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C O WY NA TO?
Rozgrywki trzeciej ligi
Odkładane co najmniej dwukrotnie, ustępować musiało miejsca innym,
uznanym za ważniejsze, sprawom bieżącym, takim jak np. dyskusja nad
kształtem lewicy politycznej czy też spółdzielczości. Wreszcie zaistniało
8 grudnia na ekranach naszych telewizorów. Mowa o „otwartym studiu”
poświęconym mniejszościom narodowym w Polsce.
To, co przyszło nam oglądać, wywoływało rumieniec wstydu, a chwilami
napawało przerażeniem. Dość powszechne nasze mniemanie o wyjątkowej
tolerancji polskiej — po tym programie — zaliczyć można do mitów. W y
daje się, że czasy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, matki wielu narodów
i wyznań, pozostały w odległej przeszłości. Jest to tym smutniejsze, że
właśnie dziś, gdy znów budujemy Rzeczpospolitą samorządną i demokra
tyczną, z zakamarków wyłażą upiory nacjonalizmu i ujawniają się sym
ptomy patologicznej wprost wrogości do wszystkiego co inne, niepolskie.
Do „otwartego studia” zaproszono przedstawicieli mniejszości narodowych
żyjących na obszarze Polski. Mieliśmy więc okazję zobaczyć i posłuchać
Ukraińców, Niemców, Białorusinów, Łemków, Macedończyków, Czechów,
Słowaków i in. Nie przybyli Żydzi, co na początku programu wywołało
rozczarowanie telewidzów, ale im bardziej studio się rozkręcało, im więcej
padało głosów tzw. prawdziwych Polaków obrażających mniejszości, z tym
większą ulgą przyjmowaliśmy nieobecność tej nacji. No, bo można sobie
wyobrazić, jakie jeszcze reakcje „prawdziwych Polaków” mógłby spowo
dować udział Żydów w programie i co jeszcze zostałoby histerycznie wy
krzyczane pod ich adresem...
Do „otwartego studia” teoretycznie może wejść każdy. Każdy też —> o ile
zostanie dopuszczony przez prowadzącego program dziennikarza — może
zabrać głos. Powstaje zatem pytanie, czy i w jakiej mierze program
„otwartego studia” stanowi odbicie opinii społecznej? Czy proporcje zapre
zentowane podczas programu są miarą proporcji występujących w społe
czeństwie? Inaczej mówiąc: czy społeczeństwo polskie jest tak obrzydliwie
nacjonalistyczne i szowinistyczne, jak to mogłoby wynikać z zaprezentowa
nego programu?
Na szczęście chyba nie. W studiu obecni byli, oprócz „prawdziwych Pola
ków”, czyli wszelkiej maści endeków i rożhisteryzowanych maniaków, po
prostu zwykli (normalni? przeciętni?) Polacy. Kilku z nich prowadzący
program dziennikarz, Dariusz Szymczycha (dziwnym zbiegiem okoliczności
forujący grupę endecką, która studio telewizyjne traktowała w dodatku
jak bezpłatny program reklamowy, machając telewidzom przed nosem
kartką z numerem telefonu swojej partii politycznej), nawet dopuścił do
głosu. Zaprezentowali oni wypowiedzi spokojne, rozsądne, próbujące wy
biegać w przyszłość — jak postępować i co robić, by ponad wzajemnymi
urazami, krzywdami i uprzedzeniami ustanowić nasze harmonijne współ
życie w ramach jednego Państwa Polskiego, które jest ojczyzną i Polaków,
i wszystkich zamieszkujących tu od wieków lub od dziesięcioleci (na sku
tek przesunięć granicznych) innych narodowości.
Niestety, tych kilka rozsądnych głosów nie było w stanie zatrzeć okropne
go wrażenia, jakie wywołały butne, histeryczne i tak bardzo niekulturalne,
że aż chciałoby się napisać: chamskie (w formie i treści) wypowiedzi
„prawdziwych Polaków”. Nie zatarły go również, choć przyniosły odrobinę
ulgi wielu Polakom oglądającym ten program, słowa przeprosin skierowa
ne do naszych braci innych narodowości przez tych telewidzów, którym
udało się dodzwonić do studia.
Najlepiej i najsympatyczniej wypadli przed kamerami przedstawiciele
mniejszości narodowych. Nikt z nich nie dał się wyprowadzić z równowa
gi haniebnym zachowaniem niektórych uczestników „otwartego studia”.
Nikt z nich nie opuścił tego studia na znak protestu, chociaż niejeden z
nas na ich miejscu tak właśnie by postąpił. Wypowiadali się spokojnie,
rzeczowo, kulturalnie. Większość posługiwała się nienaganną polszczyzną!
Dariusz Szymczycha zadał im pytanie: — Jak się czujecie w Polsce jako
mniejszość? Próbowali, choć wcale nic musieli, odpowiadać, gdyż telewi
dzom za odpowiedź wystarszyło to, co na własne oczy oglądali i na własne
uszy usłyszeli podczas tego programu.
Na zakończenie przytoczmy (z pamięci) wypowiedź jednego z uczestników
„otwartego studia”, Polaka, który mieszka wśród Białorusinów. O poglą
dach i postawach „prawdziwych Polaków” spod sztandarów endeckich po
wiedział on coś takiego: w cywilizowanych państwach takie partie i takie
poglądy mają oczywiście prawo egzystować, ale te drużyny grają wyłącz
nie w trzeciej lidze, z której nigdy nie awansują wyżej.
Tak więc i my nie dopuśćmy do tego, aby w Rzeczypospolitej Polskiej roz
grywali oni swe mecze w pierwszej lidze. Niech grają w trzeciej i przy
pustych trybunach!
'
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CO W N U M E R Z E ?
Rok 1989 ,,Jednota” kończy z mie
sięcznym opóźnieniem, gdyż ten ze
szyt dociera do Państwa, rąk już w
styczniu 1990 r.
Składamy
więc
wszystkim Czytelnikom, Współpra
cownikom i Przyjaciołom jak naj
lepsze życzenia na ten nowy, tak
trudno się zapowiadający, ale prze
cież nie pozbawiony nadziei, rok.
Obyśmy umieli wspólnie pokonywać
trudności i wytrwale, dzień po dniu,
dążyć ku lepszemu — tak w życiu
osobistym, jak i społecznym. Niech
nas w tej drodze nie opuszcza łaska
Boża.
A teraz krótko o niektórych pozy
cjach. Zwracamy uwagę na cztery,
związane ze sobą tematycznie, tek
sty: kazanie ks. Pieta van Veldhuizena Ewangelia początku (s. 3), mo
dlitwę Na początku i u kresu (s. 4),
tłumaczenie artykułu Andre Meadera Modele wszechświata we współ
czesnej astronomii (s. 5), a także
rozważanie Włodzimierza Zuzgi za
tytułowane Raj i ekologia (s. 8).
Jeszcze raz nawiązujemy do Zgro
madzenia Ogólnego SA K R w Seulu,
publikując blok artykułów: Korea
Południowa. Stara kultura, młode
chrześcijaństwo (s. 13), jeden z do
kumentów Zgromadzenia — List otwarty do dzieci i młodzieży planety
Ziemia (s. 18) oraz dwa wywiady —
z prezydentem Aliansu ks. Allanem
Boesakiem (s. 22) i nowo wybranym
sekretarzem generalnym ks. Mila
nem Opoczenskim (s. 24).
Amatorów tematyki historycznej od
syłamy do cyklu Tadeusza Świątka
Warszawskie firmy ewangelickie (s.
38), do drugiej i ostatniej części opowieści Rudolfa Dominika — Dzieje
Osterloffów (s. 25), do tekstu o sta
rych cmentarzach ewangelickich po
łożonych między Warszawą a Łodzią
(s. 30), autorstwa Pawła Fijałkow
skiego, młodego archeologa, który
zajmuje się teraz historią i pracuje
w Żydowskim Instytucie Historycz
nym, i wreszcie do recenzji książek
poświęconych
obu
warszawskim
cmentarzom ewangelickim (s. 33).
Brak miejsca nie pozwala omówić
wszystkich pozycji tego numeru. Na
zakończenie zwracamy jeszcze uwa
gę na apel skierowany do Czytelni
ków (s. 33) w związku z zamiesz
czoną listą oficerów polskich wyzna
nia ewangelicko-reformowanego, któ
rzy
zostali
zamordowani
przez
NKW D na terenie Związku Radziec
kiego.

NASZA

OKŁADKA:

A Słowo ciałem się stało i
zamieszkało wśród nas (...) pełne
łaski i prawdy (Jn 1:14).

KS. PIET VAN YELDHUIZEN

Ewangelia poczgłku
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
A ziemia była pustkowiem i chaosem;
ciemność była nad otchłanią, a Duch Bo
ży unosił się nad powierzchnią wód...

/
I Mojż. 1:1— 2

N A PO C ZĄ TK U STW O R ZYŁ BÓG...

CIEMNOŚĆ B Y Ł A NAD O TC H ŁA N IĄ

Ludzie zawsze interesowali się początkiem swo
im i początkiem świata. Dlatego dyskusje na
-temat pierwszego rozdziału Biblii są ciągle ak
tualne. Padają pytania: Czy właśnie tak było
na początku, jak to opisuje Biblia? A może to
,.tylko” hymn, który się posługuje prymityw
nymi pojęciami i nie mówi nic ponadto, że Bóg
stworzył? Skoro tak, to niech nauka odpowie,
jak naprawdę było na początku, a wiarą niech
utrzymuje, że za danymi procesami kryje się
właśnie Bóg.

Pustkowie i chaos naokoło, ciemność nad gło
wą, otchłań pod nogami. Ciemność, która du
si. spod której nie można się wydostać. Otchłań,
która usuwa grunt spod nóg, przepaść bezden
na, która otwiera się pod k a ż d ą domniemaną
pewnością.

Tak dyskutując zapominamy często o słowach
samej Biblii, o pierwszych wersetach Księgi
Rodzaju:
ZIE M IA B Y Ł A PUSTKOW IEM I CHAOSEM;
.CIEMNOŚĆ B Y Ł A NAD O TC H ŁA N IĄ

Nie jest to rzeczowy opis kuli ziemskiej sprzed
pierwszego dnia stworzenia. Nie jest to też nie
udolna (lub poetycka) próba- opisania stanu
rzeczy, (który geologowie i chemicy określają
przy pomocy ścisłych formuł i teorii.
Autor pierwszych wersetów Biblii mówi o sy
tuacji „początku” jako o czymś, co jest mu
dobrze znane: pustkowie i chaos, ciemność i
otchłań. Nie jakaś prymitywna fizyka, lecz his
toria jego własnego narodu i jego życia nau
czyła go znaczenia tych pojęć. Sądzę, że rów
nież do każdego z -nas te słowa przemawiają.
Pustkowie i chaos — świat wy wrócony do gó
ry nogami, miasto po wojnie, społeczeństwo
wykolejone, wir codziennych spraw -bez planu
i bez sensu. Dla Izraela oznaczało to pamięć
koszmaru w Egipcie i na pustyni oraz rzeczy
wistość otoczoną samymi wrogami; 'kraj bez
stałych granic i życie — często — bez „centrum” ; świat, w którym żyć nie można, a jed
nak przyszło w nim żyć.

Pustkowie i chaos, ciemność i otchłań: nie jest
to żadna prymitywna chemia — raczej wiecz
ny obraz ludzkiego koszmaru. Obraz życia bez
ładu i planu, ,i przez to bez wolności, bez wol
nego oddechu — życia, które nie jest żadnym
życiem.
Tak było na początku historii Izraela, ale tak
bywa nadal, a wielu się obawia, że tak będzie
również na końcu. Czy przypadkiem nie dźwi
gamy tych „składlńików ziemi” wciąż w sobie
— otchłań serca, ciemność duszy, chaos świa
domości, pustkowie naszej egzystencji?
ALE CZY N APR AW D Ę T A K BYŁO
N A PO CZĄTKU ?

