobie życie dawnych m ie

szkańców. Obie z Rosm arie zatrzy
m ujem y się przy kąciku poświęco
nym  em igrantom . Są tu  podróżne 
torby wyszywane krzyżykam i lub 

skórzane, wszystkie mocno sfatygo
wane, jest naw et parasol. Zaczyna 
działać wyobraźnia. Mężczyźni, a 
później najczęściej młodzi i bardzo 
młodzi chłopcy, zaopatrzeni przez 
zapobiegliwe kobiety w suszone sery, 
ryby i m inim alną ilość gotówki, w ę
drow ali przez przełęcz B em ina w 
nieznane, za chlebem. Nie od razu 
m ieli eleganckie lokale na głów
nych ulicach stolic Europy. Długie 
la ta  spędzali niezliczoną ilość go
dzin w piwnicach i kan to rach  po- 

* woli zdobywając fach cukierników .

Wielu zabierały choroby. Ci, którzy 
się dorobili, sprow adzali następnych. 
Em igrowali tylko ewangelicy z ro
dzin rzemieślniczych, nie mogących 
wyżywić licznego potom stwa. K ato
licy — rolnicy daw ali sobie radę 
naw et w tych górzystych okolicach.

Z tam tych ciężkich czasów pozosta
ła do dziś w  Poschiavo i w okoli
cach tradycyjna po traw a sk ładają
ca się z klusek z bardzo ciem nej 
mąki, zwanych „pizzocheri”, k ra ja 
nych kartofli, jarzyn  (przede wszy
stkim  kaw ałków  kalafiora i rodza
ju nie apetycznego szpinaku), czasem 
kostek kiełbasy. Jad łam  k ilkakro t
nie, ale bez entuzjazm u. Ciemną 
m ąkę i czarne kluski — zapew ne 
bardzo zdrowe — produkuje się tu  
przy miejscowym młynie i sprzeda
je z dużym  powodzeniem. O statnio 
w dolinie panuje moda na hodowlę 
ziół. Ich upraw a nie zajm uje wiele 
ziemi, ale w ym aga dużo pracy, nic 
dziwnego; że rozw inęła się w łaśnie 
tu ta j.

Wieczorem odwiedzam y ks. P apa- 
ceilę w jego XVII-w iecznej p leba
nii. Gospodarz wie już od Rosm a
rie, że in teresuję się historią przod
ków  z Posehiavo. Pokazuje nam  w 
swoim archiw um  teczkę wypisów 
chrztów  z Polski, dotyczących dzieci 
em igrantów  z Poschiavo. Ten dobry 
zwyczaj inform owania m iejsca po
chodzenia o swych dalszych lasach 
pozw ala mi zobaczyć unikalne w y
pisy aktów  z XIX  w ieku z orygi
nalnym i podpisam i ks. A. K. D ieh- 
la i ks. J. Spleszyńsikiego, a więc 
dokum entów  pochodzących z ksiąg, 
które spłonęły w czasie Pow stania 
Warszawskiego. W prost nie wiem, 
czy czytać je dokładnie, czy k artk o 
wać, smakować d a ty  czy osoby. 
Jednocześnie dow iaduję się, że są 
tu  również teczki z ak tam i ślubów 
i protokołam i pogrzebów. W szystkie 
natu ra ln ie  nadesłane z Va.rsovii. 
N iestety, rozmowę naszą przeryw a 
pani pastorow a wiadomością, że piz
za jest już gotowa i m am y siadać 
do stołu. Po kolacji ks. P apacella 
ma próbę chóru, zdąży mi jednak 
obiecać przygotow anie odbitek kse
rograficznych w arszaw skich cym e- 
11 ów.
Do Chur w racam y przez przełęcz 
Julia, a wcześniej spędzam y miły 
dzień w  pobliżu St. Moritz, w 
Sils M aria. Jest to okolica specjal
nie ulubiona przez Rosm arie i... 
Nietsichego.
W następnych dniach przy ulicy 
Raj (a może Rajisikietj) dochodzi do  
mojego spotkania z Rom anem  Biih- 
lerem  z Sem inarium  H istorii Euro
py W schodniej U niw ersytetu Zu-

Dokończenie na s. 24
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

s-

Fabryka Cukierków 
i Czekolady

„E. Wedel”

Jan Wedel, ostatni właściciel firmy (arch, autora)

Firm ę tę zna praw ie każdy Polak, a kojarzy się ona 
z przyjem nościam i podniebienia. Je j założycielem był 
Karol E rnest Wedel (1813—1902), cukiernik w ykształ
cony w Berlinie, Paryżu i Londynie, który przybył 
w początkach 1845 roku z pruskiej stolicy do W arsza
wy i przystąpił tu  do spółki z Karolem  G rohnertem , 
prowadzącym  cukiernię przy ul. P iw nej 12. Spółka 
zrobiła praw dziw ą furorę podbijając swymi w yroba
mi licznych klientów. W krótce, bo już w 1851 roku, 
Karol Wedel usam odzielnił się i otworzył w kam ieni
cy Hryniewicza przy ul. Miodowej 12 (nr hip. 484), 
vis a vis kościoła kapucynów, w łasny sklep, a przy 
nim  parow ą fabrykę czekolady pod firm ą „C. E. We
del”. W rok później w prow adził na rynek swój p ier
wszy przebój — karm elki śmietankowe, które w n a
stępujący sposób reklam ow ał w „Kurierze W arszaw 
skim ”: „Zupełnie nowy i szczególny utw ór cukierni
czy, a nade wszystko w yborny środek leczący i łago
dzący wszelkie cierpienia piersiowe, nader skuteczny 
na słabości te w miesiącach wiosennych, a naw et dla 
niecierpiących i zwolenników delikatnego sm aku — 
bardzo przyjem ny w yrób”.
Kolejnym  wyrobem  w ylansowanym  przez Wedla była 
czekolada w płynie, k tórej jego zakład sprzedaw ał 
ponad pięćset filiżanek dziennie. Z upływem  lat sm a
kowitych wyrobów przybywało; w 1862 roku firm a 
„C. E. W edel” reklam ow ała w  prasie w arszaw skiej 
m.in.: czekoladę „B rillant” i „D essert” do picia na

surowo; ipraline a ’la  crem aux nougat, aj.x
piisitiacheis, napolitain, de dames, die b rillan t a ’la van i
lle royal, a ’la su łtan '’ — o różnych smakach i kształ
tach, konfekty migdałowe, pom ady kandyzowane, 
m arcepany królewskie, karm elki, preparow ane owoce 
— „prunelles glaces — reingloud glaces et fruits cri- 
stallilses”.
Już jako znany ze swych wyrobów cukiernik, ożenił 
się Karol Wedel z K aroliną W7isnowską (1819—1883), 
córką równie sławnego warszawskiego cukiernika.
W 1864 roku powrócił z zagranicy — po odbyciu 
prak tyk i w zakładach cukierniczych w Niemczech, 
Szwajcarii, Anglii, F rancji i uzyskaniu doktoratu z 
chemii spożywczej — syn Karola, Emil A lbert F ryde
ryk Wedel (1841—1919). Włączył się on w prowadzenie 
firm y, będącej wówczas liczącym się w 'Warszawie 
zakładem  przemysłowym. W 1876 roku stał się jej 
w łaścicielem, gdyż w dniu swego ślubu z Eugenią z 
Bohmów (1856—1925) otrzym ał firm ę w prezencie od 
ojca.
Rozrastający się w ogromnym tem pie zakład jeszcze 
w 1865 roku został przeniesiony na Szpitalną 4/6/8 (nr 
hip. 1355 i 1355c) do dem u Jaroszyńskiego, gdzie roz
począł produkcję czekolady (tw ardej) w paru  gatun
kach za pomocą sprowadzonych z Paryża maszyn, s ta 
nowiących praw dziwą nowość w Królestw ie Polskim. 
Chcąc zabezpieczyć swe wyroby przed próbam i pod
robienia Emil Wedel zaczął ich znakowanie faksym ile

12



Sklep Wedla przy ul. Szpitalnej wg grafiki Cieślew- 
skiego (arch. Bibl. Nar.)

własnego podpisu umieszczanego na specjalnie w tym  
celu drukow anych etykietach-nalepkach zaprojektow a
nych przez grafików. Do sklepów sprzedających jego 
wyroby w k raju  i za granicą rozesłał ulotkę następu
jącej treści: „Od dnia dzisiejszego każda tabliczka 
czekolady pochodząca z mojej fabryki opatrzona bę
dzie na sobie we w łasnoręczny mój podpis. Wisizelkie 
zatem  czekolady nie opatrzone w. stem ple mojej fab
ryki i nie m ające na etykiecie mojego podpisu uw a
żane być powinny za nie pochodzące z fabryki pod
pisanego”. Dalej w tejże ulotce proponował wszystkim  
prowizję od sprzedaży swoich wyrobów. W krótce na 
zlecenie Wedla arch itek t F. B raum an w ystaw ił u 
zbiegu ulic Szpitalnej i H ortensji (późn. Górskiego), 
znaną i nam, secesyjną kamienicę, w której urządził 
w spaniały sklep firm owy, zwany „Starośw ieckim ”. 
Przy sklepie otworzył Wedel uroczy salonik, gdzie 
można było napić się czekolady lub  kakao, zjeść cia
stko i spokojnie porozmawiać. S tał się on miejscem 
spotkań k ilku  pokoleń warszawiaków.
W swej książce pt. „W dawnych cukierniach i k a 
w iarn iach  w arszaw skich” (wyd. w 1983 r.) Wojciech 
H erbaczyński tak opisuje ten sklep: „...Sklep składał 
się (i Składa) z dwóch sal. Szaroseledynowy sufit z 
licznymi złoceniami zdobiły alegoryczne postacie ko
biece — malowidło Buchbimdera. W rogach postum en
ty, na nich — m urzynki weneckie trzym ające tace 
czy też koszyki słodyczy. Ozdobne kontuary , złocone 
sztukaterie, błękitne tarcze ze złocącymi Się na nich 
literam i E. W. Lustrzane szafy sięgające niem al sufi
tu  odbijały wdzięczne polstacie panienek, miło i szyb
ko załatw iających tysięczne żądania... Gościli w tym  
sklepie niem al codziennie H enryk Sienkiewicz i Bo
lesław  Prus. Pierwszy kupował czekoladki, często całe 
ich pudła, drugi — kilka łutów  cukierów, które po 
drodze rozdaw ał zazwyczaj napotkanym  dzieciom. Sa
lonik za sklepem, że stylizowanymi m ebelkam i i m a
lowidłam i ściennym i pędzla J. Kubickiego (tego, k tó 
ry  zdobił MS „Piłsudski”), był reklam ów ką firm y 
zawsze chętnie odwiedzanej, mimo że w p ija ln i nig
dy nie wolno było palić...”
Na uwagę zasługiwał również inny sklep W edla z p i
ja ln ią  czekolady, przy K rakow skim  Przedm ieściu 9, 
w  kam ienicy słynnego niegdyś fotografa K arola Beye- 
ra, w 1914 roku przerobiony ze składu lam p K ra jew 
skiego.
Emil Wedel poza pracą zawodową z całym oddaniem 
poświęcał się działalności charytatyw nej prowadzonej 
przez Kościół Ew angelicko-Augsburski. W ielokrotnie 
kandydow ał na urzędy honorowe w prowadzonych 
przez Kościół instytucjach, zasiadał w  ich kom itetach 
opiekuńczych, hojnie je wspom agając. Znajdował też 
czas na pracę w cechu cukierników  m. W arszawy 
oraz w niezm iernie pożytecznej organizacji, prow a
dzącej szeroko zakrojoną akcję — w W arszawskim 
Towarzystwie Higienicznym. W 1908 roku nastąpiło 
przekształcenie przedsiębiorstw a w spółkę akcyjną 
pod nazw ą „Fabryka Cukrów i Czekolady pf. E. We
del i Syn, Spółka A kcyjna”, co stanowiło kolejny 
zw rot w jego organizacji dostosowanej do nowej epo
ki.