-■■■'"

Są religie starożytne, które utrzymują, że tak.
Na początku, gdy ziemia była pustkowiem i
chaosem, przyszedł Bóg, alby toczyć nieustan
ną walkę z chaosem. Wygrywać i przegrywać.
Człowiek zaś jest wciągnięty w ten wieczny
hazard.
Pierwsze słowa Biblii mówią jednak coś inne
go. Nie to, że na początku ziemia była pustko
wiem, ale to, że na początku stworzył Bóg...
Otchłań, która nas wchłania, chaos, w którym
giniemy — to są wielkie siły, ponadludzkie i
bezmierne. Ale Bóg je poprzedza, stoi nad ni
mi, trzyma je w swojej ręce. On nie musi na
wet z nimi walczyć, On je stworzył. I zaraz po
słowach o chaosie i otchłani czytamy, że
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DUCH BOŻY UNOSIŁ SIĘ
NAD PO W IERZCH N IĄ WÓD

'Komentatorzy zawsze stawiali sobie pytanie:
co ten Duch Boży tam robił, co to za ,,unosze
nie się” ? Nie ma w egzegezie jednoznacznej
odpowiedzi. Ale wiem jedno: tekst mówi, że
Duch Boży znalazł się w samym środku. W
środku chaosu, pod ciemnością, nad otchłanią
— czyli tam, gdzie bywa nasze miejsce na
świecie, gdzie przeżywamy swoją samotność,
gdzie pełni lęku i pozbawieni sensu staramy
się przetrwać. Tam Duch Boży b y ł . Bóg nie
trzymał się „na dystans” , nie pozostał— wygod
nie — poza światem, jaki stworzył, lecz do nie
go wkroczył. I przez to „otchłań” stała się „wo
dą” (powierzchnią wód, dosłownie: „wodami” ).
Niby to samo, a jednak w innej postaci. Gdy
zjawia się Duch Boży, czyhająca otchłań oka
zuje się po prostu „wodami” , które potem, po
słuszne Bożemu nakazowi, formują się zgod
nie ,z Jego wolą.
Następne wersety pokazują, jak Bóg „zgasił”
ciemność swoim światłem i pokonał wody ot
chłani dzieląc je dwaikroć tak, ażeby powstał

suchy ląd, miejsce dla życia lulćLzkiego. Cały
opis stworzenia jest opisem „porządkowania”
chaosu i pokonywania pustkowia. Tak Bóg,
wkraczając do świata, stworzył ogród, gdzie
człowiek może bezpiecznie żyć.
Biblijny opis nie jesit relacją historyka lub
geologa, lecz wyznaniem wiary ludu tęskniące
go za tym ogrodem, a żyjącego wciąż w ciem
ności, w środku chaosu.
N A PO C ZĄ TK U STW O R ZYŁ BÓG...

To tak, jakby w tych słowach już brzmiała
Ewangelia Jezusa Chrystusa, który przyszedł
do ludzi żyjących w ‘krainie ciemności i wszedł
w otchłań śmierci, ażeby wyprowadzić nas na
światło Boże, do Ogrodu, gdzie obcuje z nami
sam Bóg.
Takie niech będzie dzisiaj nasize wyznanie
wiary — w chaosie współczesnych wydarzeń i
wobec otchłani dzisiejszych obaw: Nie: „Jakoś
to będzie” , „pewnie przeżyjemy” , lecz: Na po
czątku Bóg stworzył! On nie wypuści ze swoich
rąk dzieła, które raz rozpoczął. Amen.

Na poczqłku i u kresu...
Pośród otchłani, pustkowia i chaosu dnia pierwszego
Ty byłeś, o Boże,
a Duch Twój unosił się nad powierzchnią wód.
I jak wtedy pośród ciemności
zabłysło światło,
dając początek ładowi i harmonii we wszechświecie,
tak dzisiaj, pośród ciemności duszy ludzkiej
i w otchłani ludzkiego serca,
na pustkowiu naszej egzystencji
rozbłyska światło nadziei,
pojawia się ratunek —
grunt pewny, na którym mogę się wesprzeć.
Dziękuję Ci, Boże,
Stwórco nieba i ziemi,
za Syna Twego,
który przyniósł na ziemię Ewangelię światła,
wniósł w nasze życie ład Miłości
i objawił pewność Twego zbawienia.
Dziękuję Ci, Boże,
Stwórco nieba i ziemi,
za nieustającą obecność Ducha Twego,
którego moc sprawia,
że w ciemności duszy ludzkiej pojawia się światło,
a pośród najgłębszej otchłani smutku
i beznadziejności życia
jaśnieje nadzieja sensu i harmonii istnienia,
przeczucie, które niekiedy zmienia się w pewność,
że droga, po której zdążam,
prowadzi do upragnionego celu,
że u jej kresu Ty jesteś,
tak jak byłeś na Początku. Amen.
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ANDRE MEADER

Modele wszechświata we współczesnej astronomii
Astronomia jest córką ludzkiej ciekawości,
która od czasów starożytnych skłania człowie
ka do stawiania sobie pytań o ruchy i naturę
gwiazd, strukturę i granice wszechświata. Ten
wysiłek zrozumienia naszego otoczenia — w
najszerszym sensie tego słowa — jest dziś bar
dzo żywy. Międzynarodowa Unia Astronomicz
na skupia około 5000 zawodowych astronomów.
Jest to jednak proporcjonalnie skromna liczba,
ponieważ odpowiada to średnio około jedne
mu astronomowi na 100 000 mieszkańców kra
jów rozwiniętych.
MODELE I OBSERWACJE

Ludzie nauki mówią na ogół raczej o mode
lach niż o obrazach świata. Dany model astro
fizyczny jest jakąś strukturą matematyczną opantą na prawach fizyki, pomyślaną dla opisa
nia własności i ewolucji pewnego obiektu kos
micznego: planety, gwiazdy, galaktyki, groma
dy galaktyk, wszechświata.
Obok modeli (istotną rolę gra doświadczenie, tj.
obserwacja, przede wszystkim jako werytfika.tor teorii i modeli. M. Sch warzschild, jeden z
pionierów teorii ewolucji gwiazd, odnotowu
je na ten temat: „Jeśli proste i doskonałe pra
wa rządzą wszechświatem w jedyny sposób,
czyż czysta myśl nie powinna być zdolna do
odkrycia tego doskonałego zbioru praw bez
odwoływania się do żmudnie zebranych obser
wacji? To prawda, prawa do odkrycia mogą
doskonale .opisywać przyrodę, lecz mózg ludzi
ki doskonały nie jest. Pozostawiony sam sobie
ma skłonność do błądzenia, jak wskazują roz
liczne i smutne przykłady z przeszłości. Istot
nie, uniknęliśmy jedynie niewielu możliwości
pomyłek, zanim nowe, świeżo odczytane dane
nie sprowadziły nas na właściwą drogę ku na
stępnym etapom” .
Poza rolą weryfikatora, obserwacje stanowią
podstawę metody indukcyjnej: stawiają nowe
pytania, pobudzają i[dee i stymulują rozwój
nowych teorii, które z kolei będą podlegały
próbie faktów.
Głównym nośnikiem informacji o warunkach
panujących na gwiazdach jest światło, tj. promi eniowani e elekt rornagn et y czne. A stronom owie doprowadzili do wyisokiego stopnia perfek
cji metody i techniki obserwacji oraz analizy
promieniowania, aby mierzyć różne właściwo
ści gwiazd, takie jak natężenie ich promienio
wania, ich odległości, prędkości, temperatury,

pola grawitacyjne, skład chemiczny etc. Do
dziedziny widzialnej, olbserwowalnej przez ter
leskopy naziemne, sztuczne satelity dorzuciły
obserwacje vV podczerwieni, ultrafiolecie, pro
mieniach X i gamma. Wszystkie te obserwacje
znacznie wpłynęły na wzbogacenie naszego
modelu wszechświata.
Liczne, będące w trakcie realizacji projekty
badawcze prawdopodobniie znacząco wpłyną
na astrofizykę końca X X wieku. Szczególną
rolę
odegra teleskop satelitarny,
wysła
ny w
198.9 roku, który , powinien
po
większyć około 1000 razy dostępną obserwacji
przestrzeń wszechświata. Europejska Agencja
Przestrzeni Kosmicznej (ElSA) wyśle również
w 1989 roku satelitę Hippaiikusa, przeznaczo
nego do bardzo idokładnych pomiarów odleg
łości we wszechśiwiecie. ESA- przygotowuje
wiele innych satelitów dla obserwacji w pod
czerwieni (ISO), dla promieni X (XMM). Eu
ropejskie obserwatorium na kontynencie au
stralijskim (ESO) rozpoczęło konstrukcję czte
rech teleskopów, sprzężonych w dwu parach,
każdy o średnicy 8 metrów, równoważnych jedjednemu teleskopowi o średnicy 16 metrów,
co Stanowić będzie największy teleskop świata.
Szczęśliwie, Szwajcaria w pełni i aktywnie uczestniczy w tych wszystkich projektach, któ
re zasługują tu na wymienienie, ponieważ to
dzięki tym -instrumentom odbywa się odkry
wanie, rozumienie wszechświata i budownie
jego modeli.
STR U K TU R A W SZECH ŚW IATA

Stałe przestrzeni i czasu, charakterystyczne
dla wszechświata, są ogromne w zestawieniu z
tym, o czym poucza nas wspólne doświadcze
nie. Życie ludzkie jest jedynie chwilą w po
równaniu z czasem ewolucji gwiazd i wszech
świata. Np. wiek Słońca (i Ziemi) to około 4,5
miliardów lat, a wiek najstarszych gwiazd —
to około 15 miliardów lat, co nam wskazuje
szacunkowo na wiek wszechświata; tak więc
przez doświadczenie człowieka, które na skali
kosmosu jest kwasi-punktem w czasie i prze
strzeni, astronom stara się zgromadzić wiedzę
o wszechświecie.
Podajemy niektóre dane o odległościach i stru
kturze wszechświata: nasza galaktyka, Mlecz
na Droga, jest płaskim dytskiem o i średnicy
ok. 100 000 lat świetlnych. Zawiera ona ok.
200 miliardów gwiazd. Nasz przyjaciel — Słoń&

ce — jest jedną z nich. Ukażemy lepiej skalę
odległości podkreślając, że dla dotarcia do naj
bliższej gwiazdy P.roxima Centaurii — poło
żonej w odległości 4 lat świetlnych — przy
użyciu statku kosmicznego Apollo, który wy
niósł ludzi na Księżyc — potrzeba by było
120 000 lat.
Galaktyki tworzą gromady i asocjacje (sku
piska gromad) od kilkudziesięciu do tysięcy
galaktyk. Lokalne skupienie, którego częścią
jest Mleczna Droga, ma średnicę około 15 mi
lionów lat świetlnych. Gromady są skupione
w asocjacjach około siedem do dziesięciu razy
większych. Niedawne prace wykazały obec
ność dużych pustych przestrzeni między aso
cjacjami. Rozkład gromad i asocjacji w prze
strzeni jest podobny do rozkładu materii w gąb
ce. Gromady i asocjacje rozdzielone są obsza
rami ich pozbawionymi.
Widzimy więc, że struktura wszechświata jest
niejednorodna poniżej ok. 100 milionów lat
świetlnych, podczas gdy powyżej tych roz
miarów obserwacje wskazują, że „gąbka” jest
jednorodna i izotropowa. Odnotujmy, że naj
dalsze z odkrytych obiektów, niektóre kwazary (jądra galaktyk) znajdują się w odległości
rzędu 12 miliardów lat świetlnych.