Jeszcze przed w ybuchem  pierwszej wojny św iatowej 
Emil Wedel nabył rozległą parcelę przy ul. Wołowej. 
7 (nr hip. 240, późn. ul. Zamoyskiego) na Pradze*, z 
zam iarem  wzniesienia na niej nowoczesnej fabryki. 
Niestety, na  przeszkodzie realizacji tych planów  sta 
nęła wojna, a następnie niespodziewana śmierć w ła
ściciela w 1919 roku . Dr Emil Wedel został pochowa
ny, podobnie jak jego ojciec, na cm entarzu ew ange
licko-augsburskim  w W arszawie, żegnany z n iek łam a
nym  żalem przez rodzinę, przyjaciół i n ieprzebrane 
tłum y klientów .

Gdy po ponad stuletniej niewoli Polska odzyskała 
niepodległość a W arszawa odzyskała blask stolicy 
państw a, fabryką kierow ała wdowa po Emilu, Euge
nia Wedlowa, kobieta bardzo energiczna, znana z 
tw ardej ręki w prow adzeniu interesów. Etopierp po 
jej śmierci, w 1925 roku, firm ę przejął syn — Jan  
Józef Wedel (1874—1960), doktor chemii spożywczej, 
od 1927 roku dyrektor „Fabryki Cukierków  i Czeko
lady E. Wedel SA”. I on okazał się doskonałym  or
ganizatorem , zdynam izował działalność swej fabryki, 
realizując wiele now atorskich pomysłów. Na placu 
zakupionym  jeszcze przez ojca, przy ul. Zam oyskie
go 28/30, podjął budowę nowej w ielkiej fabryki. P ra 
ce prowadzone były z rozmachem. W efekcie pow stał 
jeden z najnowocześniejszych w k ra ju  zakładów prze
m ysłu spożywczego. Z Anglii i F rancji sprowadzone 
zostały m aszyny stanowiące wówczas szczytowe osiąg
nięcia techniki światowej. Na zakończenie budowy z 
niecierpliwością czekała cała W arszawa. Zabudowania-

* W licznych  publikacjach podawanie są różne ulice, któ
re dały początek późniejszej uL Zam oyskiego, jednak ponad 
wszelką w ątpliw ość chodzi o ul. W ołową — co potw ierdza
ją spisy ulic w  ów czesnych  kalendarzach (aż po 1927 r.).

13



i wyposażenie zakładów okazały się napraw dę impo
nujące. O produkcji u „Więdła” opowiadano sobie le 
gendy. Już w 1929 roku na Powszechnej K rajow ej 
W ystawie w Poznaniu fabryka uzyskała G rand P rix  
za najwyżiszą jakość wyrobów.

W 1931 roku M. Czerw iński w artykule zatytułow a
nym  „Słodycz miłości w tabliczkach”, zamieszczonym 
w  tygodniku „Św iat” n r  34, p isa ł„ ...O sta tec zn ie  w ie
le jest dobrych czekolad w Polsce, ale jest jeden W e
del. Od trzech pokoleń niezm ordowanie sączy w nas 
swoje przedziwne, w yrafinow ane słodycze, nadając im 
sm aki tak urozmaicone, że każda z nich jest nieco in 
na, ma inny charak ter w yw ołując coraz to odmienną 
rozkosz smaku. (...) W ielki jest gmach fabryki Wedla 
n a  Pradze. O lbrzymie szyby okien. Całe ściany ze 
sizkła w ram ach szarych murów. W wielkich salach 
pełnych  św iatła i świeżego powietrza, płynącego z 
elektrycznych w entylatorów  — maszyny, mieszadła 
— konchy, transportery , jakieś dziwne piece, młyny, 
transm isje. Między maszynam i snują się biało ubrani 
ludzie — mężczyźni i kobiety. Pom agają maszynom, 
czy też m aszyny pom agają im. Wszystko wśród tych 
białych okaflow anych ścian, n a  terakotow ych po
sadzkach, odbywa się niem al w ciszy, autom atycznie. 
Sześćset osóib personelu fabrycznego w białych tunba- 
n ikach  na głowach snuje się tu ta j wśród rytm icznie 
dyszących maszyn,- z których każda precyzyjnie wyko
nu je swoją pracę, poczynając od łuskania, m ielenia, 
p rzecieran ia surowca, portem m ieszania go z innym i 
składnikam i, prasow ania, cięcia, pakow ania i sorto
w ania. Długi to proces od ziarnka kakaowego do ta 
bliczki czekolady lub napełnianej likw orem  czekolad
ki. W idziałem te wszystkie stadia czekoladow o-cukier- 
kow e. Cóż to za miła, smaczna, czysta produkcja! Rę
ce  ludzkie są tu ta j ty lko  w m ałej mierze pom ocnika
m i maszyn, opakowań i urządzeń...”

B iura zarządu firm y znajdow ały się na terenie fab
rycznym , przy ul. Zamoyskiego 28/30, gdzie też został 
o tw arty  luksusowy sklep z wyrobam i, istniejący do 
dzisiaj. Poza nim  i w ym ienionym  już sklepem  przy 
ul. Szpitalnej, Wedel posiadał w  W arszawie jeszcze 
inne punkty  sprzedaży pod następującym i adresam i: 
p rzy  ul. W ierzbowej 6 w Hotelu Angielskim; przy ul. 
M arszałkowskiej 63 róg P ięknej; ul. Kruczej 15; ul. 
M arszałkowskiej 147; Nowym Ś wiecie 53; ul. B ielań
skiej 13 róg Tłomackiego; ul. K rólewskiej 1; ul. Chłod
nej 34; ul. Puław skiej 26; ul. M arszałkowskiej 109 
Tóg Chm ielnej oraz w następujących m iastach i m iej-

Nowoczesna piekarnia w fabryce Wedla na Pradze 
(arch, autora)

scowościach na terenie k raju : w Bydgoszczy przy ul. 
Gdańskiej 14 (Hotel pod Orłem), w Gdyni przy ul. 
Św iętojańskiej 44, Katowicach przy ul. D yrekcyjnej 
9, w K rakow ie przy Rynku róg ul. Św. Jana oraz w 
Grarnd Hotelu przy ul. Sławkowskiej 7, w K rynicy 
Zdroju w Domu Zdrojowym, w Lublinie przy K ra
kow skim  Przedm ieściu 46, we Lwowie przy pl. Ma
riackim  6, w Lodzi przy ul. P iotrkow skiej 13, 67 i 128, 
w Poznaniu przy 27 G rudnia, w Wolnie przy al. Mic
kiewicza 5,' w Zakopanem  przy ul. Kościuszki róg 
Krupówek, a poza tym  dwa punkty  sezonowe w Cie
chocinku i Rabce. Nawet w P aryżu w IX dzielnicy 
(Madelaine) przy ul. Vignon 20, w pobliżu Opery, ist
n ia ł sklep wedlowski. Słodkie wyroby były eksporto
wane do w ielu krajów  europejskich oraz do obu Ame
ryk. Z czasem został uruchom iony sklep firm owy 
Wedla w Londynie. Dla spraw niejszej ekspedycji 
swoich tow arów  za granicę firm a nabyła w 1936 ro
ku  samolot typu RWD-113, w zorow any' na m aszynach 
ohallamgeówych, rozw ijających szybkość do 210 
km/godz., -który mógł latać bez lądow ania na dystan
sie 600 km. Do F rancji produkty  wedlowskie dostar
czane były bez obciążania adresatów  kosztam i prze
wozu. Po k ra ju  rozwoziły je samochody transportow e 
oznaczone znakam i firm owym i.

W skład dyrekcji, obok wymienionego już dr Jana 
Wedla, pełniącego funkcję dyrektora, wchodziły dwie 
jego siostry — Eleonora z Wedlów Whiitehead (1834— 
—1956) i Zofia z W edlów Skibińska-Żcchow ska 
(1893—1944). P ierw sza z nich zajm owała się ekspor
tem, druga była wizytatonką sklepów firm owych. Na 
stanow isku dyrektora ds. produkcji do 1944 roku po
zostaw ał dr Felicjan Pintow ski, kolega ze studiów  
Jan a  Wedla.

Do wybuchu drugiej wojny św iatowej sklepy wed
lowskie oferowały następujące w yroby: czekolady 
mleczne i deserowe, m.in. „Eos”, „Jasną M leczną” i 
„Zakopiańską”, biszkopty, kruche keksy, landrynki 
(100 g po 35 gr), m ieszankę szam pańską, kakao owsia
ne, w afelki wyborowe z krem em  czekoladowym o 
sm akach kawowym  i owocowym (100 g po 60 gr), 
karm elki w stu odm ianach i smakach, słynne od 
trzech pokoleń p iernik i przyrządzane w edług prze
pisów prababek, m arm oladki owocowe o k ilkunastu  
sm akach, neapolitanki w pięciu sm akach (baton p o ‘ 
85 gr), chałwę w przeszło dziesięciu sm akach i wiele, 
wiele innych sm akowitych i pachnących produktów , 
których już z perspektyw y la t nie sposób wymienić. 
Co nam  dziś z tego pozostało, łza się w  oku kręci...

Osobny rozdział w  dziejach firm y stanowiły zdobycze 
socjalne, z jakich korzystali zatrudnieni w niej p ra 
cownicy, obecnie często przem ilczane i um niejszane. 
Oto od 1928 roku przy ul. Szpitalnej 6 na poddaszu 
wedlowskiej kam ienicy działał założony przez dra 
W edla klub „Rywal”, przeznaczony dla młodzieży ro 
botniczej. N atom iast przy fabryce w  1931 roku został 
uruchom iony żłobek trzyletni, a w krótce na tyłach 
domu miesizkalnego, należącego również do zakładów 
Wedla, pow stała w ielka sala g iminastyczno- widówisko- 
w a mieszcząca pięćset osób, zaopatrzona w specjalnie
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Reklama czekolady zamieszczana w „Tygodniku Ilu
strowanym” w latach 1929—1939 (arch. autora)

przystosowane zaplecze (po wojnie przekształcona w 
T eatr Powszechny). Znalazły tu pomieszczenie sekcje 
wspomnianego klubu „Rywal”: kolarska, piłki nożnej, 
siatków ki, zapaśnicza, bokserska i lekkoatletyczna, a 
ich członkowie uzyskiwali liczące się w skali aportu 
w arszawskiego wyniki. Podobnie rozw ijały się zespoły 
świetlicowe z chórem na czele, prowadzone przez 
panią Deutz, oraz sekcja sceniczna prowadzona przez 
specjalnie zaangażowaną w tym  celu panią 
Rojek. W ybudowano także przedszkole i ośrodek zdro
wia, w którym  stale dyżurowała p ielęgniarka i p rzy j
mowało kilku in ternistów  i stomatologów. P racow ni
cy mogli nabyw ać wyroby z rabatem , a na święta 
otrzym yw ali talony na słodycze i ciasta. Stołówka 
w ydaw ała im tanie zupy na mięsie i niedrogie obia
dy dwu daniowe. Przy szatniach zainstalow ano prysz
nice. Na jeziorku za zakładam i urządzono basen, z 
którego mogli korzystać nie tylko po pracy, ale rów 
nież podczas przerw y obiadowej.

Ze swej posiadłości w Świdrze d r Jan  Wedel wydzie
lił dwa hektary  lasu i wybudow ał wiillę na wczasy 
sobotnio-niedzielne dla czterdziestu rodzin, a  obok 
P arku  Paderewskiego w ykupił tereny pod ogródki 
działkowe również dla pracow ników  w łasnej firm y. 
We w spom nianym  już domu fabrycznym  przy ul. Za
moyskiego 26 m ieszkali pracownicy adm inistracji i 
urzędnicy oraz trzydziestu dwóch robotników  płacą
cych bardzo niski czynsz. W edlowskie domy m ieszkal
ne pow staw ały w wielu punktach m iasta. Były to 
w spaniałe kom pleksy urbanistyczne projektow ane 
przez najlepszych w arszaw skich architektów , jak 
choćby ciąg kam ienic na Mokotowie przy ul. P uław 
skiej — od MadaLińskiego do N arbutta , zaprojekto
wany przez arch. Z. Mączeńskiego, utrzym any w sty
lu wczesnego m odernizm u.

Rozkwit fabryki i in icjatyw  socjalnych przerw ała 
druga w ojna światowa. Podczas okupacji hitlerow 
skiej i Pow stania W arszawskiego dr Wedel dowiódł, 
jak  w ielkim  był patrio tą . Łożył na działalność kon
spiracyjną, z jego pomocy korzystali też literaci i a r 
tyści pozbawieni możliwości zarobkowania, a także 
przeciętni obywatele nie związani z jego firm ą, p ra 
cownicy otrzym ywali bowiem stałe deputaty. Do w ię
zień i obozów dochodziły paczki przygotowywane w 
zakładach Wedla. Form y tej pomocy były bardzo zróż
nicowane a jej zasięg ogromny.

W ojna nie oszczędziła i rodziny Wedla. W czasie 
Powstania, podczas nalotu, w schronie rodzinnego do
mu przy ul. Szpitalnej 8 zginęła jego siostra — Zofia 
Żochowska w raz z córką, które szukając tu schronie
nia (mieszkały przy ul. Słonecznej 15) znalazły śmierć. 
Pięknie zapisali się w historii siostrzeńcy Jana  Wedla, 
a wśród nich Jerzy (George) W hitehead (ur. w 1908 r. 
w M arkach — zm. w 1986 r. na wyspie Jersey), ab 
solw ent U niw ersytetu w  Oksfordzie, przed wojną 
przedstaw iciel firm y „E. W edel” w Nowym Jorku. W 
latach 1940—1943 walczył początkowo jako ad iu tan t 
308 M yśliwskiego Dywizjonu Krakowskiego, a n a 
stępnie był spadochroniarzem  w  służbie SOE przy 
M aquis w okupowanej Francji. Odznaczony wieloma

odznaczeniami, ukończył służbę wojskową w  stopniu 
m ajora RAF.

Po wojnie dr Jan  Wedel rozpoczął odbudowę znisz
czonych częściowo zakładów na Pradze i swych w ar
szawskich sklepów, z których ocalały trzy. Był rów 
nież czynny przy odbudowie dwóch w arszaw skich ko
ściołów wyznania ew angelicko-augsburskiego: Świętej 
Trójcy przy pl. M ałachowskiego i garnizonowego przy 
ul. Puław skiej 2 (obecnie p.w. W niebow stąpienia P ań 
skiego), jaiko członek kom itetów  odbudowy tych św ią
tyń. Z końcem 1945 roku fabryka W edla została upań
stwowiona. Po długotrw ałym  procesie, początkowo to
czącym się w kraju , następnie przed T rybunałem  
Haskim, Jan  Wedel uzyskał odszkodowanie z ty tu łu  
używania przez państw o dawnej nazwy firm y, za k tó
re ufundow ał dwa w itraże oraz srebrną k ratę  w o łta
rzu  w świeżo odbudowanym  kościele ew angelickim  
przy pl. M ałachowskiego w W arszawie. Dnda 31 m ar
ca 1960 roku Jan  Wedel zmarł. Do grobu rodzinnego 
w alei A-31 (pod m urem ) na cm entarzu ew angelicko- 
-augsburskim  w W arszawie odprow adziły go nieprze
brane rzesze mieszkańców m iasta. W dowa po nim, 
M ichalina z Czarneckich W edlowa (1885—1966), prze
kazała wym ienionem u kościołowi jeszcze dwa lich ta
rze zdobiące dziś ołtarz.

Dr Jan  Wedel pozostał we wdzięcznej pam ięci p ra 
cowników w łasnej firm y, którzy co roku w  rocznicę 
jego śm ierci zam aw iają w intencji rodziny W edlów 
mszę, a w „Życiu W arszawy” stosowny nekrolog za
pow iadający tę uroczystość w kościele Sw. Krzyża.
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WOJCIECH KRIEGSEI5EN

Leszczyńscy z Leszna
dzieje rodu patronów Reformacji

. CZĘSC TRZECIA

Pierwsza połowa XVII wieku, „srebrny wiek” Rze
czypospolitej — to czasy, w których żył wojewoda 
bełski Rafał Leszczyński, głowa rodu, wybitny patron 
ewangelicyzmu, jedna z * najciekawszych sylwetek 
tamtych lat. Żaden system historiozoficzny nie potra
fi z całkowitą pewnością odpowiedzieć na pytanie, 
czy to czasy tworzą ludzi, czy ludzie kształtują swój 
cszais. Często jednak dizieje jednostek oddają ducha 
czasów, w których przyszło im żyć. Tak właśnie bio
grafia wojewody bełskiego, bohatera poprzedniego od
cinka tego opowiadania, „pasuje” do pierwszej poło
wy XVII wieku, losy jego potomków wpisują się zaś 
znakomicie w dzieje Rzeczypospolitej od początków 
kryzysu w połowie tego stulecia do czasów saskich.
Bohaterami ostatniej części opowiadania o losach 
„Leszczyńskich ewangelickich” będą potomkowie Ra
fała — i ci, którzy pozostali wierni wyznaniu ojca, 
a ci, którzy z biegiem lat porzucili „prawdziwe Sło
wo Boże”, a także ci, którzy urodzili się już jako ka
tolicy, ale nie zerwali całkowicie, z zasadami przod
ków. Będą więc nimi synowie Rafała: A n d r z e j  
i konwertyta B o g u s ł a w ,  jego wnuk, też R a f a ł ,  
i wreszcie prawnuk, ostatni z rodu, najbardziej zna
ny: król polski i wielki książę litewski, książę Lota
ryngii i Baru, teść Ludwika XV — S t a n i s ł a w  
Leszczyński.
Zmarły w 1636 roku wojewoda bełski pozostawił 
czterech synów: A n d r z e j a ,  R a f a ł a ,  B o g u s ł a 
w a  i W ł a d y s ł a w a .  Dwaj z nich zmarli nie ode
grawszy większej roli w dziejach rodziny. Starszy, 
imiennik ojca, R a f a ł ,  zdążył się dać poznać jako pa
tron różnowieroów — wykształcany za granicą, dzie
dziczący po ojcu Włodawę i okolice, zapowiadał się 
na znakomitego kontynuatora ojcowskich tradycji 
opieki nad Kościołem. Niestety, śmierć zabrała go 
już 8 lat po ojcu — w 1644 roku. Najmłodszy syn 
wojewody bełskiego — W ł a d y s ł a w  zmarł jako 
podkomorzy brzesko -li te wski i niczym szczególny m siię 
nie wykazał.
Inaczej potoczyły się losy dwóch pozostałych braci: 
Andrzeja i Bogusława — obaj zrobili kariery, choć 
loisy ich były różne. Zajmijmy się najpierw dzieja
mi najstarszego z rodzeństwa — A n d r z e j a  Lesz
czyńskiego, znanego potem jako wojewoda dorpacki. 
Urodzony około 1606 roku z Anny Radzimińskiej, 
wcześnie, bo już w 1619 roku, wysłany został (wraz 
z młodszym bratem Rafałem) na studia. Pierwszą 
uczelnią obu młodych magnatów było ewangelickie 
gimnazjum w Elblągu, następnie podobna uczelnia w 
Taruniiu. Po zakończeniu nauk gimnazjalnych nad
szedł czas na podróże uniwersyteckie — śladami ojca 
młodzi Leszczyńscy ruszyli do Niemiec pod opieką 
pochodzącego z Marburga Jana Wundergasta. W 
1624 roku odwiedzili uniwersytet we Frankfurcie, po
tem studiowali w Lipsku, ostatecznie na dłużej za-

trzymaii się w Bazylei, gdzie studia trwały do roku 
1630. Ukoronowaniem edukacji Andrzeja była wydana 
tam rozprawa Ad jusiorem arcanorum tam aristocra- 
ticorum, quam democraticorum indagationem man- 
ducatio.
Dalej ruszyli bracia dopiero w 1630 roku — 31 maja 
wpisali się do księgi rektorskiej akademii w Genewie, 
ale pobyt w stolicy kalwinizmu nie trwał długo; na
stępnym etapem podróży był francuski Orlean i 
wreszcie Paryż. W stolicy Francji odnowił Andrzej 
Leszczyński znajomości zawarte kiedyś przez ojca 
i dłuższy czas przebywał w otoczeniu sławnego uczo
nego i dyplomaty Hugona Grotiusa.
Nie wiemy, kiedy wrócił do kraju, spotykamy go w 
czerwcu 1635 roku w Sztumskiej Wsi, gdzie u boku 
ojca uczestniczył w rokowaniach ze Szwedami. Był 
to znakomity wstęp do kariery dyplomatycznej, a ko
lejnym jej etapem miało być samodzielne już posel
stwo do Francji Nominacja zatwierdzona przez sejm 
podniosła Leszczyńskiego do godności posła nadzwy
czajnego, ale do samej misji nie doszło. Po śmierci 
ojca w 1636 roku przeprowadził Andrzej Leszczyń
ski działy majątkowe z braćmi — sam wziął dobra 
w Maloipolsce i na Wołyniu, po zostawiając bratu 
Bogusławowi wielkopolskie Leszno. Odziedziczył więc 
Baranów i Czartorysk, liczne klucze wsi wołyńskich 
oraz dwa założone przez ojca miasteczka: Rafałów 
i Lubachów. Do schedy tej dołączono też za zgodą 
królewską starostwo dubieńskie.
Newy starosta dubieński i pan na Baranowie oraz 
Czartorysku nie kontynuował rozpoczętej jeszcze pod 
opieką.ojca kariery dyplomatycznej, wydaje się, że 
polityka w ogóle go nie bawiła — w życiu publicz
nym nie brał aktywniejszego udziału. Mimo to w 
1641 roku Władysław IV nadał mu tytuł wojewody 
diorpackiego (godność, od zajętego przez Szwedów 
Dorpatu w Inflantach, należała do średnich w se
nacie). Nowo kreowany senator uczcił swój awans 
żartobliwymi Wierszami Imci pana Andrzeja Lesz
czyńskiego... gdy mu dano województwo derpskie, w 
których pokpiwał ze swego urzędu in partibus infi- 
delium.
Życie rodzinne miał wojewoda nie bardzo fortunne. 
Pierwsza żona — Anna z Koreckich, katoliczka, dla 
której wybudował w Czartorysku kościół katolicki, 
urodziła mu jedynego syna S a m u e l a  i zmarła. Po
ślubił potem, w 1643 roku, Katarzynę Niemiryczównę, 
wdowę po Pawle Krzysztofie Sieniucie, która będąc 
wierną członkinią Kościoła Braci Polskich hojnie i za 
zgodą męża wspierała zbory ariańskie na Wołyniu. 
Po jej śmierci pojął dwukrotny wdowiec trzecią żo
nę — Krystynę Strusiównę, też wdowę i też dwukrot
ną — po Kalinowskim i Wiśniowieckim. W obu tych  ̂
związkach nie dochował się potomstwa i jedynym 
jego dziedzicem pozostał urodzony w 1637 roku Sa
muel.
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Stroniąc od polityki nie uchylał się wojewoda dor- 
packi od służby dla Jednoty Małopolskiej. Był jej 
najwybitniejszym patronem wraz z braćmi Rafałem 
i Władysławem, którzy opiekowali się włocławskim 
ośrodkiem Jednoty. Andrzej otaczał swą protekcją 
„stołeczny” zbór małopolski w Baranowie — rezyden
cję superintendenta prowincjonalnego Tomaisza Wę
gierskiego. Dbał także o rozwój zborów kresowych 
w Romanowie i Beresteczku. Przez synod w Orli w 
1644 roku zoisitał mianowany delegatem na colloquium 
charitativum w Toruniu, a na sejmie konwokacyjnym 
w 1648 roku wystąpił w obronie praw różnowierców. 
W 1650 roku, po kolejnych zamiesizkach anty ewange
lickich w Krakowie, Synod w Chmielniku prosił wo
jewodę dorpackiego o interwencję na dworze kró
lewskim. Mimo zaangażowania w obronie praw Ko
ścioła Ewangelickiego, a może właśnie dlatego, był 
Leszczyński toleramtem — świadczą o tym najlepiej 
dzieje jego małżeństw i tolerancja dla żyjących w 
jego małopolskich majątkach katolików i grekokato
lików — z jednej, a prawosławnych i arian — z dru
giej strony.
Ta godna najwyższego szacunku postawa korespon
dowała z powołaniem, któremu oddawał się Lesz
czyński przez całe życie — był poetą, i to poetą in
telektualnym. Zwyczajem ówczesnym pan wojewoda 
nie drukował swych utworów i przetrwały one do 
naszych czasów w rękopisach, m.in. w sławnym Wi- 
rydarzu Jakuba Teodora Trembeckiego. Pierwsi wy
dawcy XIX-wieczni drukowali poezje Leszczyńskiego 
jako utwory Jana Andrzeja Morsztyna i na dobrą 
sprawę do dziś tylko specjaliści wiedzą o ich istnie
niu i doceniają ich wartość. Rzadkie w ówczesnej 
barokowej poezji walory mają takie utwory, jak Non 
fecit taliter ulli nationi, Pospolite ruszenie 1649, Na 
podkanclerzankę czy wspomniane już Wiersze Imci 
pana Andrzeja Leszczyńskiego..., nacechowane dystan
sem do rzeczywistości i subtelnym poczuciem humo
ru. Pisywał też Leszczyński poezje liryczne, z któ
rych największą wartość zachował Lament..., napi
sany po śmierci pierwszej żony i wzorowany na tre
nach Jana Kochanowskiego.
Uzdolnienia poetyckie Leszczyńskich były dziedziczne, 
pisywał wiersze Rafał wojewoda bełski, pisał jego 
syn Andrzej, a po nim skłonność do pióra odziedzi
czyć miał Samuel.
Andrzej Leszczyński, wojewoda ciorpacki, zmarł w Ba
ranowie wiosną 1651 roku a nad jego trumną kaza
nie, drukowaine potem w Lesznie pt. Pogrzeb Jozya- 
szów..., wygłosił ksiądz Wojciech Węgierski. I tu 
kończą się właściwie dzieje Leszczyńskich magnatów- 
-ewamgelików. Co prawda z czterech synów Rafała 
wojewody bełskiego przy ewangelicyzmie wytrwało 
trzech: Andrzej, Rafał i Władysław, ale Rafał zmarł 
bezpotomnie, Władysław miał tylko jednego syna, 
A n d r z e j a ,  który, podobnie jak ojciec niczym szcze
gólnym się nie wyróżnił, a wojewodzie dorpacki Sa
muel Leszczyński rychło po śmierci ojca, pod wpły
wem swego stryja i opiekuna, przeszedł na katolicyzm. 
W tym miejscu rozpoczynają się dzieje Leszczyńskich 
katolików, ale katolików nietypowych i w swej epo
ce, niestety, bardzo rzadko spotykanych — katolików 
tolerancyjnych. Epoka kontrreformacji, licznych kon
wersji całych ewangelickich rodzin szlacheckich na 
wTy znanie panujące była też epoką nietolerancji, 
uprawianej ze szczególną zajadłością przez konwer- 
tytów. Ludzie, którzy z różnych powodów — czasem