MODELE W SZECHŚW IATA

Kosmologia jeśtfe częścią astronomii badającą
strukturę, początek i ewolucję wszechświata.
Jest to dziedzina pasjonująca — tak pod wzglę
dem naukowym, jak filozoficznym. W dziedzi
nie tej należy ,się wystrzegać dedukcji i kon
strukcji umysłowych inspirowanych wspólnym
doświadczeniem i tzw. zdrowym rozsądkiem.
Historia roi się od modeli kosmologicznych,
proponowanych z różnorakich względów, któ
re nie oparły się próbie starannej obserwacji.
Pomiędzy różnymi fundamentalnymi siłami,
których działanie wyróżnił fizyk, grawitacja
jest jedynym oddziaływaniem, którego wpływ
może być rejestrowany aż do najdalszych czę
ści wszechświata Fakt ten wyjaśnia, że to
właśnie teoria grawitacji, tj. ogólna teoria
względności Einsteina, jest trzonem badań kos
mologicznych.
Astronomowie X IX wieku wyobrażali sobie
wszechświat statyczny i nieskończony; rów 
nież pierwsze modele Einsteina były statycz
ne, t'j. nie uwzględniały ewolucji kosmosu i
przyjmowały nieskończoność wszechświata. To
przywiązanie do modeli statycznych ma kilka
przyczyn, lecz główna wydaje się być natury
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filozoficznej: życzono sobie wszechświata nie
ruchomego i niezmiennego w czasie.
W 1929 roku E. Hubble odkrył wzajemne od
dalanie się galaktyk, co położyło kres modelom
statycznym. Zjawisko ucieczki galaktyk ma
dwie ‘własności: z jednej strony galaktyki od
dalają się od nas z tym większymi prędkościa
mi, im dalej się znajdują (prawo Hubble’a), z
drugiej strony — ruch ten jest izotropowy.
Oznacza to, że ucieczka odbywa się we wszy
stkich kierunkach jednakowo. Czy to oznacza,
że jesteśmy w centrum wszechświata i jego
ekspansji? Iśtnieje inne, bardziej zadowalają
ce wyjaśnienie: idea ekspansji uogólnionej,
której dobrą ilustrację stanowi uproszczony
obraz, jaki zawdzięczamy Gamowowi. Wyobraź
my sobie ciasto zawierające suche rodzynki,
przedstawiające galaktyki we wszechświeicie.
W czasie pieczenia ciasto pęcznieje. Każdy ob
serwator, związany z jedną z tych „galaktyk” ,
widziałby, że inne galaktyki oddalają się od
niego z prędkościami proporcjonalnymi do od
ległości (prawo Hubble’a); miałby on również
wrażenie, że znajduje się w centrum ekspan
sji (izotropia). Zatem uogólniona ekspansja do
brze opisuje obserwowane własności nie dając
obserwatorowi pozycji uprzywilejowanej. Na
sza galaktyka (i dworzec w Perpignan, jak su
gerowałby Salvador Dali) może uważać siebie
za centrum wszechświata, lecz podobnie jest
ze wszystkimi galaktykami.
Obserwowana ekspansja wskazuje nam, że w
przeszłości galaktyki były sobie bliższe. Suge
ruje to, że odpowiednio daleko w czasie mu
siała istnieć faza ewolucji, gdzie cała materia
wszechświata była nieskończenie skoncentro
wana. Jest to hipoteza początkowego wybuchu
(Bijg-Bang) — który miał miejsce około 1*5 mi
liardów lat temu — w trakcie którego wszech
świat miałby się zrodzić z osobliwości chara
kteryzującej się stanem nieskończonej kon
centracji. Modele wszechświata, jakie uzysku
je ogólna teoria względności, pouczają nas, że
nie należy widzieć oddalania się galaktyk jako
ruchu galaktyk w istniejącej wcześniej prze
strzeni, lecz jako rozszerzanie się samej prze
strzeni. Podobnie Big^Bang nie jest wybuchem
w przestrzeni, lecz wybuchem samej przestrze
ni. Zatem:, na pytanie, gdzie miał miejsce Big-Bang, można w tym kontekście uzyskać jedy
nie odpowiedź: wszędzie.
Aż do 1965 roku obserwowaliśmy obfitość mo
deli kosmologicznych, z których każdy na swój
sposób starał się interpretować odkrycie Hub
ble’a. Wiele z tych modeli zrodził opór ich au
torów wobec przyjęcia istnienia Biig-Bangu. No
we odkrycie zakwestionowało większość z tych
modeli, w szczególności te, które nie opierały
się na teorii Einsteina. W tym to roku A. Pen-

zias i R. Wilson, posługując się radiotelesko
pom rejestrującym fale centymetrowe, odkry
li .istnienie promieniowania reliktowego zapeł
niającego izotropo *vo wszechświat. To promie
niowanie o charakterze termicznym ma bar
dzo niską temperaturę 3K (— 270°C). Szcze
gółowa interpretacja pokazała, że to promie
niowanie powinno by pochodzić od początko
wych, bardzo skoncentrowanych i bardzo* go
rących faz wszechświata — to promieniowanie
termiczne wyzwoliło się podczas Big-Bangu.
Odkrycie to, tak jaik odkrycie Hubble’a, jest
jednym z najważniejszych w astronomii. Po
twierdza ono ideę o eksplozyjnym charakterze
początku wszechświata. Penzias i Wilson otrzy
mali w 1978 roku nagrodę Nobla z fizyki za
swój wkład w tę naukę.

CZY W SZECHŚW IAT JEST SKOŃCZONY
CZY NIESKOŃCZONY?

To bardzo stare pytanie, leżące u podstaw ba
dań kosmologicznych, pozostaje zawsze aktual
ne. Terminy ,,skończony” i ,,nieskończony” od
powiadają według ogólnej teorii względności
różnym geometriom czasoprzestrzeni. W isto
cie, według tej teorii, geometria zależy od roz
kładu przestrzennego materii we wszechświe
cie. Jeśli średnia gęstość materii jest większa od
pewnej gęstości krytycznej, mam^ wszechświat
skończony i zamknięty: podążając za wysłanym
promieniem świetlnym obserwator wróciłby do
punktu wyjścia.
Po fazie rozszerzania się takiego zamkniętego
modelu wszechświata następuje faza kurcze
nia się, kończąca się Big-Bangiem końcowym,
w którym zdarzenia dzieją się w sposób od
wrotny do zdarzeń Big-Bangu początkowego.
Wiedzieć, któremu z dwu powyższych modeli
(lub ewentualnie modelowi granicznemu, roz
dzielającemu je) odpowiada nasz wszechświat
— to jeden z najważniejszych, jak się uważa,
problemów kosmologii obserwacyjnej; w celu
rozstrzygnięcia tęgo problemu zostały urucho
mione potężne narzędzia obserwacyjne.
Obserwacja ruchów galaktyk w gromadach i
asocjacjach wykazała istnienie „ciemnej mate
rii” , której natura nie jest dokładnie znana.
Ta ciemna materia, znajdująca się prawdopo
dobnie w formie cząstek elementarnych, w y
daje się być głównym materialnym składni
kiem konstytuującym wszechświata. Widać
więc., że znaczne, luki 'tkwią w naszej wiedzy
o wszeehświecie. Odnotujmy, żę aktualne wy

niki mówiące o ciemnej materii świadczą na
korzyść modelu wszechświata otwartego.
W SZECHŚW IAT PO C ZĄ TK O W Y

Wszechświat początkowy i Big-Bang — to naj
poważniejsze problemy kosmologii. Obecnie ob
serwujemy ogromne zastosowanie fizyki czą
stek elementarnych w kosmologii, jak to po
kazują np. badania prowadzone w CERN*. W
istocie, fazy początkowe wszechświata charak
teryzowały się bardzo wysokimi temperatura
mi (wyższymi niż miliardy stopni), a zatem
bardzo wysokimi energiami. Do badań fizyki
wysokich energii trzeba dużych akceleratorów
cząstek, co oznacza, że kosmologia i fizyka czą
stek elementarnych zajmują się tym samym.
Odniesiono już interesujące sukcesy, np. prze
prowadzono eksperymenty z energiami chara
kterystycznymi dla pierwszych trzech minut
wszeehświasta, podczas których powtórzono
kosmiczną syntezę pierwiastków ciężkich i lek
kich (He, Li, Be, B) w proporcji bardzo dobrze
odpowiadaj ące j proporcji obserwowanej we
wszeehświecie. Było to testowanie praw fizy
ki pierwszych minut wszechświata i fizycy
wysokich energii oraz astrofizycy starają się
teraz zrozumieć pierwszą sekundę...
Przedmiotem wszystkich pytań jest oczywiście
początkowa osobliwość. S. W. Hawking dostar
czył w 1976 roku pewnych istotnych elemen
tów do tej dyskusji. Pokazał on, że osobliwość
jest otoczona tzw. absolutnym horyzontem zda
rzeń, to znaczy powierzchnią, poprzez którą
nie może być transmitowana żadna informa
cja. To ograniczenie jest narzucone przez za
sadę nieoznaczoności Heisenberga w fizyce
kwantowej, która to zasada mówi, że nie mo
żna z nieskończoną precyzją znać równocześ
nie czasu wydarzenia i ^jego energii. Osobli
wość Big-Banga jest więc otoczona powierz
chnią (t = 10'41sek.), poprzez którą nie może
przenikać żadna informacja. Mówi się, że Ein
stein, który wcale nie -lubił nieoznaczoności
mechaniki kwantowej,, powiedział: „Bóg nie
gra. w kości” . W następstwie prac nad osobliwo
ściami Hawking dodaje żartem: „Bóg nie tylko
gra w kości, ale czasem rzuca je tam, gdzie
nie można ich zobaczyć” .
[„Les Cahiers Protestants” 1988, nr 5]

Tłum. I.G.-S.

* Europejskie centrum badań energii jąTdrowej w Ge
newie — red.
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Raj i ekologia

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza je 
go dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił
człowieka, którego stworzył.
I Mojż. 2:7—8

W Biblii znajdują się dwa opi
sy stworzenia świata. Pierwsza
Księga Mojżeszowa, czyli sam
początek Biłblii, to relacja ze
słynnych ,,sześciu dni” stworze
nia wszechświata przez Boga
(1:1— 2:4a). T eks t ten został
napisany prawdopodobnie mię
dzy 538 r. a 450 r. przed Chry
stusem, a więc- w czasie, gdy
naród żydowski znajdował się
w niewoli, zwanej babilońską.
Relacja krótsza, a zarazem star
sza, znajduje się w tej samej
księdze Starego Testamentu,
tylko nieco dalej (2:4b— 25).
Motto niniejszego rozważania
jest fragmentem tej właśnie
starszej relacji. Powstała ona w
IX w. przed Chrystusem i no
si nazwę relacji ,,jahwistycz
ne j ” , p on i eważ redak to r tego
opisu bardzo często używał imienia Jahwe jako imienia Bo
ga Stwórcy. Najpóźniej w III
w. przed Chrystusem I Księga
Mojżeszowa 'uzyskała obecny
kształt.
Powstaje pytanie: dlaczego sta
rożytni redaktorzy Pisma św.
zdecydowali się zostawić oby
dwa opisy? Odpowiedź brzmi
paradoksalnie: dlatego, że są to
opisy r ó ż n e . Pierwszy z nich
mówi o stworzeniu świata i
człowieka w ciągu sześciu dni,
przy czym chodzi wyraźnie o
normalne dni, bowiem każdy
z nich ma poranek i wieczór.
Drugi opis wskazuje raczej na
jeden dzień. W pierwszej rela
cji świat wyłania się' z wody,
pierwotnego oceanu, natomiast
w drugiej mamy do czynienia
z ,,suchym” stworzeniem, do
wiadujemy się bowiem, że nie
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było jeszcze deszczu (2:5fo). We
dług pierwszego opisu jako ostatni stworzony był człowiek,
który został powołany do istnie
nia po roślinach i zwierzętach.
Opis
drugi, ,,j ahwisty czny ’ ’,
mówi o pojawieniu się mężczy
zny przed roślinami i zwierzę
tami. Różnic jest zresztą wię
cej, choćby taka, że opis pierw
szy jest dokonany precyzyj
nym, a zarazem pięknym, poe
tyckim językiem, natomiast re
lacja starsza spisana została
prostym językiem, opierającym
prostymi pojęciami: Bóg nie
jest pozaświatową, wzniosłą po
stacią, ale raczej ,,garncarzem”
lepiącym człowieka z gliny i
tchnącym w niego swego Du
cha.
Rodzi się zatem drugie pyta
nie: dlaczego redaktor, który
nadawał ostateczny kształt księ
dze, mimo że był człowiekiem
wykształconym, należącym do
intelektualnej elity swego na
rodu, zdecydował się te dwa,
tak różne, opisy umieścić obok
siebie?
Współczesna biblistyka odpo
wiada jednoznacznie na to py
tanie. Natchnionemu redaktoro
wi Starego Testamentu nie cho
dziło o to, jak w rzeczywisto
ści powstał świat i człowiek.
Nie zamierzał on pisać ,,pod
ręcznika
historii
powstania
świata” , czyli dzieła naukowe
go z dziedziny fizyki, kosmo
logii lub biologii. Chodziło mu
przede wszystkim o- stwierdze
nie, że powstanie świata i czło
wieka, niezależnie od przebiegu
procesów fizycznych, było dzie