z przekonania, częściej dla kariery — przyjmowali 
wyznanie katolickie, wstydzili się swej przynależno
ści do „heretyckich” zborów. Zacierali, jak mogli, śla
dy ewangelieyzmu w rodzinie, w swych dobrach, z 
których usuwali duchownych ewangelickich a podda
nych niekatolików starali się zmusić, w najlepszym 
zaś wypadku zachęcić do konwersji. I odnosili suk-; 
cesy, w całej bowiem Rzeczypospolitej wyznania nie
katolickie słabły i kruszyły się pod naporem popiera-, 
nego przez państwo Kościoła Rzymskokatolickiego. W 
drugiej połowie XVII stulecia jeden za drugim zni
kały zbory, .początkowo Braci Polskich, potem ewan
gelików reformowanych, wreszcie w końcu wieku 
gwałtownie kurczyć się zaczęły wpływy tak jeszcze* 
niedawno żywotnego prawosławia. Stałym zjawiskiem 
było likwidowanie zborów i skupisk dysydentów, 
przez właścicieli dóbr, którzy w ten sposób okupić- 
chcieli śmiertelny grzech „odszczepieństwa”.
Na tym tle konwertyci z rodu Leszczyńskich okazują 
się wyjątkiem. Jako jedni z nielicznych nie czuli oni 
bowiem potrzeby demonstrowania nowej prawowier- 
ności i odcięcia się od przeszłości przez całkowitą li
kwidację ewangelicyzmu w swych dobrach, przeciw
nie — niektórzy z nich będąc katolikami pozostali pa
tronami zborów ewangelickich.
Nim przejdziemy do krótkiego omówienia dziejów' 
ostatnich Leszczyńskich z linii Rafała, wojewody beł
skiego, kilka słów o jego uzdolnionym wnuku, wo- 
jewodziicu dorpackim S a m u e l u  Leszczyńskim, oboź- 
nym koronnym, po ecie-żołnierzu. Wspomnieliśmy już, 
że po śmierci ojca dostał się on pod opiekę stryja 
konwerty Bogusława, który przyczynił się do likwi
dacji ośrodka ewangelickiego w Baranowie i do ka
tolickiej „rewokacj.i”, jak wtedy mówiono, Samuela. 
Wcześnie osierocony, żyjący w niespokojnej epoce 
wojen kozackich i szwedzkich radził sobie Samuel w 
życiu nieźle — powiększył nawet znacznie spadek po 
ojcu dziedzicząc po matce całą fortunę bogatego wo
łyńskiego rodu Koreckich. Żyć wypadło mu w czasie 
wojen — był więc żołnierzem, pułkownikiem jazdy oraz 
pełnił wysoki urząd wogsikowy oboźnego koronnego. 
Żołnierka nie zabiła w nim odziedziczonych ciągot 
intelektualnych i śladem dziada oraz ojca parał się 
Samuel poezją. W przeciwieństwie jednak do ojca, 
uprawiającego trudny gatunek poezji refleksyjnej, 
syn był typowym przedstawicielem barokowej poezji 
opisowej. Pisywał poematy — relacje z bitew i kam
panii, daleko mu było mimo podobieństwa tematu 
do mistrza tego gatunku, eks-arianina Wacława Po-- 
tockiego. Zostawił dwa duże poematy: Potrzeba z' 
Szeremetem..., opisujący bitwę pod Cudnowem, i po
święcony Janowi Sobieskiemu Classicum nieśmiertel
nej lawy po wiktoriej pod Chocimiem... Sobieskiemu- 
poświęcił też panegiryezne Carmen ojczyste. Ten nie
odrodny syn swej epoki, katolicki konwentyta i ba
rokowy panegirysta, zmarł bezpotomnie w 1677 roku, 
a swe ogromne, choć zniszczone, ukraińskie majątki 
zapisał stryjecznemu bratu, Andrzejowi Leszczyńskie-1 
mu — synowi Władysława, podkomorzego brzesko-li
tewskiego, zmarłemu w 1693 roku./
Synowie i wnukowie wojewody bełskiego wymierali,- 
nie stało już w rodzinie ewangelików, na placu pozo
stali potomkowie Bogusława Leszczyńskiego, w któ
rych ród osiągnął największą świetność. Sam B o g u-r 
s a w Leszczyński nie zalicza się w tym opowiadaniu 
do postaci szczególnie sympatycznych. Urodzony oko
ło 1612 roku, wychowany w wierze ewangelickiej,*
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był w Lesznie uczniem Jana Amosa Komeńskiego, 
który dedykował mu nawet drugie wydanie swego 
podręcznika łaciny Ianua linguarum reserata. Studio
wał za granicą i podóżował, a po śmierci ojca rozpo
czął karierę polityczną i rychło zorientował się, że 
trwanie w wyznaniu przodków utrudni mu awanse 
i drogę do najwyższych godności.
W końcu lait trzydziestych zdecydował się więc po
rzucić Kościół Ewangelicko-Reformowany i po pew
nych wahaniach przyjął wyznanie katolickie w roku 
1642. Rychło też odebrał nagrodę — mianowany zo
stał przez króla starostą wielkopolskim, a więc objął 
najważniejszy w całej prowincji urząd. Zaszczycony 
•tym dostojeństwem nie poczuwał się jednak Bogu
sław Leszczyński do obowiązku szczególnej wdzięcz
ności królowi Władysławowi IV oraiz jego bratu i na
stępcy Janowi Kazimierzowi Wazie. Będąc posłem 
na liczne sejmy często występował w imieniu anty- 
dworskiej i antykrólewskiej opozycji. Na stronę kró
la przechodził wtedy, gdy widział w tym interes,, jak 
w 1650 roku, kiedy to popierał monarchę na sejmie 
i uzyskał za to ministerialny urząd podskarbiego 
wielkiego koronnego. W czasie „potopu” szwedzkiego 
nie przeszedł, jak wielu magnatów i całe rzesze 
szlachty, na stronę Karola Gustawa i Szwedów, ale 
też długo ociągał się z poparciem dla znajdującego się 
na emigracji śląskiej Jana Kazimierza. Wreszcie śle
dząc pilnie rozwój wydarzeń zdecydował się wystą
pić przeciw Szwedom i na początku 1656 roku przy
stąpił do konfederacji tyszowieckiej. Uzyskał wtedy 
ogromne wpływy na dworze królewskim, obawiał się 
ich nawet nuncjusz papieski Vidoni, który nie wierzył 
w szczerość katolicyzmu Leszczyńskiego, zarzucając 
mu zgodnie z prawdą protegowanie ewangelików w 
wielkopolskich majątkach, m.in. w Lesznie.
Nuncjusz miał chyba rację, był bowiem Bogusław re
ligijnym indyferem/tem i z przyczyn gospodarczych 
przede wszystkim opiekował się różnowiercami w 
Lesznie i okolicach. Poza pobudkami ekonomicznej 
natury musiała jednak powodować Leszczyńskim pro
sta niechęć do prześladowań „za wiarę”, wyniesiona 
z rodzinnej tradycji. Bronił on nawet uparcie przed 
biskupem Florianem Czartoryskim kościoła farnego 
w Lesznie, którego oddania katolikom domagał się 
biskup z urzędu. Wreszcie zmuszony wyrokiem sądu 
do ustąpienia biskupowi pozwolił braciom czeskim 
wybudować nowy kościół. Jest też ów Bogusław Lesz
czyński postacią szczególnie ważną dla historii war
szawskiego ewamgeiicyzmu — on to właśnie założył 
na przedmieściu stolicy miasteczko Nowe Leszno i osa
dził w nim wielu ewangelików. Do dziś na gruntach 
dawnego Bogusiawowslkiego Nowego Leszna stoją bu
dynki warszawskiej parafii ewangelicko-reformowa
nej. Inaczej jednak postępował Leszczyński tam, 
gdzie w obronie swych dawnych współwyznawców 
nie widział żadnego interesu; tak właśnie rzecz się 
miała w Baranowie, którym opiekował się w imieniu 
bratanka. Zlikwidował tam zbór, szkołę i drukarnię 
ewangelicką wychodząc z założenia, że są to insty
tucje nie tylko niedochodowe, ale nawet wymagające 
nakładów.
Wyrachowany i przez swych współczesnych głośno 
ołskarżany o polityczną, i co gorsza, prywatną, nie
uczciwość, zmarł Bogusław Leszczyński w Warszawie 
23 września 1659 roku. Szlachecka opinia publiczna 
nie darzyła go szacunkiem za życia i po śmierci, jed
nak z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się to być