łem Boga. Mamy wiele dowo
dów, że szło właśnie o to. Przy
toczmy jeden z nich.
Według wersji młodszej, umie
szczonej na samym początku
Biblii, świat został stworzony
w ciągu sześciu dni. Dopiero
trzeciego dnia Bóg stworzył
gwiazdy, słońce i księżyc. Ale
już poprzednie „dni” stworze
nia zaczynały się porankiem i
kończyły wieczorem. Relację tę
spisał kapłan (stąd nazywa się
ją relacją ,,kapłańską” ), a więc
przedstawiciel wykształconej elity, który wiedział, że pora
nek bez słońca nie jest możli
wy. Nie .ulega więc wątpliwości,
że ów kapłan nie rozumiał opi
su stworzenia dosłownie. Bibliści udowodnili, że tzw. kapłań
ski opis stworzenia świata jest
liturgiczną pieśnią świątynną,
śpiewaną
ma
chwałę Boga
Stwórcy przez kapłana i zebra
ny lud. Właśnie wierni śpiewa
li chórem refren: ,,I widział
Bóg, że to było dobre. I nastał
wieczór. I nastał poranek —
dzień...” . Tekst ten nie informu
je o procesie stworzenia, ale o
wszechmocnym
Stwórcy, od
którego wszystko pochodzi. Gło
sząc, że ciała niebieskie zostały
stworzone przez Boga, pieśń ta
zwraca się przeciwko batbiloń•skiemu kultowi gwiazd, słoń
ca i księżyca. Mówiąc o stwo
rzeniu zwierząt, pieśń ta 'k ry 
tykuje egipski kult zwierząt
(np. byka). Kapłańska relacja
o stworzeniu świata jest zatem
polemiką z wierzeniami najbliż
szych, silnych sąsiadów Izrae
la. Autor tej pieśni pragnie uchronić swój lud przed bałwo-

chwałstwem
Babilońc zyków
(1:14— 1!9) i Egipcjan (1:20— 26),
pragnie wsfkazać na Boga jako
na Stwórcę wszystkiego. Skoro
Bóg stworzył słońce, węża i
lwa, to poganie błądzą oddając
cześć rzeczom luib istotom stwo
rzonym. Cześć należy się tyl
ko Bogu Izraela, Jeden * jest
Bóg, On wszystko stworzył,
dzieło stworzenia jest dobre i
ma służyć człowiekowi. Taki
jest sens obu różnych opisów
stworzenia. Ta prawda jest ak
tualna do dziś, choć można ją
wyrazić na różne sposoby. Dla
tego wielu wybitnych uczonych
dwudziestego wieku (jak np.
twórca teorii ewolucji biologi
cznej Karol Darwin czy twórcy
współczesnej kosmologii nauko
wej) to ludzie wierzący w Bo
ga Stwórcę.
Opis stworzenia kończy się umieszezeniem człowieka w ra
ju. Wielu współczesnych ludzi
wyobraża sobie raj jako baśnio
wą krainę dobrobytu. Słodka
bezczynność we wspaniałym ogroicLzie, gdzie wszystkie ziem
skie specjały same (bez stania
w kolejce!) pchają się człowie
kowi do ust... Piękna baśń. Każ
dy rozsądny człowiek wie, że
takiego świata w rzeczywisto
ści nie było. Kraina nierobów
byłaby zresztą dziełem Bożym
o wątpliwej wartości moralnej.
Na szczęście Biblia głosi co in
nego. Czytamy bowiem: ,,I
wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, a b y
go u p r a w i a ł i ys t r z e g ł ”
(2:15). A więc także w raju
człowiek miał pracować! Go
więcej, miał go również strzec,
opiekować się roślinami i zwie
rzętami. Władza nad powierzo
nym przez Boga człowiekowi
ogrodem — o zgrozo! — miała
polegać nie na rządzeniu, ale
na pracy i opiece!
Biibliści są zgodni co do tego,
że wszystkie teksty z pierw
szych jedenastu rozdziałów I
Księgi Mojżeszowej nie stano
wią historycznych opisów w y
darzeń, lecz są symbolicznymi
przedstawieniami
sen s u
d z i e j ó w człowieka i świata.
Nie należy zatem rozumieć li
teralnie samych opowiadań, lecz
pojmować ich właściwy sens.
Wszystkie
starożytne
ludy
Wschodu — a więc także Izrae

lici — posługiwały się przypo
wieściami (opowiadaniami), aby
wyrazić odwieczne uniwersal
ne prawdy. W opisach stworze
nia, potopu i budowy wieży Ba
bel nie należy dopatrywać się
dosłownej prawdy historycznej
(chociaż tej prawdy jest w nich
wiele), ale prawdy o Bogu i lu
dziach wszystkich czasów. Nie
o to chodzi, że przed wiekami
Bóg stworzył z gliny Adama,
lecz o to, że wszyscy zaistnie
liśmy z woli Wszechmocnego.
Opowieść o raju nie jest baśnią
o dawnej krainie szczęśliwości,
lecz wyraża prawdę o tym, że
stworzone przez Boga rośliny i
zwierzęta są dobre, a człowiek
ma się nimi opiekować oraz
pracować w tym świecie przy
rody. Co więcej, praca ta mo
że być błogosławieństwem i do
brem człowieka. Tekst o wie
ży Babel nie jest opisem kon
kretnego faktu budowy wieży
{chociaż takie wieże — jak w y
kazała archeologia — były przez
Babilończyków budowane), lecz
przede wszystkim wyrażeniem
prawdy o tym, że pycha czło
wieka prowadzi go na manow
ce.
Powróćmy na chwilę do same
go ra;ju. Czyż nie jest prawdą,
że świat przyrody jest piękny?
Czyż współżycie z nią nie da
je człowiekowi szczęścia? Czy
właściwa uprawa roli nie może
być źródłem dobra? Wiemy, że
może. Wiemy też, że współczes
ny świat jest coraz bardziej za
truty. Człowiek doprowadził do
śmierci wiele gatunków zwie
rząt i roślin. Rozwijając prze
mysł spowodował, że karmimy
własne dzieci zatrutą żywno
ścią. Rabunkowa gospodarka
surowcami, chęć zysku bez
względu na cenę, jaką musi
zapłacić środowisko naturalne,
dążenie do tego,, aby w staty
stykach było dobrze i dużo —
to wszystko znamy. W naszym
kraju przez wiele lat ukrywa
no te sprawy. Rządząca elita
władzy przez 40 lat ukrywała
degradację środowiska, dbając
o to, by głosić sukces gospodar
ki socjalistycznej. Sukces miał
polegać na silnym rozwoju

przemysłu ciężkiego, bowiem o
przemyśle ciężkim pisali wiele
lat temu klasycy marksizmu.
Tymczasem świat już dawno
zrozumiał, że ten przemysł od
nosi sukcesy w zakresie zbro
jeń i zatruwania środowiska, a
nie prowadzi do dobrobytu.
Miał być raj, a mamy — kry
zys.
To, co stworzył Bóg, jest dobre.
Ale człowiek — przez swą py
chę ----niszczy świat i same
go siebie. Zauważmy, że tę pra
wdę, którą codziennie ostatnio
odkrywamy, Księga Rodzaju
opisała jako upadek człowieka
w raju. Konsekwencją pychy,
„przemądrzałości”
człowieka,
jest wygnanie z raju, a więc
doprowadzenie do tego, że pra
ca staje się przekleństwem, owoce trucizną itd. Stara opo
wieść biblijna nie mówi ;nic in
nego,
jak tylko odwieczną
prawdę: Bóg ofiaruje raj czy
stego powietrza, pełnego zwie
rząt lasu, miłości między męż
czyzną a kobietą, pokoju z Bo
giem, człowiek zaś grzeszy i co
dziennie... sam siebie wypędza
z raju, zamyka za sobą jego
bramy i umieszcza przed nimi
strażnika z wyrzutnią rakiet,
czołgiem i bombą atomową...
W dzisiejszych czasach szcze
gólnej mocy nabiera stara pra
wda o tym, że Bóg powierzył
człowiekowi świat, kazał mu w
tym świecie pracować i strzec
go. ‘ Pracujmy więc . mądrze i
chrońmy to, co nam jeszcze zo
stało. Jeżeli definitywnie zamk
niemy sobie drzwi do raju, to
nigdy nie pojednamy się z Bo
giem i ludźmi, a całe nasze ga
danie o1Królestwie Bożym będzie
już tylko marzeniem ściętej
głowy. Chrystus bowiem p ow ie-J
dział, że niepoprawni grzeszni
cy, którzy lekceważą polecenia
Boga, zostaną odrzuceni. Jeśli
natomiast człowiek się opamię
ta, Bóg mu pomoże. Taka jest
obietnica Ewangelii.
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TOMASZ MORDEL