postać jednoznacznie negatywna. Niewątpliwie nie 
był ten syn Rafała wojewody bełskiego i dziad króla 
Stanisława I postacią sympatyczną i dającą się lubić, 
pozostało jednak po nim wiele wartościowych rzeczy 
— z kościelnego punktu widzenia ogromną jego za
sługą, prawdziwym szczęściem w nieszczęściu, były 
starania o utrzymanie ewangelickiego charakteru 
Leszna, co pozwoliło ewangelikom w Wielkopolsce 
przetrwać lata kryzysu.
Z pierwszą żoną, Anną z Denhoffów, miał Bogusław 
jed.ią córkę i trzech synów: B o g u s ł a w a ,  zmarłe
go jako biskup łucki, J a n a  P r z e c ł a w a  i najwybit
niejszego z nich — R a f a ł a .
R a f a ł  L e s z c z y ń s k i ,  syn Bogusława, wnuk Rafa
ła wojewody bełskiego, urodził się już po ojcowskiej 
konwersji w 1650 roku. Wychowany został, zgodnie 
z ówczesną modą, „po francusku”, we Francji zresztą 
pobierał nauki i spędził dużą część młodości. Około 
1670 roku rozpoczął karierę polityczną i wojskową 
(jako chorąży wielki koronny uczestniczył w 1683 ro
ku w bitwie pod Wiedniem), w 1685 roku został se
natorem — wojewodą kaliskim, a potem poznańskim. 
Był aktywny jako opozycjonista na sejmach i sejmi
kach — w ten sposób wywalczył sobie w 1692 roku 
urząd starosty generalnego wielkopolskiego, co skło
niło go do opuszczenia szeregów wrogów króla 
Jana III. Jako nowy sojusznik królewski przebywał 
stale na dworze i był obecny przy śmierci Sobieskie
go w Wilanowie w 1696 roku.
Był też potem stronnikiem Augusta II Sasa i za jego 
już panowania odbył słynne poselstwo do Turcji. W 
maju 1702 roku został podskarbim wielkim koronnym 
i dorównał w godnościach ojcu, też piastującemu swe
go czasu ten dochodowy urząd. Po wkroczeniu do 
Polski Szwedów usiłował naśladować politykę ojca 
sprzed prawie 50 lat, ale po krótkim czasie wraz z 
prymasem Michałem Radziejowskim znalazł się w 
obozie wrogów Augusta II i przeszedł na stronę 
szwedzkiego króla Karola XII. Celem politycznym Ra
fała Leszczyńskiego było osadzenie na tronie syna 
Jana Sobieskiego — Jakuba. Umierając w styczniu 
1703 roku nie marzył chyba o zaszczytach, jakie już 
wkrótce czekały jego syna jedynaka — Stanisława. 
Był ów Rafał podobny do swego ojca nie tylko w 
tym, iż osiągał te same szczeble kariery, ale i w ty
pie umysłowości — inteligentny, lecz nie grzeszący 
nigdy nadmiarem moralnych skrupułów, był dziec
kiem epoki. Parął się też trochę piórem, jak jego 
przodkowie i kuzyni. Zostawił trochę wierszy w sty
lu epoki: poemat o bitwie pod Chocimiem, panegiry- 
ki na cześć Jana III, a także Diariusz poselstwa do 
Turcji w roku 1699 odbytego.
Bardzo zamożny dziedzic Leszna, Śmigla, Nowego 
Leszna, rozbudował pałac w Rydzynie. Jako patron 
zborów ewangelickich w Lesznie potwierdził swobo
dę kultu, jako staroisita wschowski i generał wielko
polski sprawował władzę sądowniczą na terenach naj
gęściej w Koronie zasiedlonych przez ewangelików 
i dał się poznać jako rozsądny i tolerancyjny wła
ściciel i urzędnik. Sam nie ,prześladował innowier
ców i starał się łagodzić ich tarcia z duchowieństwem 
rzymskokatolickim. Być może, jego przywileje dla 
leszczyńskich różnowierców wynikały z takich sa
mych pobudek, jakimi kierował się jego ojciec. Nie
zależnie jednak od przyczyn tego stanu rzeczy, był' 
to już drugi katolicki Leszczyński — patron i obroń
ca ewangelickich zborów, postać w ówczesnym nie-
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tolerancyjnym i ksenofobistycznym społeczeństwie zu
pełnie nietypowa. Pod wszystkimi innymi względami 
Leszczyńscy z drugiej połowy XVII wieku byli „nor
malni”, tylko w stosunku do wolności sumienia od
biegali od normy i być może było to dziedzictwo po
koleń związanych z renesansowym nawrotem do sza
cunku dla nieskrępowanej myśli ludzkiej.
Jedynym synem i dziedzicem całego majątku tej linii 
Leszczyńskich był, urodzony 23 października 1677 ro
ku we Lwowie z Anny z Jabłonowskich, syn Rafała, 
S t a n i s ł a w ,  znany później jako starosta odolanow- 
ski, wojewoda poznański, k r ó l  P o l s k i  i w i e l k i  
k s i ą ż ę  l i t e w s k i  oraz dożywotni pan księstw Lo
taryngii i Baru.
Życie tego ostatniego z Leszczyńskich było tematem 
wielu opracowań historycznych i romansów, zajmo
wali się nim i zajmują historycy polscy i francuscy. 
Samo wyliczenie podstawowych faktów z życiorysu 
tego magnata, urodzonego we Lwowie, wykształcone
go w Lesznie, dwukrotnie obwołanego królem w War
szawie, a zmarłego na luksusowym wygnaniu w Lo
taryngii, zajęłoby kilka czy kilkanaście stron. Ogra
niczymy się więc do informacji zasadniczych. Po 
śmierci ojca, Rafała, młody wojewoda poznański wraiz 
z majątkami ojca odziedziczył ciężar jego zobowiązań 
politycznych. Stronnik Karola XII i wróg Augusta II 
został przez króla Szwecji wybrany na kandydata do 
tronu po usuniętym właśnie elektorze saskim. Obwo
łany przez Szwedów i niewielką liczbę szlachty kró
lem polskim w Warszawie w 1704 roku, zabiegał Le
szczyński o uznanie swej godności przez następne la
ta w całkowitym uzależnieniu od szwedzkiego protek
tora. Gdy po kapitulacji Agusta II w 1706 roku wy
dawało się, że nowo kreowany monarcha utwierdzi 
się na tronie, nastąpił militarny krach Szwedów pod 
Połtawą i w 1709 roku August II wyrzucił z kraju 
swego współzawodnika.
Potem nastąpiły lata emigracji na Pomorzu: w Szcze
cinie i Stralsundzie, w Szwecji i w Turcji, zabiegi 
dyplomatyczne, zarządzanie niemieckim księstwem 
Zweibriicken i wreszcie nędzny, zdawało się, koniec 
kariery po śmierci niezawodnego protektora i przyja
ciela Karola XII w 1718 roku. Sześć smutnych lat 
spędził eks-król i eks^wojewoda w zapadłym alzackim 
miasteczku Wissembourg, pod francuską protekcją 
ukrywając się przed zamachami agentów mściwego 
a zwycięskiego elektora saskiego. Żadnych perspek
tyw na zmianę koniunktury, żadnych szans na godny 
powrót do kraju, żadnych gwarancji bezpieczeństwa 
poza terytorium Francji — klęska polityczna i ma
terialna. I nagle bajeczny wprost zwrot, jednym ob
rotem koło fortuny wyniosło ukrywającego się niemal 
zbiega do pozycji jednego z najbardziej znanych 
i wpływowych ludzi we Francji. W 1725 roku dwór 
francuski zwrócił się do wegetującego w Alzacji eks- 
ikróla polskiego z prośbą o rękę jego córki Marii dla 
samego króla Francji — Ludwika XV. Dziedzic za- 
sekwestrowainego przez Augusta II Leszna i zbieg z 
Wissenbourga stał się teściem najpotężniejszego mo
narchy Europy.
Konsekwencją tej decyzji polityki francuskiej stała 
się elekcja w Warszawie, wybór w 1733 roku Stani
sława Leszczyńskiego na króla Polski i wielkiego księ
cia Litwy. I znowu starania o utwierdzenie się na 
tronie, wojna domowa i interwencja rosyjska: wszy
stko to zmusiło powtórnie wybranego królem Lesz
czyńskiego do schronienia się w ewangelickim Gdań

sku, uznanym za najbezpieczniejsze schronienie 
i wiernym konsekwentnie nowemu monarsze. Obrona 
miasta przed Rosjanami i Sasami, walczącymi w in
teresie Augusta III Sasa, wobec braku realnej pomo
cy z głębi kraju i z Francji była skazana na klęskę. 
I znów przyszło Leszczyńskiemu uciekać. W chłop
skim przebraniu, pieszo, łodzią i wozem przedarł się 
Stanisław I z jednym tylko towarzyszem przez kor
don oblegających i dotarł na terytorium życzliwych 
wtedy Prus. Ta epopea stała się sławna w całej ów
czesnej Europie a rezydujący w Królewcu le bon roi 
Stanislas bożyszczem opinii publicznej.
Wreszcie przyszło rozwiązanie: koniec nadziei na pol
ska tron, osłodzony przynaniiem tytułu królewskiego 
i dożywocia w zdobytej właśnie przez francuskiego 
zięcia Lotaryngii. Tam w stołecznym Luneville po 
roku 1736 rozpoczął król Stanisław ożywioną działal
ność, mówiąc dzisiejszym językiem — społeczną i pu
blicystyczną. Jego zabiegi w interesie nowych podda
nych przyniosły mu tytuł Stanisława Dobroczynnego 
(Stanislas le Bienfaisant), a jego dorobek pisarski wy
niósł kilkanaście tomów dzieł bardzo swego czasu 
popularnych i czytanych w oświeconych kręgach Eu
ropy (le roi Stanislas publikował oczywiście po fran
cusku). Między tymi, w większości już zwietrzałymi, 
płodami intelektu Leszczyńskiego znajdujemy intere
sujące do dziś projekty zaprowadzenia trwałego po
koju i plany powołania organizacji międzynarodowych 
nadzorujących przestrzeganie traktatów pokojowych, 
a przede wszystkim tak ważny dla historii polskiej 
myśli politycznej i ustrojowej Glos wolny wolność 
ubezpieczający (czy to traktat oryginalny, czy prze
róbka cudzego tekstu — sprawa ta do końca jest je
szcze nie rozstrzygnięta).
Prawdziwy koniec ostatniego i największego z Lesz
czyńskich nadszedł 23 lutego 1766 roku. Stanisław I 
zmarł na skutek oparzeń odniesionych po przypadko
wym zapaleniu się długiego szlafroka, w którym — 
sitary już i chory — wygrzewał się przy kominku. 
Śmierć doścignęła go wtedy, gdy w Rzeczypospolitej 
inny Stanisław rozpoczynał szereg reform, z których 
jedna na pewno miłą była sercu Stanisława Pierw
szego. Zabiegi o tolerancję dla różnowierców były 
elementem programu .tego wykształconego w leszczyń
skim gimnazjum ewangelickim człowieka już na po
czątku kariery w 1704 roku. Zawsze otaczający się 
ewangelikami, najdalszy od sarmackiej ksenofobii, sta
rał się uzyskać dila dysydentów polskich gwarancje 
prawne. Pókii miał wpływ na sytuację w dziedzicznym 
Lesznie, poty patronował tamtejszym zborom. Gdy 
wyjechał z kraju, choć potem na krótko powrócił w 
1733 roku, stracił możliwości .wpływu na rozwój wy
padków, a fala nietolerancji wyznaniowej uniosła się 
najwyżej. Później już tylko w 9wej twórczości emi
gracyjnej starał się apelować do rozumów raczej ndż 
do emocji i zgodnie z duchem Oświecenia wzywał do 
szanowania cudzych poglądów.
Postać Stanisława Leszczyńskiego łączy szesnasto- 
wieczną, renesansową jeszcze tolerancję polską, w któ
rej ostatnich blaskach się wychował, z czasami no
wego, już osiemnastowiecznego, oświeconego równo
uprawnienia wyznań i religii. Tę nową w Rzeczypo
spolitej i przyjmowaną z ogromnymi oporami ten
dencję, bliską oświeceniowej umysłowości Stanisława 
Pierwszego, zapoczątkował w roku jego zgonu syn 
jego bliskiego współpracownika i dworzanina — Sta
nisław August Poniatowski
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W sprawie naszych kazań

Z wielkim zainteresowaniem prze
czytałem list „W sprawie naszych 
kazań” i korzystając z łamów „Jed- 
noty” serdecznie dziękuję autorce, 
ho moim zdaniem list zawiera wie
le cennych uwag. Po przeczytaniu 
go zadałem sobie jednak pytanie: 
dlaczego dopiero teraz ktoś w tej 
sprawie zabiera głos? Jest to bo
wiem krytyczna uwaga pod adresem 
kaznodziejów. I to, że ją wypowie
dziano publicznie, musi cieszyć. Do
tychczas było tak, że przy wyjściu 
z kościoła, żegnając się z prowadzą
cym nabożeństwo ściska mu się 
dłoń i dziękuje. Nic więcej. Może 
jeszcze towarzyszy temu mniej lub 
bardziej życzliwy uśmiech. A uwa
gi, jeśli są wypowiadane głośno, to 
jedynie pozytywne. Dlaczego tak 
się dzieje? Dlaczego nie potrafimy 
mówić do siebie wprost, gdy uwagi 
są krytyczne? W naszym tak ma
łym środowisku ważne sprawy (a 
do takich należy i zagadnienie ka
zań) omawia się często — może na
zbyt często — poza plecami osób 
zainteresowanych. Uwagi krytyczne 
pod adresem działalności w Koście
le docierają nieraz drogą okrężną, 
przekazywane przez osoby trzecie. 
To boli! A przecież o ile prostsze 
byłoby mówienie wprost. Autorka 
listu pisze: „...w moim otoczeniu te
mat ten (kazań) nie jest chętnie po
dejmowany”. Dlaczego? Na to py
tanie nie odpowiada. Pada stwier
dzenie i koniec.
Dobrze się stało, że autorka listu 
napisała, czego oczekuje od kazań, 
i sądzę, że jest to ważne nie tylko 
dla niej, ale dla wielu, wielu in
nych, którzy w tej sprawie głosu 
nie zabrali. Jej wypowiedź jest kry
tyką twórczą, a my, kaznodzieje, 
musimy się nad tym poważnie za
stanowić i wyciągnąć wnioski.
Gdy czytałem ten list, przypomniał 
mi się pewien członek naszego sto
łecznego zboru — dzisiaj już nieży
jący — który rozmawiał po nabo
żeństwie o kazaniu, stawiał często 
trudne i dociekliwe pytania, i wiem, 
że z tego powodu spotykał się z 
dezaprobatą wielu ludzi, którzy są
dzą, że sprawa kazań należy do ka
znodziei, teologa, duchownego, na
tomiast świeckim w tej sprawie 
wypowiadać się nie wolno, gdyż są 
niekompetentni.