Ubezpieczenie społeczne duchownych
Tomasz Mordel, starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, przygotował na prośbę redakcji po
niżej drukowany tekst, omawiający obowiązki i korzyści, jakie przysłu
gują wszystkim duchownym w Polsce z tytułu ubezpieczenia zagwaranto
wanego ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym du
chownych. Sądzimy, że informacje zawarte w tym artykule oraz komen
tarz odautorski okażą się przydatne zarówno- samym duchownym ewan
gelickim, jak i powołanym do określonego postępowania w tej sprawie
instytucjom kościelnym.
Prawie czterdzieści ląt po przejęciu
przez państwo większości nierucho
mości ziemskich stanowiących włas
ność Kościołów i związków wyzna
niowych duchowni wszystkich w y
znań objęci zostali obowiązkowym
ubezpieczeniem społecznym. Dopiero
dziś zatem mówić można o realiza
cji, o ile wierzyć autorom ustawy
z 20 marca 1950 roku, jednego z
podstawowych celów przejęcia dóbr
martwej ręki — materialnego za
bezpieczenia duchowieństwa. Do tej
pory korzystało ono ze świadczeń
przysługujących w razie niezdolnoś
ci do pracy lub starości w bardzo
ograniczonym zakresie, w związku
ze zwolnieniem duchownych z obo
wiązku ubezpieczenia jeszcze przez
dekret z 24 listopada 1927 roku i
wyjątkowym charakterze wypłat z
Funduszu Kościelnego. W
efekcie
mieliśmy do czynienia z dychotomią
uprawnień do świadczeń
społecz
nych w obrębie Kościołów' i związ
ków wyznaniowych, których
pra
cownicy, a więc osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy, ze
świadczeń takich korzystały,
du
chowni natomiast nie.
Ustawa z 17 maja 1989 roku o ubezpieczeniu społecznym duchow
nych dychotomii tej do końca nie
usuwa (pracownicy kościelni korzy
stają z szerszej ochrony, i to na do
godniejszych warunkach), znacznie
ją jednak łagodzi.
Ubezpieczenie społeczne duchownych
jest, podobnie jak w odniesieniu do
innych osób korzystających z ubez
pieczeń społecznych,
przymusowe.
Oznacza to, że każdy
duchowny
wskazany przez odpowiedni przepis
ustawy ma obowiązek ubezpieczyć
się —
za pośrednictwem
swej
zwierzchniej instytucji diecezjalnej
lub zakonnej — w Zakładzie Ubez
pieczeń Społecznych.
Instytucja diecezjalna lub zakonna
to — w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych — kuria diecezjal
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na, zakonna generalna lub prowin
cjonalną (wyższy przełożony zakonu
lub prowincji) albo przełożony do
mu zakonnego lub klasztoru nieza
leżnego^ w odniesieniu do' Kościoła
katolickiego, a dla pozostałych K o
ściołów i ^związków wyznaniowych
— instytucja ustalona przez władze
tych Kościołów i związków w opar
ciu o obowiązujące je prawa w ew 
nętrzne lub zatwierdzone statuty*.
Przymusowe ubezpieczenie społeczne
jest zarazem pomyślane jako jeden
z elementów ubezpieczenia duchow
nych, uzupełniony dodatkową w ew 
nętrzną działalnością
Kościołów i
związków wyznaniowych, której ustawa nie traktuje jak działalności
gospodarczej. Jest to 5 tyle istotne,
że ubezpieczenie społeczne duchonych dysponuje relatywnie skrom
niejszym od pracowniczego zakresem
świadczeń, a ich wymiar jest w za
sadzie niższy od świadczeń przysłu
gujących pracownikom. Wynika to
i z tego także, że składki duchow
nych są niskie, co wymagać będzie
wyrównujących dopłat
ze strony
Funduszu Kościelnego na rzecz Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych.
Obowiązek ubezpieczenia
dotyczy
duchownych wszystkich Kościołów i.
^w-iązków
wyznaniowych
(nawet
przebywających za granicą)
oraz
alumnów seminariów duchownych,
nowicjuszy, postulantów i juniorystów zakonnych, o' ile ze względu
na wiek nie mogą oni (one) korzy
stać z ubezpieczenia przysługującego
młodzieży uczącej się.
Z obowiązku tego zwolnieni są na
tomiast kapelani wojskowi,
du
chowni zatrudnieni w instytucjach
pozakościelnych i w przedsiębior
stwach' . kościelnych prowadzących
działalność gospodarczą,
duchowni
zgłoszeni przez instytucje kościelne
do ubezpieczenia- pracowniczego oraz
mający ustalone prawo do emerytu
ry lub, renty, a także wspomniani

wcześniej alumni etc., korzystający
ze świadczeń dla młodzieży uczącej
się.
Realizacja obowiązku ubezpieczenia
dokonywana jest przez zgłoszenie i
opłacanie składek.
Jak wspomniałem, zgłoszenie do ubezpieczenia następuje za pośred
nictwem zwierzchniej instytucji die
cezjalnej lub zakonnej, na odpo
wiednim formularzu (dostępnym w
tych instytucjach) różnym dla K o
ścioła katolickiego i dla innych w y
znań. Ustawa określa zarazem mak
symalny termin realizacji tej po
winności -r- 30 dni od mspełnienia
przewidzianych nią warunków do
objęcia ubezpieczeniem, o których
była m ow a' wcześniej. W terminie
tym osoba duchowna obowiązana
jest wypełnić formularz i przekazać
go instytucji diecezjalnej lub zakon
nej, która po potwierdzeniu zawar
tych tam danych przesyła formularz
do właściwego oddziału ZUS. Insty
tucja ta może także z urzędu zgło
sić do ubezpieczenia
duchownego
przebywającego za granicą.
Także w terminie 30 dni, już ubez
pieczony, powinien zawiadomić w ła
ściwy miejscowo (tzn. według m iej
sca zamieszkania duchownego, sie
dziby domu zakonnego lub klaszto
ru albo władz generalnych lub pro
wincjonalnych)
oddział
ZUS
o
wszelkich zmianach danych w sto
sunku do podanych w zgłoszeniu.
Jeżeli zmiańa dotyczy miejsca za
mieszkania (domu zakonnego
lub
klasztoru), powodując przejście na
teren
działania
innego
oddziału
* W dalszej części artykułu,
wszędzie
tam, gdzie Autor wymienia obozwiązki
lub uprawnienia katolickich
instytucji
diecezjalnych lub zakonnych w intere
sującej nas sprawie — analpgicznie w
odniesieniu do duchownych nikatolickich
uprawnionymi instytucjami kościelnymi
są te, których kompetencje wynikają z
obowiązującego w danym Kościele pra
wa wewnętrznego lub statutu — red.

ZUS, duchowny obowiązany jest po
nownie zgłosić się do ubezpieczenia.
Potwierdzeniem dokonania zgłosze
nia będzie otrzymane przez duchow
nego (a w przypadku zakonników
przez przełożonego domu zakonnego
lub klasztoru albo przez Fundusz
Kościelny w odniesieniu do człon
ków
zakonów
kontemplacyjnych)
powiadomienie ZUS, w którym określone będą: data objęcia ubez
pieczeniem, kwota podstawy wym ia
ru składki oraz wysokość składki
uiszczanej co miesiąc przez osobę
duchowną. Jednocześne, listem po
leconym, zainteresowany otrzyma
legitymację ubezpieczeniową, stano
wiącą — zgodnie z założeniami sys
temu ubezpieczeń społecznych — do
wód objęcia ubezpieczeniem i doku
ment uprawniający do świadczeń,
zwłaszcza leczniczych. W legityma
cji tej instytucja diecezjalna lub za
konna dokonać powinna adnotacji
o miejscu zamieszkania ubezpieczo
nego oraz o okresach zaliczalnych
do okresu ubezpieczenia (pozostawa
nie duchownym przCd dniem w ej
ścia w życie ustawy z 17 maja
1989 r., tj. przed 1 lipca br., wyko
nywanie zatrudnienia albo czynno
ści równorzędnych lub zaliczalnych
do okresu zatrudnienia w rozumie
niu przepisów ustawy emerytalnej
z 14 grudnia 1982 roku, prowadze
nie - działalności
duszpasterskiej
wśród Polonii oraz przebywanie w
misjach). Przełożeni domów zakon
nych lub klasztorów poświadczają
dodatkowo uprawnienia do świad
czeń leczniczych.
Z chwilą otrzymania zawiadomienia
ubezpieczony zostaje
zobowiązany
do opłacania składek w wysokości
w nim określonej. Składki te opła
ca się w terminie do 10 dnia każde
go miesiąca za miesiąc ubiegły.
Można je także opłacić z góry, naj
wyżej jednak za okres od 1 kwiet
nia do 31 marca następnego roku.
Wpłaty dokonuje się w
urzędzie
pocztowym przy pomocy blankietu
książeczki opłat składek bądź prze
lewu z rachunku bankowego albo
odpisu z książeczki oszczędnościo
wej PKO — na rachunek bankowy
wskazany w zawiadomieniu.
Płatnikami składek są duchowni
diecezjalni; za członków zakonów
są opłacane przez przełożonych do
mów zakonnych lub klasztorów.
Z obowiązku składkowego zwolnie
ni są członkowie zakonów kontem
placyjnych, których świadczenia po
krywane są ze środków pochodzą
cych w całości z Funduszu Kościel
nego.

Ustawa przewiduje także sytuacje,
których zaistnienie powoduje zawie
szenie powinności opłacania składek.
Nie uiszcza się ich w okresach dzia
łalności duszpasterskiej wśród Po
lonii oraz pobytu w misjach, a tak
że w trakcie pobierania zasiłku cho
robowego przez co najmniej. 30 ko
lejnych
dni.
Ustanie
obowiązku
składkowego następuje z końcem
miesiąca kalendarzowego poprzedza
jącego miesiąc, w którym Mlokonano pierwszej wypłaty emerytury lub
renty, albo gdy ustały warunki do
ubezpieczenia społecznego określone
ustawą.
Zaległe składki nie są ściągane w
drodze egzekucji. Pobierane są jed
nak od nich odsetki, a dodatkową
konsekwencją jest ograniczenie uprawnień do świadczeń. Nieopłace
nie składek w terminie powoduje
bowiem niezaliczenie do okresu ubezpieczenia
okresu pozostawania
duchownym przed 1 lipca 1989 roku
(choć „ratio legis” tej szykany, prze
widzianej w instrukcji Prezesa ZUS
nr 6 z br., budzi wątpliwości w
świetle przepisów o ubezpieczeniu
społecznym duchownych), a także
nienabycie prawa do świadczeń cho
robowych i rodzinnych do czasu ui
szczenia kwoty zaległości, w razie
zalegania przez okres dłuższy ani
żeli 3 piiesiące. Gdy duchowny na
był prawo do emerytury lub renty,
należne instytucji ubezpieczeniowej
sumy potrąca się z
wypłacanych
świadczeń (podobnie przy rencie ro
dzinnej).
Mówiąc o składkach należy wspom
nieć o jeszcze jednej istotnej kon-.
strukcji. Ponieważ podstawa wymia
ru składek“ ma bezpośredni wpływ
na wysokość wypłacanych duchow
nemu świadczeń, ustawodawca prze
widział możliwość podwyższania tej
podstawy na wniosek ubezpieczone
go. Maksymalny pułap, który może
ona osiągnąć, to równowartość kwo
ty trzykrotnego przeciętnego wyna
grodzenia w gospodarce uspołecz
nionej. Rozwiązanie to ma jednak
charakter nieco ambiwalentny. Obok
korzyści, jaką daje ubezpieczonemu
(wyższe świadczenia), podwyższenie
podstawy-wymiaru składki powodu
je zarazem znaczny wzrost jej w y
sokości. W takim wypadku składka
dzielona' jest na dwie
części —
kwotę podstawową i kwotę dodat
kową liczoną ód wartości przekro
czenia ustawowego minimum pod
stawy składki. Ta dodatkowa jest
zaś o przeszło 100% wyższa od staw
ki zasadniczej.
Skoro powiedzieliśmy już o bezpo

średnim związku między podstawą
wymiaru składek a
wysokością
świadczeń, przejdźmy teraz od obo
wiązków do korzyści, jakie duchow
nym przysługują z tytułu ubezpie
czenia społecznego.
W przeciwieństwie do nad wyraz
skromnego zestawu świadczeń prze
widzianych przepisami ustawy z 20
marca 1950 roku duchowni korzy
stają obecnie ze wszystkich rodza
jów ubezpieczeń —
chorobowego,
rodzinnego, wypadkowego i emery
talno-rentowego. Postęp niewątpli
wy, choć — jak wspomniałem —
zakres świadczeń jest tu skromniej
szy aniżeli w ubezpieczeniu pra
cowniczym (ale i obciążenia mniej
sze).
Zacznijmy zatem od ubezpieczenia
chorobowego. Duchownym, w razie
niezdolności do pracy spowodowa
nej chorobą, przysługują
zarówno
świadczenia w
naturze — pomoc
lecznicza,
zaopatrzenie
w
leki,
przedmioty ortopedyczne,
protezy,
środki opatrunkowe i pomocnicze
(tak jak pracownikom), jak i świad
czenia pieniężne — zasiłek choro
bowy i świadczenie rehabilitacyjne
(wszystkie te świadczenia należą się
także członkom rodzin). Tu jedna
ważna uwaga. Wprawdzie obowiąz
kowi ubezpieczenia podlegają także
duchowni przebywający za granicą,
świadczenia z ubezpieczenia choro
bowego przysługują im jednak je
dynie w czasie pobytu w kraju.
Zasiłek chorobowy w wysokości 100%
kwoty podstawy wymiaru składek
za miesiąc, w którym powstało doń
prawo (a jeśli podstawa uległa pod
wyższeniu w ciągu
ostatnich
12
miesięcy poprzedzających tę datę,
zasiłek oblicza się od przeciętnej w y 
sokości tej podstawy z owych 12
miesięcy), przysługuje jedynie w ra
zie niezdolności do pracy trwającej
nieprzerwanie co najmniej 30 dni
— od pierwszego dnia choroby, lecz
dopiero z upływem tego okresu. Za
sady tej nie stosuje się jedynie w
przypadku niezdolności wywołanych
wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową (co to znaczy, za chwilę).
Zasiłek otrzymywać można, zasad
niczo, przez okres 6 miesięcy. Po
ich upływie, w razie trwającej nie
zdolności, przysługuje
świadczenie
rehabilitacyjne, które wypłacane jest
przez 12 miesięcy. Jego wysokość
jest jednak niższa i wynosi 75%
podstawy wymiaru (chyba że nie
zdolność powstała w
następstwie
wypadku przy pracy bądź choroby
zawodowej, kiedy to równa’ się ta
kiej podstawie).

Świadczenia z ubezpieczenia rodzin
nego — zasiłek rodzinny i zasiłek
pielęgnacyjny — przysługują na za
sadach i w wysokości określonych w
przepisach regulujących ten
dział
‘ ubezpieczeń społecznych (obecnie określa je rozporządzenie M PiPS z
10 kwietnia 1989 roku).
Gdy chodzi natomiast o świadcze
nia z ubezpieczenia emerytalno-ren
towego to, podobnie jak w ubezpie
czeniu chorobowym, występują tu
pewne elementy szczególnie regulu
jące uprawnienia duchownych.
Dla otrzymania emerytury koniecz
ne jest spełnienie dwóch warunków.
Pierwszym jest osiągnięcie wieku
emerytalnego (60 łaj dla kobiet i
65 lat dla mężczyzn); ubezpieczenie
duchownych
nie
zna instytucji
wcześniejszej emerytury. Po drugie,
wymagany 'jest odpowiedni
okres
ubezpieczenia (do. którego zalicza się
okresy, o'których była mowa wcześ
niej) wynoszący 20 lat dla kobiet i
25 dla mężczyzn. Za okres ubezpie
czenia uważa się te miesiące kalen
darzowe, za które opłacono składki
lub w których miało miejsce zwol
nienie z ich opłacania.
Wysokość emerytury jest analogicz
na jak w ubezpieczeniu pracowni
czym — 100% podstawy wymiaru
do 3000 zł i 55% ponad tę kwotę,
z tym że podstawą wymiaru eme
rytury jest — podobnie jak przy
świadczeniach z tytułu choroby —
podstawa wymiaru składek. W po. równaniu do tamtych świadczeń jest
jednak zasadnicza różnica. W razie
podwyższenia
podstawy
wymiaru
składek okresem, z którego liczy się
przeciętną (od której z kolei zależy
wysokość świadczenia) będzie nie 12
lecz 24 miesiące (gdy składki opła
cano od kwoty równej przeciętne
mu wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej), a nawet 5 lat, jeśli
składki uiszczano od kwoty przekra
czającej przeciętne
wynagrodzenie
— chyba że okres ubezpieczenia był
krótszy od, odpowiednio, 24 miesię
cy lub, 5 lat. Podstawa wymiaru emerytury ulega corocznym podwyż
kom waloryzacyjnym.
Renta inwalidzka przysługuje w ra
zie zaliczenia ubezpieczonego do I
lub II grupy inwalidów. Ubezpiecze
nie duchownych nie zna zatem in
stytucji
inwalidztwa
częściowego.
Warunkiem dodatkowym jest odpo
wiedni (określony przepisami usta
wy emerytalnej z 14 grudnia 1982
roku), tzn. zależący od wieku ubez
pieczonego,
okres
ubezpieczenia.
Wymiar renty, inwalidzkiej nie za
leży od grupy inwalidztwa i jest —
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podobnie jak podstawa — identycz
ny jak. w przypadku emerytury.
Do renty rodzinnej uprawniony jest
krąg członków rodziny duchownego;
ich wykaz zawierają przepisy usta
w y emerytalnej. Aby jednak rodzi
na zmarłego mogła nabyć prawo do
tego świadczenia, zmarły musiał w
chwili śmierci podlegać ubezpiecze
niu, którego okres nie mógł
być
krótszy od wymaganego do uzyska
nia renty inwalidzkiej. Renta ro
dzinna przysługuje także wówczas,
gdy zmarły miał ustalone prawo do
emerytury lub renty
inwalidzkiej
albo przynajmniej spełniał warunki
wymagane do uzyskania jednego z
tych świadczeń.
Podstawa wymiaru renty rodzinnej
jest taka sama, <jak w przypadku
pozostałych świadczeń emerytalno-rentowych, jej wysokość jest jed
nak niższa — . 85% podstawy do
3000 zł i 50% ponad tę kwotę.
Do emerytur i rent przysługują do
datki: rodzinny, w wysokości zasił
ku rodzinnego, pielęgnacyjny, rów 
ny 30% najniższej emerytury oraz
dodatek z tytułu odznaczeń pań
stwowych (określonych w ustawie
emerytalnej) wynoszący 20% pod
stawy wymiaru świadczenia. Prze
widziano także dodatek dla sierot
zupełnych będący
równowartością
30% najniższej renty rodzinnej.
Ważna uwaga. Świadczenia emery
talno-rentowe wypłaca się niezależ
nie od tego, czy uprawniony do nich
pełni albo nie pełni funkcji kościel
nych.
Kolejny rodzaj świadczeń przysłu
gujących duchownym to świadcze
nia z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej.
Za wypadek przy
pracy
uznano
każde nagłe zdarzenie
wywołane
przyczyną
zewnętrzną
(ustalenie
nagłości i zewnętrznego charakteru
przyczyny zawsze nastręczało judykaturze
poważnych
problemów),
które nastąpiło podczas wykonywa
nia czynności religijnych lub czyn
ności związanych z powierzonymi
funkcjami duszpasterskimi bądź za
konnymi, jak również w drodze do
miejsca ich pełnienia lub z tego
miejsca.
O każdym takim zdarzeniu poszko
dowany, a także każdy inny du
chowny będący jego świadkiem al
bo będący w posiadaniu informacji
o wypadku, powinien powiadomić
niezwłocznie instytucję diecezjalną
lub zakonną. Instytucja ta bowiem
jest właściwa do ustalenia okolicz
ności i przyczyny zdarzenia, a także

do dokonania jego wstępnej kwali
fikacji prawnej.
Chorobą zawodową jest natomiast
choroba wymieniona w wykazie sta
nowiącym załącznik do rozporządze
nia RM z 18 listopada 1983 roku,
jeżeli została spowodowana działa
niem czynnika szkodliwego dla -zdro
wia występującego w
środowisku
pracy. Przy ocenie działania takie
go czynnika bierze się jood uwagę
rodzaj, stopień i czas
narażenia,
sposób wykonywania pracy, bezpo
średni kontakt z chorym zakaźnie
lub z materiałem pochodzącym od
takiego chorego oraz z czynnikami
powodującymi choroby inwazyjne,
uczuleniowe i nowotworowe.
Każde podejrzenie takiej
choroby
winno być niezwłocznie
zgłoszone
państwowemu wojewódzkiemu
in
spektorowi sanitarnemu, będącemu
organem powołanym do stwierdze
nia chorób zawodowych.
Z tytułu wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej przysługują na
stępujące świadczenia: zasiłek cho
robowy, świadczenie rehabilitacyj
ne, renta inwalidzka, renta rodzin
na i jednorazowe odszkodowanie.
0 różnicach wynikających z uprzy
wilejowanego charakteru poszkodo
wanych wypadkiem oraz chorobą
zawodową w zakresie pierwszych
dwóch z wymienionych wyżej świad
czeń była już mowa wcześniej.
W zakresie rent zdarzenia te w pły
wają na wzrost wymiaru zarówno
rćnty inwalidzkiej, jak i rodzinnej.
Pierwsza wynosi bowiem 100% pod
stawy (dla jej uzyskania obojętna
jest także długość okresu ubezpie
czenia), wysokość renty
rodzinnej
zależy zaś od liczby osób uprawnio
nych i waha się od 70% do 85%
podstawy wymiaru.
x
Natomiast jednorazowe odszkodo
wanie nie ma, jak wskazuje nazwa,
charakteru periodycznego. Przysłu
guje z tytułu stałego lub długotrwa
łego uszczerbku na zdrowiu i jest
wypłacane w stałych kwotach usta
lanych przez Radę Ministrów (ostat
nio częściej w związku z postępami
inflacji). Wysokość
odszkodowania
zależy od kilku przesłanek, w tym
1 od tego, czy jest
ubezpieczony
bądź to sam uprawniony, bądź też
członek rodziny duchownego, który
zmarł w wyniku wypadku lub cho
roby zawodowej.
Ostatnio wprowadzono istotną zasa
dę polegającą na zwiększaniu kwot
jednorazowego
odszkodowania
o
taki procent, o jaki wzrosło przecię
tne miesięczne wynagrodzenie w goDokończenie na s. 37
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Korea Południowa
STARA KULTURA, MŁODE CHRZEŚCIJAŃSTWO
W PROW ADZENIE

X X II
Zgromadzenie Ogólne
Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych obradowało w
Seulu, stolicy Republiki Korei
(zwanej też Koreą Południo
wą). Podczas z górą dwutygod
niowego‘ pobytu w Korei dele
gacja naszego Kościoła miała
okazję zapoznać się również z
życiem religijnym mieszkań
ców tego pięknego i gościnne
go kraju. Wrażenia ,z Korei
można lapidarnie zamknąć w
trzech określeniach: egzotyka,’
kontakt z bogatą, starą kulturą
oraz poczucie żywej, głębokiej
religijności m ieszk ańców.
Najstarszym
państwem
na
Półwyspie Koreańskim
było
starożytne królestwo Dzoson
(nazwa używana do dzisiaj na
określenie Korei); jego szcze
gólny rozkwit przypadł na
V— IV wiek przed Chrystusem.
Przez całe wieki Koreańczycy
zmuszeni byli do ciągłych walk
o
niezależność,
początkowo
głównie z Chinami, a w X X
wieku z Japonią. W latach
1911)— 1945 Korea była okupo
wana przez Japończyków, któ
rzy stosowali prześladowania,
ucisk kulturalny i ludobójstwo
wtobec rdzennych mieszkańców
kraju. W 11945 r. Korea została
wyzwolona przez aliantów —
część północna przez Armię
Czerwoną, a południowa przez
wojska USA. Konflikt między
mocarstwami doprowadził do
trwającej w latach 11950— 1953
wojny domowej, która utrwali
ła podział kraju na dwa nieza
leżne, wrogie sobie państwa o
odmiennych ustrojach politycz
nych. Linia demarkacyjna (38
równoleżnik) do dzisiaj jest
symbolem tragedii narodu. Od
ponad 30 lat zerwane są wszel
kie kontakty pomiędzy rodzi
nami, zerwana jest nawet ko
munikacja pocztowa. W ciągu