Na jeszcze jedną sprawę pragnę 
zwrócić uwagę. Otóż nie tylko słu
chacze oczekują pewnych konkret
nych rzeczy od kaznodziei, ale i ka
znodzieja oczekuje czegoś od słu
chaczy — krytyki, słów trudnych, 
przedstawienia problemów, jakie ich 
nurtują, przede wszystkim zaś mo
dlitwy. Módlcie się za nas, którzy 
głosimy Słowo Boże. Jest to bardzo 
nam potrzebne i pomocne. Kazno
dzieja, który staje przed audyto
rium, jest kimś, kto czuje, widzi 
i rozumie; nie chce być tym, który 
tylko gromi, napomina; chce być 
jednym ze słuchaczy, bo przecież 
Bóg mówi i do niego. On ma być 
„tubą” Boga. Nie ja głoszę Chry
stusa, ale Chrystus ma przemawiać 
przeze mnie. Ostatnio złapałem 
się na tym, że przygotowując ka
zanie, zastanawiałem się: co ja — 
młody człowiek — powiem podczas 
kazania? I nagle olśnienie. To py
tanie jest błędne, ono powinno 
brzmieć: co Jezus chce mi przez 
swoje Słowo powiedzieć? Co 
mam dalej przekazać? Było to bar
dzo ważne dla mnie przeżycie i 
dlatego dzielę się nim.
Jeszcze raz dziękuję za list i jed
nocześnie proszę: nie zapominajcie 
o nas w modlitwach!

LECH T R A N D A

Zwiastować Słowo Boże może ten, 
kto został pochwycony i zachwyco
ny tym Słowem, ale nie w sensie 
ogólnym, lecz zawsze konkretnie: 
tym właśnie fragmentem biblijnym, 
który ma stać się podstawą jego 
zwiastowania. Wielu jest zachwyco
nych wielkimi prawdami, prawda
mi naszej wiary, i nietrudno im 
„zilustrować” je odpowiednimi tek
stami biblijnymi podanymi np. w 
kalendarzu kościelnym. Poszczegól
ne fragmenty biblijne różnią się od 
siebie treścią i atmosferą, kazania 
zaś podporządkowują owe teksty 
wciąż tym samym myślom. Stąd 
owe „utarte zwroty, nawet slogany”. 
Wielu jest ludzi zachwyconych 
prawdami naszej wiary, mało nato
miast tych, którzy za każdym ra
zem dają się pochwycić i jakby na 
nowo przekonać konkretną prawdą 
danego fragmentu biblijnego. I 
trudno się dziwić.

Słowo Boże nie jest prostym sło
wem. Fragment biblijny nie jest u- 
lotką propagandową wręczoną du
chownemu tuż przed nabożeństwem 
— przeczytałby ją raz i już by wie
dział, o co chodzi, bo przecież zo
stał przeszkolony. Jeśli naprawdę 
Bóg przez ten fragment przemawia, 
wtedy należy Go słuchać, trzeba 
zostawić na boku wszelką swoją 
działalność i tylko słuchać. Słuchać 
i jeszcze raz słuchać. Czasem być 
zdziwionym, czasem oburzonym tym  
Słowem, zmagać się z nim dopóty, 
dopóki Duch Święty nie przekona 
prawdą. Duchowny, który w ten 
sposób został ,,zachwycony” prawdą 
danego fragmentu, będzie miał coś 
di powiedzenia w swoim kazaniu. 
Studentom teologii Kościoła Refor
mowanego Holandii podczas cztero
tygodniowego seminarium przed za
kończeniem studiów z naciskiem się 
radzi, żeby od początku swojej pra
cy w zborze zarezerwowali sobie je
den cały dzień w pierwszej połowie 
każdego tygodnia na należyte przy
gotowanie się do zwiastowania. W 
tym dniu medytuje się nad danym 
tekstem biblijnym, czyta się go i 
bada. Dopiero później, pod koniec 
tygodnia, pisze się kazanie.
Muszę powiedzieć, że mało w Ho
landii jest duchownych, którzy rze
czywiście to praktykują. Nie star
cza im czasu, zbór im tego czasu 
nie daruje („za to mu nie płaci
my”), brak duchownym także sa
modyscypliny, niekiedy zaś brak 
świadomości, że warto. A więc rów
nież w holenderskich kazaniach re
formowanych pojawiają się utarte 
zwroty, nawet slogany.
Jeden cały dzień w tygodniu — wo
bec odpowiedzialności duchownego 
na kazalnicy — to nie jest dużo. 
Jeśli naprawdę wierzymy, że to właś
nie Słowo Boże buduje zbór, wtedy 
bardziej „opłaca się”, by duchow
ny siedział w gabinecie i czytał Bi
blię, niż biegał po mieście w związ
ku z parafialnymi remontami. Zbo
rowi „opłaca się” dać duchownemu 
absolutny spokój przez ten jeden 
dzień, a duchownemu — zmusić sa
mego siebie do tego spokoju, by w 
tym jednym dniu nic nie załatwiał, 
tylko słuchał, studiował i medyto
wał.
Nie powiem, że potem wszyscy słu
chacze będą zachwyceni kazaniami. 
Czasem będą zdziwieni, może na
wet oburzeni zwiastowaniem, po
nieważ to, co przeżywał duchowny 
w swoim gabinecie, stanie się teraz 
ich udziałem. W ciszy pastorskiego 
gabinetu dojdzie bowiem do głosu 
Duch Święty.
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Od nas wszystkich zależy więc, czy 
kazania będą budujące. Czy pozwo
limy duchownym, by „siedzieli”?
Czy zbór zagwarantuje im ową ci
szę? Czy duchowni znajdą w sobie 
dość dyscypliny, aby darowany im 
czas spędzić naprawdę w swoim ga
binecie? Warto wobec tych pytań ra/  
jeszcze powrócić do aktualnej w 
niemal każdym zborze kwestii: re
montować czy budować?

PI ET V A N  VEL DHUI Z EN  

*

Dziwię się, że „Jednota”, pismo po
ważne i świetnie redagowane, opu
blikowało w nr 1/87 list „W spra
wie naszych kazań”. List długi i 
dość zagmatwany — autorce zdarza 
się „przysnąć” w czasie kazań, w

Z Z A G R A N I C Y

0  W marcu br. miała miejsce pier
wsza oficjalna wizyta delegacji 
Światowej Rady Kościołów w Chiń
skiej Republice Ludowej. Delegacji 
przewodniczył sekretarz generalny 
ŚRK, ks. Emilio Castro. Jego po
przednik, ks. Filip Potter, był 
wprawdzie w tym kraju w 1984 r., 
ale tamta wizyta miała charakteT 
prywatny. Tym razem przedstawi
ciele SRK zostali zaproszeni przez 
Chińską Radę Chrześcijańską, któ
ra zrzesza różne odłamy protestan
tyzmu. Podczas kilkudniowego po
bytu (21—30 marca) zapoznali się 
oni z działalnością ChRCh, odbyli 
rozmowy z przedstawicielami władz 
państwowych a także narodowego 
Kościoła katolickiego, który w la
tach pięćdziesiątych zerwał łączność 
z Watykanem. Wizyta ta znamionu
je zmiany zachodzące w ChRL. 
Przez blisko 30 lat chrześcijanie 
chińscy nie mogli kontaktować się 
ze swymi współwyznawcami za gra
nicą.

0 W Instytucie Ekumenicznym w 
Bossey k. Genewy odbyło się (25— 
—31 marca 1987) pierwsze posiedze
nie Prezydium i Komitetu Dorad
czego Konferencji Kościołów Euro
pejskich, wybranego podczas IX 
Zgromadzenia Ogólnego w Stirling 
(Szkocja) we wrześniu 1986 r. Głów
nym celem spotkania było ustalenie

których dominują sztampa i *sloga- 
ny, a trzeba w kazaniach operować 
przykładami i wykładać elementar
ną wykładnię historii biblijnych. Z 
tego listu wynika, że jest to Pani 
już starsza i może jej jest już bar
dzo trudno słuchać kazań w kościo
łach ewangelickich, kazań na wyso
kim poziomie (oby tylko poziom ten 
nie został obniżony). ■Sporo katoli- 
kóio słucha kazań ewangelickich 
przez radio wyrażając uznanie i po
dziękowanie. Znałem schorowaną 
kobietę, która w ostatnich dwóch 
latach życia dzięki kazaniom nada- 
zoanym przez radio z kościoła re
formowanego z obojętności doznała 
łaski dojścia do wiary w Boga.

Z wyrazami szacunku 
LECH GOSCI CKI  

Warszawa

najważniejszych zadań i kierunków 
przyszłej działalności. Podjęto u- 
chwałę w sprawie zwołania na po
czątku 1989 r. konferencji Kościo
łów Europy i Ameryki Północnej 
poświęconej sprawom pokoju i roz
brojenia. Data ta ma pewną sym
boliczną wymowę: w '  roku 1989 
przypada bowiem 50 rocznica wy
buchu II wojny światowej. Plano
wana konferencja ma być wkła
dem do przygotowywanej w 1990 r. 
przez ŚRK Konferencji Światowej 
na rzecz Pokoju, Sprawiedliwości i 
Zachowania Stworzenia. Do współ
pracy w jej przygotowaniu i prze
prowadzeniu KKE pragnie zaprosić 
rzymskokatolicką Radę Konferencji 
Episkopatów Europy. Na posiedze
niu wybrano nowego prezydenta 
KKE — 58-letniego prawosławnego 
metropolitę Leningradu i Nowogro
du, Aleksego. Tym samym na czele 
KKE, zrzeszającej 118 Kościołów 
prawosławnych, anglikańskich, pro
testanckich i starokatolickich, sta
nął po raz pierwszy przedstawiciel 
Europy Wschodniej i prawosławia. 
Jego zastępcą został anglikański 
dziekan John Arnold. 30 marca od
było się w genewskim Audytorium 
Kalwina uroczyste nabożeństwo eku
meniczne, podczas którego wprowa
dzono w urząd prezydenta, wice
prezydenta oraz urzędującego od 
1 stycznia 1987 r. nowego sekreta

rza generalnego Jeana Fischera. Z 
Polski w obradach Prezydium i Ko
mitetu Doradczego KKE uczestni
czył prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej — ks. sup. Adam Kuczma, 
który jest członkiem 8-osobowego’ 
Prezydium KKE,

0 W dniach 18—24 marca 1987 r. 
obradowało w Strasburgu (Francja) 
III Zgromadzenie Ogólne przedsta
wicieli Kościołów — sygnatariuszy 
Konkordii Leuenberskiej z 1973 r.f 
wprowadzającej w życie wspólnotę 
ołtarza i ambony między wiernymi 
Kościołów luterańskich, reformowa
nych i ewangelicko-unijnych na na
szym kontynencie. Uczestniczyło w 
nim blisko 100 delegatów z 14 
państw europejskich i z Argentyny. 
Rozważano stan leuenberskiej wspól
noty kościelnej w aktualnej sytuacji 
ekumenicznej. Dyskutowano nad 
kwestiami ro*zumienia chrztu i urzę
du duchownego. Ustalono dwa te 
maty, które będą przedmiotem dal
szych rozmów: „Kościół jako zbór 
Jezusa Chrystusa. Wkład reforma
torski do dialogu ekumenicznego na 
temat jedności Kościoła” oraz 
„Świadectwo chrześcijańskie o wol
ności”. Postanowiono, aby w roz
mowach doktrynalnych, odbywają
cych się w czterech regionach Eu
ropy, uczestniczyli także ludzie 
świeccy.