ostatnich 15 lat Korea Połud
niowa przeżyła silny rozwój
gospodarczy; który
pogłębił
przepaść między Północą a Po
łudniem. Republika Korei jest
obecnie jedną z największych
potęg przemysłowych świata.
Gwałtowny wzrost stopy życio
wej', rozwój nauki i oświaty (w
samym Seulu działa 14 uni
wersytetów, na których stu
diuje blisko 500 tys. studen
tów), emancypacja kobiet i
wzrost aspiracji politycznych
ludności znacznie wyprzedziły
przestarzały i — zdaniem czę
ści społeczeństwa — niedemo
kratyczny system poliityczno- administracyjny. Naj radykal
niejsze grupy społeczne, w tym
inteligencja, studenci i działa
cze związków zawodowych, za
rzucają rządowi korupcję, a
działającym legalnie partiom
polityjcznym — ugodowość wo
bec rządu. Wśród organizafcorrów niemal codziennych de
monstracji w Seulu nie braku
je działaczy Kościołów chrześ
cijańskich, inspirowanych ko
reańską odmianą teologii wyz
wolenia (minjung).
Zdaniem
niektórych działaczy opozycji
ęząd — bojąc się wpływów ko
munistycznych — nie czyni
wszystkiego, by doprowadzić
do zjednoczenia kraju. Z roz
mów z przedstawicielami najradykalniejszego skrzydła opo
zycji można wysnuć wniosek,
że postulowane w tych krę
gach zjednoczenie kraju w żad
nym razie nie może opierać się
na modelu obowiązującym w
rządzonej przez Kim Ir Sena
Północy. Postulowany jest za
tem system polityczny różny
od tych, które występują obec
nie w Obu częściach podzielo
nej Korei. Radykałowie są
zresztą w mniejszości! Liczna
i ciągle rosnąca klasa średnia
(chodzi o jedno z najbogatszych
i najusilniej rozwijających się

państw na świecie!) zdaje się
być zadowolona z istniejącego
stanu rzeczy i gotowa jest
prawdopodobnie zrezygnować z
ryzykownych przecież dążeń
zjednoczeniowych.
Dla
Polaka
odwiedzającego
Koreę wszystkie te problemy
mogą wydawać się nieco ab
strakcyjne. Na pierwszy rzut
oka dostrzega oń bowiem do
skonałą komunikację, autostra
dy, czystość, oszałamiającą ofertę handlową, komputeryza
cję, co sprawia, że najbiedniej
szym Koreańczykom żyje się
lepiej i wygodniej niż przecięt
nemu mieszkańcowi naszego
kraju. Liczący ponad 10 milio
nów mieszkańców Seul jest
jednym wielkim domem towa
rowym oferującym 'dosłownie
wszystko. Dbałość o zabytki
przeszłości, kultywowanie bo
gatej tradycji, ośrodki sporto
we, wystawy, koncerty — to
wszystko może oszołomić swym
przepychem nawet przybysza
z bogatego Zachodu. Koreań
czycy nie upajają się jednak
własnymi sukcesami; są skrom
ni, .uprzejmi, pracowici. Z tym
sielankowym obrazem kontra
stuje ostro widok wzniesionych
pięści demonstrantów, ubra
nych w śnieżnobiałe koszule,
oraz kamienne twarze oddzia
łów miejscowego ZGMO w
pełnym, bojowym rynsztunku...
Sytuacja w Korei Południowej
potwierdza starą tezę, że nie
samym chlebem i igrzyskami
żyje człowiek. Jakże trafny okazał się jeden z trzech tema
tów 'Zgromadzenia Ogólnego
SAKR: „Sprawiedliwość, pokój
i zachowanie stworzenia” !
M O Z A IK A RELIG IJN A

Najstarsze rodzime wierzenia
mieszkańców Półwyspu Kore
ańskiego określa się mianem
szamanizmu.
Zróżnico vvany,
rozbity na wiele sekt i będący
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Buddyjska pagoda
1348 r. w Seulu

Kyongchonsa

z

lę w kulturze i mentalności
Koreańczyków, nawet
tych,
którzy są wyznawcami bud
dyzmu, taoizmu czy konfucjonizmu. W Korei Południowej
działa kilkadziesiąt tysięcy sza
manów ((głównie kobiet). W
Korei
Północnej
szamanizm
był ostro zwalczany przez wła
dze i — według oficjalnych
danych — zanikł. Wśród róż
nych sekt działających na Po
łudniu na uwagę zasługuje Tędzonggjo (Taecbongkyo), czczą
ca mitycznych, boskich założy
cieli starożytnego państwa. Re
ligia ta ma ponad pół miliona
zwolenników, w -tym wielu
nacjonalistycznie
zorientowa
nych polityków.

pod wpływem innych wielkich
religił Wschodu szamanizm jest
-obecny w Korei od ponad 20
tysięcy lat. Jest to religia 'pe
tit eisltyezna, w której ^oddaje
się cześć osiemnastu tysiącom
bóistw, duchów przyrody, a
także duchów przodków. Pan
teon bóstw, jest trzypiętrowy:
niebo zamieszkują dobrzy bo
gowie, pod ziemią przebywają
złe moce, a na ziemi -— oprócz
ludzi — ambiwalentne wobec
człowieka duchy rzek,, skał,
drzew, gór itp. Magiczna moc
szamanów przejawia się prze
de wszystkim w kontaktowa
niu się z duchami i bóstwami
wszystkich trzech pięter, co
pozwala ludziom wykorzystać
dobre moce, zaskarbić sobie
przychylność bóstw ziemskich
i ochronić przed złymi ducha
mi. Ponadto Szamani posiadają
umiejętność wróżenia.
Według danych z 1987 r. w
Republice Korei żyło ponad
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3,5 miliona, wyznawców szamanizmu, zorganizowanych w 11
związkach wyznaniowych. Sta
nowiło to niespełna 8% wszy
stkich mieszkańców tego pań
stwa^ (43,5 milionów). - Liczba
wyznawców szamanizmu ciągle
maleje, ale tradycje szamań
skie nadal odgrywają dużą ro

'^ R E L IG IA
- protestanci
-katolicy
buddyści
buddyści won
konfucjoniści
taoiści
(Chondogyo)
Taechongkyo
inni
razem
w tym wszyscy
chrześcijanie

Trzy wielkie religie azjatyckie
— taoizm, buddy zm i konfucjonizm — dotarły do Korei z
Chin (niekiedy za .pośrednic
twem Japonii). Najistotniejszą
rolę w kulturze Korei odegrał
konfuejonizm, którym był ofi
cjalną religią kraju przez po
nad pięć wieków i wpłynął na
kształt współczesnej literatury
koreańskiej. Na uwagę zasłu
guje również rodzima odmiana
buddyzmu, tzw. buddyzm won,
założony w 610 r. przez mni
cha Wongwanga, który sformu
łował pięć zasad świeckiego
kodeksu
etycznego.
Poniżej
przedstawiono statystykę głów
nych reliigii Korei za 1987 r.
uwzględniającą również chrze
ścijaństwo. Dane dotyczą w y
łącznie
Korei
Południowej.
Dwie ostatnie rubryki dotyczą
szamanizmu.

LIC ZB A
. DUCHOWNYCH

LIC ZB A
W YZN AW C Ó W

48 334
6 606
22 109
9 069
17 477

10 337 000
2 312 000
14 814 000
1 098 0C0
10 185 000

4 902
255
13 280

1 080 000
508 000
3 127 000

122 032

43 461 000

54 940

12 649 000

Najstarsze seminarium reformowa
ne w Korei, założone w 1901 r. w
Pyungyang. Obecnie Korea Północ
na

Obcokrajowcom rzuca się w oczy żywa obecność dwóch religii: chrześcijaństwa i buddyz
mu. Według nieoficjalnych da
nych w L989 r. liczba chrześ
cijan w Republice Korei prze
kroczyła 14 milionów. W całym
kraju znajduje się ponad 30 ty
sięcy kościołów różnych w y
znań chrześcijańskich oraz po
nad 8 tysięcy świątyń buddyj
skich. Kościoły są zwykle' otwarte przez cały dzień, a nocą
łatwo je zidentyfikować dzięki
neonom. Świątynie buddyjskie
są otwarte dla każdego. Mnisi
są bardzo gościnni — dopusz
czalne jest zwiedzanie wszyst
kich budynków świątynnych i
pawilonów szkolnych (jedynym
warunkiem jest zdjęcie obu
wia). Wśród wiernych odwie
dzaj ących świątynie dominują
ci, którzy oddają cześć zarów
no posągowi Buddy, jak du
chom swych przodków. Obiek
ty sakralne pozostałych du
żych wyznań, a zwłaszcza konfucjonistyczne i taoistyczne, nie
^są dostępne dla turystów. Re
ligie te mają charakter eksklu
zywny, ezoteryczny — ich obecność można dostrzec jedy
nie podczas procesji organizo
wanych w wielkie święta. Au
tentyczny szamanizm zachował
się na prowincji, przede wszy
stkim w górach. W ośrodkach
turystycznych świątynie sza
mańskie są właściwie skanse
nami.
Korea jest kolebką -kilku sekt
religijnych, które zyskały wie
lu zwolenników w bogatych
społeczeństwach Europy i Arneryki Północnej — najbar
dziej znaną z nich jest tzw.
Kościół Zjednoczenia
(sekta
Mocna). W -kraj.u rodzinnym
sekty -te znalazły jednak zni
komą liczbę zwolenników i ich
-obecność w mozaice wyznanio
we! Korei jest niezauważalna.
Elita intelektualna kraju jest
również zróżnicowana religij
nie. Potomkowie arystokracji i
starych rodów koreańskich są
przeważnie
konfucjonistami.
Wśród tećhnokracji, -naukow
ców związanych z uniwersyte

tami, literatów i artystów do
minują przedstawiciele chrze
ścijaństwa, buddyzmu j taoizmu. Religią ludu — obok roz
wijającego się chrześcijaństwa
— jest przede wszystkim bud
dyzm, częściowo szamanizm.
Wśród polityków znaczącą rolę
odgrywają wyznawcy Taechongkyo, a ostatnio również chrze
ścijanie. Wśród opozycji domi
nują zwolennicy chrześcijań
skiej te-ologij minjung oraz
buddyści. W przeciwieństwie
do Japończyków, skłonnych do
synkfetyzmu religijnego i uczęszęzaj ących często do świą
tyń różnych wyznań, Koreań
czycy zachowują wierność jed
nej tylko religii, unikają kon
taktu z kultem nie-akceptowa
nym przez własną grupę reli
gijną. Przechodząc na chrze
ścijaństwo, zrywają
wszelki
kontakt z dawną religią, a
zwłaszcza z kultem świątyn
nym. Zdarza się jednak, że na
wet oni zostawiają na grobach
swych
bliskich
pożywienie.

dogy-o, czyli Religią Niebiań
skiej Drogi, przybrał swój oIbecny kształt w drugiej poło
wie ubiegłego stulecia. Refor
matorem
był
Choe
Su-un
((1824— 1864), który sformuło
wał Tonghak (Wschodnią Nau
kę) w oparciu o zasady taoizmu (chiński wyraz „tao” ozna
cza drogę) oraz niektóre nauki
Konfucjusza, vSuun odrzucał za
równo szamanizm, który uwa
żał za prymitywne pogaństwo,
jak też utożsamianą z chrześ
cijaństwem Zachodnią Naukę
(Sohak). Wyznawcy zreformo
wanego taoizmu odegrali istot
ną rolę w walce z japońskim
kolonializmem.
W Korei Północnej wszystkie
ireligie przeżyły okres ucisku
ii prześladowań. Według nie
pełnych danych z ostatnich lat
w państwie tym działają zor
ganizowane grupy chrześcijan
i buddystów, którym ostatnio
izezwala się na bardziej otwar
tą działalność, a nawet na bu
dowę świątyń.