0 Światowa Federacja Luterańska 
popadła w poważne trudności fi
nansowe? 3 kwietnia 1987 r. poin
formowano w Genewie, że w bud
żecie na rok 1986 powstał deficyt 
w wysokości przeszło miliona dola
rów. Przewiduje się, że na przeło
mie lat 1989/90 deficyt wzrośnie do 
przeszło 6 milionów dolarów i nie 
będą go już w stanie pokryć rezer
wy finansowe. xToteż w najbliższych 
latach trzeba będzie zmniejszyć 
mniej więcej o jedną piątą perso
nel biura w Genewie i przeprowa
dzić inne reformy strukturalne.- 
Trudna sytuacja finansowa spo
wodowana została spadkiem kursu 
dolara oraz stałym wzrostem kosz
tów utrzymania w Genewie, która 
uchodzi za najdroższe miasto Eu
ropy.

0 W swojej najnowszej encyklice; 
„Redemptoris mater” (Matka Zba
wiciela), ogłoszonej 25 marca 1987 r., 
papież Jan Paweł II podkreśla zna
czenie Marii dla ekumenii. Uważa 
on, iż biblijny obraz Marii oraz 
właściwe pod względem dogmatycz
nym rozumienie jej roli mogłoby 
stać się pomostem do większego

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
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zbliżenia między wszystkimi wspól
notami kościelnymi. Papież zwraca 
się do wszystkich chrześcijan, by 
uznali Marię „za naszą wspólną 
matkę”. Nowa encyklika została 
przyjęta z dużą rezerwą przez śro
dowiska protestanckie. Dyrektor 
Sekretariatu Komisji „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów, 
dr Giim/ther Gaissmanin, stwierdził, 
że stanowisko papieża jest bliskie 
Kościołom prawosławnym zrzeszo
nym w Radzie, natomiast protestan-' 
ci mają duże zastrzeżenia do roli 
teologicznej przypisywanej Marii 
przez Kościół katolicki. Muszą oni 
bowiem odnosić się z dużą rezer
wą do wszelkich prób ograniczenia 
„wyłączności Jezusa Chrystusa w 
dziele zbawieniia”. Dr Gassmamn 
zwrócił jednocześnie uwagę, że fe
ministyczne tendencje w teologii 
sprawiły, iż „niektóre środowiska 
ewangelickie” oceniają * dzisiaj bar
dziej pozytywnie znaczenie Marii 
niż w przeszłości. Dyrektor ewan
gelickiego Insytutu Badań Konfe
syjnych w Bensheim (RFN), dr 
Reinhard Frieling, oświadczył, że w 
opinii ewangelickiej nowa encykli
ka maryjna nie jest zachętą dla 
ekumenii. Zawiera ona wprawdzie 
wypowiedzi, które ewangelicy ak
ceptują: na przykład, „że Jezus 
Chrystus jest jedynym pośrednikiem 
między Bogiem a człowiekiem”; do 
przyjęcia przez nich jest także na
kreślony w niej biblijny obraz Ma
rii. Jednakże dwa nowsze dogmaty 
katolickie (o niepokalanym poczę
ciu z 1854 r. i cielesnym wniebo
wzięciu Marii z 1950 r.), na które 
powołuje się encyklika, nie znaj
dują potwierdzenia w Nowym Te
stamencie. •

%  Prawosławny patriarcha -Kon
stantynopola Dimitrios I zamierza 
w bieżącym roku odbyć szereg po
dróży, podczas których odwiedzi po
szczególne Kościoły prawosławne, 
papieża Jana Pawła II, anglikań
skiego arcybiskupa Canterbury Ro
berta Rumaie i przywódców Świa
towej Rady Kościołów w Genewie. 
W Polsce Dimitrios I przebywać 
będzie od 18 do 22 listopada i spot
ka się m.in. z metropolitą prawo
sławnym Bazy lim oraz Prymasem 
rzymskokatolickim Józefem Glem
pem.

•  Dnia 2 lutego 1987 r., pięć dni 
przed ukończeniem 82 roku życia, 
zmarł w Pasadenie (Kalifornia) Da
vid du Plessiis, zniany. ekumeniisita, 
sekretarz organizacyjny Światowej 
W s p ó l n o t y  Z i e l o n o ś w i ą t -

k o w e j ,  współprzewodniczący (1972 
—1982) międzynarodowych rozmów 
teologicznych między katolikami a 
zielonoświątkowcami. Jego zaanga
żowanie etoumenleczne było przyczy
ną trudności, jakie napotykał we 
własnej wspólnocie. Du Plessiis od
grywał czołową rolę w kontaktach 
ruchu zielonoświątkowego ze Świa
tową Radą Kościołów.

Z K R A J U

#  W Kurii Metropolitalnej w War
szawie odbyło się pierwsze w tym 
reku posiedzenie Podkomisji ds. 
Dialogu Polskiej Rady Ekumenicz
nej i Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu. Obrady dotyczyły chrztu. 
Ks. Władysław Hładowski poinfor
mował, iż Kościół Rzymskokatolicki 
w Polsce wyda wkrótce deklarację, 
w której — powołując się na 
wcześniej przeprowadzone rozmowy 
z poszczególnymi Kościołami nie- 
rzymskokatolickimi — uzna oficjal
nie chrzest udzielany w tych Ko
ściołach. Jednocześnie Komisja Epi
skopatu ds. Ekumenizmu oczekuje, 
że z kolei te Kościoły ogłoszą ana
logiczne oświadczenia w odniesie
niu do Kościoła Rzymskokatolickie
go. Ks. Bogdan Tranda, powołując 
siię na stanowisko Synodu Kościoła 

'Ewangelicko-Reformowanego w Pol
sce, stwierdził, że Kościół ten nigdy 
nie kwestionował ważności chrztu 
udzielanego w Kościele Rzymsko
katolickim, przeto nie widzi potrze
by wydawania takiej deklaracji. Ks. 
Manfred Uglorz wyraził opinię, że 
nie szkodzi spowodować oficjalną 
wypowiedź w tej sprawie ze strony 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go, chociaż Kościół ten również nie 
zgłaszał nigdy zastrzeżeń co do waż
ności ohrzitu udzielanego w Koście
le Rzymskokatolickim. Następnie ks. 
prof. Stanisław Celestyn Napiór
kowski wygłosił wprowadzenie do 
dyskusji nad dokumentem Świato
wej Rady Kościołów o chrzcie, 
przyjętym w Limie w 1982 r. Mów
ca zwrócił uwagę na zbieżność pro
wadzonej teraz dyskusji z dyskusją 
wcześniejszą, przeprowadzoną rów
nież w ramach Podkomisji, ale na 
podstawie poprzedniej wersji doku
mentu o chrzcie, tzw. dokumentu 
z Akry z 1974 r. Ks. B. Tranda 
przedstawił stanowisko ewangelicyz- 
mu reformowanego wobec wszyst
kich trzeah dokumentów z Limy 
i(Chirzesit Eucharystia, urząd duchow
nego). Stwierdził, iż tekst o chrzcie 
wzbudził mniej zastrzeżeń niż dwa 
pozostałe, niemniej jednak refor

mowani zauważają w nim brak 
kilku ważnych elementów teologicz
nych (chrzest jako przymierze łaski 
i jako pieczęć, zależność między 
chrztem, który jest wszczepieniem 
w Chrystusa, a  członkostwem w 
Kościele itp.). Ks. Krzysztof Bed
narczyk (baptysta) podkreślił rze
telność teologiczną dokumentu z 
Limy, wyrażającą się w akcentowa
niu nadrzędności Pisma św. Wyra
ził też zadowolenie, iż tekst ten w 
wielu miejscach mówi o potrzebie 
świadomości, wiary i świadectwa u 
o<sób przyjmujących chrzest. Bap
tyści — w przekonaniu ks. Bed
narczyka — przyjęliby z zadowo
leniem jeszcze mocniejsze podkre
ślenie w tym dokumencie funkcji 
samej wiary.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie 
postanowili opublikować w dużym 
nakładzie broszurę zawierającą tekst 
dokumentu z Limy o chrzcie. Sło
wo wstępne dio tej broszury napiszą 
wspólnie ks. Bogdan Tranda i ks. 
prof. Alfons Skowronek (katolik). 
Ustalono, iż następne posiedzenie 
Podkomisji (ds. Dialogu odbędzie się 
19 października 1987 r. w siedzibie 
Polskiej Rady Ekumenicznej w 
Warszawie.

®  Polski Episkopat zatwierdził na 
konferencji plenarnej -w dniu 11 
marca. 1987 r. obszerną „Instrukcję 
w sprawie duszpasterstwa mał
żeństw o różnej przynależności ko
ścielnej”. ..Instrukcję” podpisał ks. 
kard. Józef Glemp, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, oraz 
ks. bp Alfons Nossol, przewodni
czący Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu. W „Instrukcji” mówi się, 
iż jej wskazaniami „winni się kie
rować duszpasterze zarówno w za
łatwianiu spraw związanych z za
warciem małżeństwa o różnej przy
należności kościelnej, jak i w spra
wowaniu stałego duszpasterstwa nad 
takimi małżeństwami i rodzinami”. 
„Instrukcja” stwierdza, że duszpa
sterstwo to powinno być prowadzo
ne w duchu ekumenicznym: ma 
podkreślać to, co łączy, unikać po
lemiki, ale też nie zacierać różnic. 
Owocne dusz,pasterzowanie wśród 
tego rodzaju rodzin wymaga har
monijnej współpracy duchownych 
obu wyznań. „Instrukcja” dbpusz- 
cza, aby w obrzędzie ślubnym mał
żeństwa o różnej przynależności ko
ścielnej, odbywającym się w ko
ściele katolickim, uczestniczył bez 
specjalnego pozwolenia ordynariusza 
duszpasterz niekatolicki. Jego udział 
musi się jednak ograniczyć do czy
tania Pisma św. i ewentualnego
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przemówienia. „Zabronione jest, aby 
asystujący duchowny katolicki i nie
katolicki stosowali równocześnie 
własny obrzęd”. W wypadku, gdy 
strona katolicka zgadza się zawrzeć 
związek małżeński w Kościele nie
katolickim, „duszpastrez pouczy stro
nę katolicką o obowiązku uzyska
nia za pośrednictwem własnego pro
boszcza u ordynariusza zezwolenia 
na zawarcie małżeństwa mieszanego 
oraz dyspensy od formy kanonicz
nej”. Osobne postanowienia „In
strukcji” dotyczą chrztu i wycho
wania dzieci. „Ewentualne spory w 
tym względzie winny być traktowa
ne przez duszpasterzy z najwyższą 
delikatnością i miłością”.

§  Od 8 do 15 kwietnia bar. prze
bywała w naszym kraju 5-osobowa 
delegacja kierownictwa Kościoła 
Ewangelickiego Nadrenii, której 
przewodniczył zwierzchnik Kościoła 
ks. dr Gerhard Brandt. Podczas 
spotkania z Zarządem PRE gości 
zapoznano z działalnością krajową 
i międzynarodową Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Ponadto złożyli oni 
wizyty biskupowi Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego, ks. Januszowi 
Narzyńskiemu, i biskupowi Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, ks. 
Zdzisławowi Trandzie; zapoznali się 
też z pracą Towarzystwa Biblijnego 
i Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej.

O sytuacji społeczno-politycznej w 
Polsce rozmawiali z wiceprzewod
niczącym Klubu Poselskiego PZPR, 
posłem Ryszardem Wojną. Przed
miotem rozmów były również spra
wy związane z wkładem środowisk 
ewangelickich RFN w dotychczaso
wy proces normalizacji stosunków 
między obydwoma państwami. Rów
nież ta tematyka była przedmiotem 
rozmów w Urzędzie do Spraw Wy
znań, gdzie delegację przyjął mini
ster Adam Łopatka..

Goście z Nadrenii złożyli wizytę 
Prymasowi Polski, kardynałowi Jó
zefowi Glempowi. W’ rozmowie u- 
czestniczyli ponadto: prezes PRE ks. 
sup. Adam Kuczma i dyrektor An
drzej Wojtowicz. W kontekście zbli

żającej się wizyty papieża. Jana Pa
wła II w Polsce oraz niedawnej 
jego wizyty w RFN rozmawiano na 
temat współżycia katolików i ewan
gelików w obu krajach.

0  Przewodniczący Rady Państwa 
Wojciech Jaruzelski przyjął 13 
kwietnia 1987 r. członków 5-osobo
wego Zarządu Polskiej Rady Eku
menicznej: prezesa — ks. Adama 
Kuczmę (met.), dwóch wicepreze
sów — metropolitę Bazylego (praw.)
1 bp. Janusza Narzyńskiego (lut.), 
sekretarza — bp. Tadeusza Majew
skiego (poi. kat.) i skarbnika — ks. 
Edwarda Czajkę (zjedrn.). Byli rów
nież obecni: ks.. prof. Witold Be- 
nedyktowicz, honorowy prezes PRE, 
oraz min. Adam Łopatka, kierow
nik Urzędu ds. Wyznań. Jak poin
formowała Polska Agencja Praso
wa: „Członkowie Zarządu Polskiej 
Rady Ekumenicznej mówili o owoc
nym udziale swoich Kościołów w 
działaniach na rzecz humanizowa
nia życia społecznego, realizacji za
dań społeczno-gospodarczych kraju, 
ograniczenia zjawisk patologii spo
łecznej oraz walki o pokój w świę
cie”. Przewodniczący Rady Państwa 
potwierdził „wolę kontynuowania 
polityki pełnego poszanowania wol
ności sumienia i wyznania oraz 
traktowania na równych prawach 
wszystkich działających w Polsce 
Kościołów i związków wyznanio
wych”. Wyraził też „przekonanie, 
że Polska Rada Ekumeniczna i zrze
szone w niej Kościoły nadal wnosić 
będą istoty wkład do realizacji ce
lów i zadań, jakie stoją przed Pol
ską Rzecząpospolitą Ludową”.

Było to trzecie spotkanie działaczy 
PRE z Wojciechem Jaruzelskim. 
Pierwsze miało miejsce 10 grudnia 
1981 r., tj. trzy dni przed ogłosze
niem stanu wojennego, drugie — 
15 września 1982 r. W obu uczest
niczyli zwierzchnicy wszystkich Ko
ściołów członkowskich PRE, nato
miast na ostatnim byli tylko ci, któ
rzy tworzą Zarząd PRE.

#  W Kurii Metropolitalnej w War
szawie odbyło się 8 kwietnia

1987 r. posiedzenie Komisji Miesza
nej PRE i Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu. Dokonano oceny te
gorocznego Tygodnia Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan. Stwierdzono, 
że w Warszawie, mimo pewnego 
obnażenia frekwencja, spowodowane
go silnymi mrozami, zauważyć się 
dał liczniejszy niż dotychczas udział 
przedstawicieli zwierzchnictw ko
ścielnych i wyższego duchowień
stwa, kilkakrotna czynna obecność 
nowego prezesa PRE ks. sup. Ada
ma Kuczmy w tych nabożeństwach, 
a także wyraźne zwiększenie ich 
liczby w kościołach rzymskokato
lickich. Omawiano również prze
bieg nabożeństw ekumenicznych w 
niektórych regionach kraju i stwier
dzono pewien regres wyrażający się 
w zmniejszonym zainteresowaniu, a 
nawet nieobecności duchownych ka
tolickich, jak to miało miejsce np. 
we Wrocławiu. W związku z zaist
niałą sytuacją uznano pilną potrze
bę zacieśnienia kontaktów między 
Oddziałami Regionalnymi PRE a 
diecezjalnymi referentami ekume
nicznymi, konieczność wspólnego 
planowania przez nich i przygoto
wywania nabożeństw z okazji Ty
godnika Modlitwy oraz omawiania 
lokalnych problemów i bolączek. Na 
tym samym spotkaniu ks, prof. Ce
lestyn Napiórkowski przedstawił 
obszerne i dobrze udokumentowane 
informacje o pracy Podkomisja ds. 
Dialogu oraz o strukturze i zada
niach Instytutu Ekumenicznego Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go. Wszystko, co mówił ks. Napiór
kowski, wskazywało na ogromną 
rolę zarówno dialogu teologicznego, 
jak i kształcenia ekumenicznego i 
ekumenicznych badań teologicznych 
w ogólnym polepszeniu klimatu 
ekumenicznego w Polsce oraz po
głębianiu idei jedności wśród chrze
ścijan. W wolnych wnioskach zgło
szono m..:n. propozycję rozszerzenia 
problematyki dialogu teologicznego 
przez Podkomisję ds. Dialogu. Usta
lono, iż następne posiedzenie Ko
misji Mieszanej odbędzie się 11 li
stopada 1987 r. w siedzibie Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Warszawie.
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#  8 kw ietnia w godzinach popołu
dniowych odbyło się spotkanie 
przedstaw icieli ośmiu Kościołów 
członkowskich PRE z bp. Alfonsem 
Nossolem, przewodniczącym Kom i
sji Episkopatu ds. Ekum enizm u, oraz 
z bp. W ładysławem  Miziołkiem, w i
ceprzewodniczącym tej Komisji. Ce
lem  spotkania było zaprezentow a
n ie przez stronę rzym skokatolicką 
program u Kongresu Eucharystycz
nego i związanej z nim  wizyty p a 
pieskiej w Polsce, a także zapro
szenie strony niekatolickiej do u- 
działu w spotkaniu ekum enicznym

z Janem  Pawłem  II w siedzibie P ry 
m asa Polski oraz w mszy pontyfi- 
kalnej, jaka odbędzie się na Placu 
Defilad w W arszawie na zakończe
nie wizyty papieskiej.

9  11 m aja nastąpiła zm iana na 
stanow isku m in istra-kierow nika 
Urzędu ds. Wyznań. Odwołany zo
stał prof. Adam Łopatka, a jego 
miejsce zajął W ładysław Loranc, 
były przewodniczący K om itetu ds. 
Radia i Telewizji, a od 1982 r. — 
kierow nik W ydziału Ideologicznego 
KC PZPR.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A
•  16 i 17 m aja br. obradow ał Sy
nod Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego, zebrany na dorocznej 
sesji zwyczajnej w Kucowie k. Beł
chatowa. Tem atem  Synodu była 
„Tożsamość chrześcijańska i w yzna
niowa a wychowanie w Kościele”. 
Szczegółowe sprawozdanie z obrad 
zamieścimy dopiero w , num erze 
wrześniowym, gdyż podw ójny zeszyt 
lipcowo—sierpniowy, jak  co roku, 
poświęcony będzie w całości jedne
mu tem atowi — tym  razem: Żydzi 
a chrześcijanie oraz Żydzi a Polacy.

K o r z e n i e

Dokończenie ze s. 11

ryskiego. Jest on autorem  pracy 
naukow ej o em igrantach z kantonu 
Graulbünden do Rosji od XV III 
w ieku do pierwszej w ojny św iato
wej. W chw ili spotkania znam już 
zebrane przez niego m ateriały  i 
wiem, że z całego kantonu wywęd- 
rowało łącznie 1031 osób, z czego 
z Poschiavo — 90. Sam  autor pracy 
nauczył się rosyjskiego po to, aby 
pojechać do Związku Radzieckiego i 
prowadzić tam  poszukiwania śladów 
swoich ziomków, co powiodło mu 
się ty lko  częściowo.

O m aw iam y źródła dotyczące em i
gracji na tereny  polskie. Nie wszy
stko d a  się przesłać, nie wszystko 
można d la szwajcarskiego historyka 
zrobić w  Warsizawie. Nam awiam  
więc młodego naukowca na przy
jazd do Polski. Nie jest zdecydo
wany. W spomina natom iast, że w 
pobliżu Chuir, w  w arsztacie sto lar
skim jego ojca, gdy ten -by ł zmobi
lizowany w czasie wojny, pracow ali 
internow ani żołnierze polscy i ja
kie to miłe kontakty  się tam  za
wiązały.

&
Od Rosmairie dostaję jeszcze książ
kę Dolfa K aisera, k tóry  w muzeum 
w  Poschiavo podpisał się tuż przede 
mną. Autor, em erytow any archiw is
ta  ,,Neue Züricher Zeitung”, jest

historykiem  z zamiłowania. Jego 
p raca poświęcona e migracjo rn z
G raubünden do całej niem alże Eu
ropy otrzym ała ty tu ł w formie py 
tania: „Czyżby naród cukierników ?”. 
Roman Bühle r ją zna, ale jest on 
profesjonalistą i to wszystko go nie 
satysfakcjonuje. P racuje nad uzu
pełnieniem  swoich dotychczasowych 
poszukiw ań i ostateczne w yniki za
m ierza opublikować. Z przyjem noś
cią patrzę, jak  z równie wielkim  
zapałem zajada ciastka, co dzieli się 
z nam i rezultatam i swej pracy. 
Padają na-zwy miejscowości z k an 
tonu G raubünden, skąd em igrow a
no. A więc przede wszystkim Chur, 
skąd wyjeżdżano najw cześniej (w 
pobliżu, w M ajenfeld, urodziła się 
żona A ndrzeja Blick! y — później 
Blikle — pochodzenia niem ieckie
go, Anna M aria Tobler), dalej Da
vos, skąd pochodzą w arszaw iacy o 
nazw isku Beeli, później Belli, i gdzie 
Rosmarie pracow ała długie la ta , 
zajm ując się duszpasterstw em  cho
rych, następnie Domat/Emis, rodzin
ne miasteczko Bühlera, w którym  
zaipewne zrodziła się m yśl jego p ra 
cy naukow ej, Siłs, którego urodę 
m iałam  możność podziwiać przez 
k ilka godzin, Silvaplana, gdzie za
trzym ała się jedna z kilkuset rodzin 
hugenockioh L ’Orsa, aby później za

słynąć w Polsce pod nazwiskiem  
Lourse, Bevers, gdzie mieszkali 
Zam toniow ie, Brusio, które leży 
jeszcze kilka kilom etrów  dalej niż 
Po:chiavo, i Sciglio, skąd bierze po
czątek rodzina Salis.
Mam nadzieję, że po zakończeniu 
prac na Uniw ersytecie w Zurychu 
„Jedncta” udostępni miejsce na po
ważniejszy już artykuł na tem at e- 
m igracji zarobkowej „biidnerczy- 
ków ” reform owanych do Polski.
Po powrocie do k ra ju  w w ieczor
nej godzinie zdarzyło mi się jeszcze 
raz czytać pracę Rom ana Buhleira. 
Tym razem zwróciłam uwagę na 
nazw iska em igrantów  do Europy 
Wschodniej, którzy pochodzili z 
miejscowości nie Określonych. Wśród 
nich znalazłam  znane w naszym 
środow isku nazwisko Bretsch. Nie 
należało cno do cukierników. 
Dwóch mężczyzn z te j rodziny, o j
ciec i syn, dziesiątki la t byli p ra 
cownikam i naszego Kościoła. Młod
szy, Stanisław , był sekretarzem  
Konsystorza i P arafii W arszawskiej, 
zginął dziewiątego dnia Pow stania 
W arszawskiego na stopniach kościo
ła. Tuż obok zoistał pochowany. Je 
go zwłok nie odnaleziono po wojnie. 
Nie zostawił rodziny. Stąd moim 
wielkim  pragnieniem  jesit, aby na 
naszym cm entarzu na Żytniej, gdzie 
spoczywają jego przodkowie, a 
wśród nich zapewne i ten, k tóry  
przyw ędrow ał ze Szwajcarii, została 
umieszczona stosowna płyta z n a 
pisem.
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