K ult duchów przodków jest obecny we wszystkich religiach CHRŻESCIJAŃSTWO
Korei. Jedna zę studentek w
rozmowie ze mną określiła ten rWedług
nie
potwierdzonej
fakt jako szamańską mental (przez naukę tradycji chrześci
ność, będącą cechą narodową jaństwo (nestorianizm) dotarło
Koreańczyków. Inną cechą te do Korei już w V II wieku. W
go narodu jest tolerancja reli -końcu X V II stulecia wraz z ar
gijna — współczesna Korea, mią japońską do Korei przyby
mimo dynamicznego rozwoju li jezuici, ale sukcesy ich misji
Kościołów chrześcijańskich, nie _ nie są znane. W następnym
zna konfliktów wyznaniowych. stuleciu grupa intelektualistów
'Dzieje wierzeń religijnych w (koreańskich, za pośrednictwem
Korei dostarczają przykładu dworu w Pekinie, zetknęła się
reakcji na rosnące wpływ y cy z zasadami katolicyzmu — nie
wilizacji zachodniej, w tym którzy z nich zostali chrześci
chrześcijaństwa.
Współczesny janami. Od 1780 roku katoli
taoizm koreański, zwany Chon- cyzm w Korei był oficjalnie
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Kościół Pełni Ewangelii w
Seulu
jest
największym
kościołem
na
świecie
(budowa
ukończona w
1988 r.)

zakazany, jako system podwa
żający tradycyjną kulturę opartą na kulcie przodków i ko
deksie rodzinnym. Mimo krwa
wych prześladowań w
X IX
wieku misje francuskie .zdołały
nawrócić kilka tysięcy Koreań
czyków. Okupujący kraj
Ja
pończycy prześladowali żarów-,
no katolików, jak działających
od 1876 roku protestantów. Za
równo katolicy, jak i prote
stanci czczą pamięć wielu mę
czenników za wiarę. Dzieje ka
tolicyzmu w Korei zostały dość
dokładnie przedstawione czy
telnikom polskim w publika
cjach katolickich z okazji ka
nonizacji przez papieża Jana
Pawła II grupy męczenników.
W niniejszym tekście skoncen
truję się głównie na informa
cjach dotyczących protestan
tyzmu.
W 1876 r. dwóch Koreańczy
ków zostało ochrzczonych przez
misjonarza szkockiego, działającego w Mandżurii. Utworzyli
oni niewielki zbór, który po
stanowił udostępnić Koreańczy
kom Biblię w ich własnym ję
zyku. W 1882 r. ukazał się
przekład Ewangelii św. Łuka
sza i Dziejów Apostolskich —
redaktorem zbiorowego prze
kładu był Sang Ryun Soh. Fakt
ten odegrał istotną rolę w ukształtowaniu się współczesne
go języka literackiego Koreań
czyków (tzw. hangeul). Pierw 
sza stała placówka misyjna zo
stała utworzona w Inchon w
1885 r.; kierowana była przez
misjonarzy preztoiteriańsikich z
Anglii, Kanady i Australii. Od
początku z misją współpraco
wali również brytyjscy meto
dyści. Dopiero po kilku latach
pracy misjonarze dowiedzieli
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się, że w Seulu i Solae już od
,1884 r. działają zorganizowane
.zbory chrześcijan, którzy na
wrócili się pod wpływem lęlkt ury r ozpr owadzanych przez
handlarzy fragmentów Nowego
Testamentu w języku koreań
skim. W 1907 r. powstał Kore
ański Kościół Pr ezibiter iański,
zrzeszaj ący kilkadziesiąt do
tychczas autonomicznych zbo
rów. W tym samym roku Koś
ciół ten stał się członkiem
Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych.

oraz zaspokajał ich poczucia
narodowościowe. W 1919 r. K o
ściół zapoczątkował nurt teologiczno-społeczny, który później
inazwano Ruchem 1 Marca.
•Nurt ten odegrał istotną rolę w
formułowaniu się
nowoczes
nych koncepcji niepodległościo
wych Koreańczyków. Wśród airesztowanych 8 maja 1919 r.
zwolenników niepodległości Ko
rei 25% stanowili chrześcija
nie; 76% z nich było członkami
Kościoła prezbiteriańskiego. Od
1934 r. Japończycy próbowali
narzucić chrześcijanom obowią
zek kultu cesarza.
Nacisk
wzmógł się po wybuchu wojny
japońsko-chińskie j . W 1938 r.
Narodowa Rada Kościołów Ko
rei, której ewangelicy byli
członkami, ugięła' się pod na
ciskiem władz. . Wywołało to
protest większości prezbiterian,
w wyniku czego odebrano im
kościoły,
uwięziono
ponad
dwa tysiące wiernych, a. na
stępnie zamordowano
ponad
50 nieugiętych duchownych.

.Ewangelicy reformowani byli
liniejatorami i współuczestnika
mi opozycji antykolonialnej. W
latach 1895— 1897 kierowali'
/Klubem Ruchu Niepodległości,
^organizowali
chrześcijański Radośćjl wyzwolenia kraju w
ruch młodzieżowy, a kiedy w
1945 r. trwała krótko. Skom
,1905 r. Korea stała się protek plikowani sytuacja polityczna,
toratem Japonii, powołali Sto a zwłaszcza krwawa wojna dowarzyszenie Nowego Ludu — -gnowa doprowadziły do podzia
organizację, która została uzna
łu kraju.
na przez Japończyków za głów
ne źródło myśli niepodległo
Według stanu z 1987 r. w Re
ściowej. Koreańczycy masowo
publice
Korei prowadzą dzia
wstępowali do Kościoła, który
łalność
72
Kościoły protestan
pociągał ich
demokratyczną
ckie.
Oto
dane
dotyczące naj
{nie znaną przedtem w tym
(kraju) strukturą wewnętrzną liczniejszych wyznań:

LIC ZB A DUCHOWNYCH
W YZN A N IE

reformowani
metodyści
zielonoświątkowcy
chrześcijanie
ewangeliczni
baptyści
Armia Zbawienia

L IC ZB A
W IERNYCH

mężczyźni

kobiety

20 460
890
964

3 795
377
255

6 593 084
1 203 297
1 139 166

1 991
2 031
211

464
177
212

764 396
557 803
100 239

Chongshin. Studenci koreańscy przed
jedną z kilku Reformowanych Aka
demii Teologicznych w Seulu

Według nieoficjalnych danych
w 1989 r. liczba reformowa
nych w tym kraju wynosi już
ok. 7 200 000. Niestety, w la
tach 1951— 1(959 prezbilterianie
podzielili się na kilka niezależ
nych organizacji kościelnych.
Największą z nich jest Prezbiteriański Kościół Korei, liczą
cy ponad 5 milionów ' człon
ków; unika on działalności po
lityczne}, utrzymuje ścisłe'kon
takty teologiczne z Kościołami
Holandii i krajów anglosaskich,
ale nie jest członkiem SAKR.
Reprezentanci tego
Kościoła
brali udział w obradach seulskich jako obserwatorzy. Ostat
nio władze tego Kościoła naiwiązały kontakty z Kościołem
węgierskim; liczą również na
współpracę iz
ewangelikami
polskimi.
Niezależnie od tego najwięk
szego Kościoła reformowanego
prowadzi działalność Kościół o
,tei samej nazwie (Brezbiteriański Kościół Korei),
będący
członkiem Aliansu. Liczy on
ok. 550 000 wiernych, prowadzi
wyważoną politykę dążącą do
zjednoczenia kraju i reform
społecznych.
Wreszcie trzecim ugrupowa
niem jest Kościół Prezbiteriański w Republice Korei, liczący
ok. 300 000 wyznawców. Po
wstał on w 1954 r. i skupił
najbardziej radykalnych zwo
lenników reform politycznych
iw duchu teologii minjung. K o
ściół ten jest również człon
kiem Aliansu. Współpracuje z
radykalnymi
ugrupowaniami
studenckimi oraz organizuje
misje wśród robotników i naj
biedniejszych warstw społeczeń
stwa. Pod względem teologicz
nym Kościół ten jest prawdo
podobnie
naj radykalniejszy
wśród rodziny reformowanej-.
Wyznaje wynikającą z teologii
minjung doktrynę społeczną,
która nie odwołuje się wpraw
dzie wprost do ideologii komu
nistycznej, ale ma wiele wspól
nego z lewicowymi ruchami
katolickimi Ameryki Łacińskiej.
Wśród działaczy tego Kościoła
rząd doszukuje się — chyba
niesłusznie —
zwolenników

Kim Ir Sena. Większość ucze
stników Zgromadzenia Ogólne
go odniosła się do ideologii spo
łecznej minjung z rezerwą, sta
rając się jednak zrozumieć mo
ty w y chrześcijan czułych na
krzyWdę i niesprawiedliwość,
choć często nie dostrzegających
niebezpieczeństw
towarzyszą
cych radykalizmowi w ogóle, a
iw warunkach koreańskich w
szczególności.
DZIAłiAD NO SC KOSCIOŁOW
REFORM
i OW ANYCH

iWśród chrześcijan w Korei re
formowani
zajmują
ważne
(miejsce. Skupieni są w ponad
(31 tysiącach parafii. W więk
szości kościołów odbywają się
3— 4 nabożeństwa niedzielne
oraz codzienne nabożeństwa
wieczorne. Prawie każdy zbór
(ma własny chór, zespół muzy
ki poważnej oraz muzyczny
izespół młodzieżowy. Podczas
imego pobytu w Seulu miałem
okazję gościć w jednej z para
fii na przedmieściach tego
(miasta.
Uczestniczyłem
w
dwóch nabożeństwach poran
nych. Pierwsze ‘ przeznaczone
(było dla tradycjonalistów; śpie
wał chór, grał kwartet smycz
kowy i zespół instrumentów
(dętych. Drugie było prowadzo
ne w stylu pietystycznym, ze
spontanicznymi modlitwami i
żywą muzyką
wykonywaną
przez
zespół
młodzieżowy.
Każde z nabożeństw kończyło

się wspólnym posiłkiem w sali
parafialnej.
Zwracał
uwagę
bardzo wysoki poziom wyko
nawstwa muzyki kościelnej«, .za
równo podczas nabożeństw or
ganizowanych dla uczestników
»Zgromadzenia Ogólnego SAKR,
ijak i podczas zwyczajnych na
bożeństw parafialnych. Każda
parafia zatrudnia etatowych
dyrygentów.
Stowarzyszenie
Chrześcijańskich Artystów Ko
reańskich zostało założone w
1983 r.; jego sekcja muzyczna
ściśle współpracuje z Kościo
łami na szczeblu centralnym i
lokalnym.
Chrześcijański system oświato
w y odgrywa bardzo dużą rolę
iw społeczeństwie Korei. Już
iw 191i0 r. w Korei było więcej
szkół prowadzonych przez Ko
ścioły
prezbiteriańskie
niż
przez państwo. Wielu wybit
nych Koreańczyków różnych
^ ^1
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iwyznań kształciło się w szko
łach protestanckich. Obecnie w
Republice Korei działa ponad
i300 reformowanych szkół śred
nich, dostępnych dla młodzieży
wszysitkich tradycji religijnych.
Teologię (reformowaną moęna
studiować na 26 uniwersyte
tach; w 1(9&9 r. w całym kraju
było 417 profesorów
teologii
reformowanej oraz 14 216 stu
dentów. Działają różne towa
rzystwa naukowe, takie jak
^towarzyszenie Teologii Syste
matycznej, Stowarzyszenie Etyki Chrześcijańskiej, Stowa
rzyszenie Teologii Praktycznej,
Stowarzyszenie Historii Kościo
ła lub Towarzystwo Studiów
nad Starym i Nowym Testa
mentem.
jOprócz szkół wyższych działa
ją również instytuty badawcze,
takie jalk Koreański Instytut
Teologiczny czy Instytut Stu
diów Kalwinistycznych w Seu
lu. Wszystkie te placówki utrzymują ścisły kontakt ze śro
dowiskiem naukowym w USA

i Europie Zachodniej. Wielu
delegatów ze starego kontynen
tu wyrażało pogląd, że Seul w
ciągu ostatnich dziesięciu lat
ptał się ważnym centrum teo
logii reformowanej na świecie.
W 1887 r. powstało Koreańskie
Towarzystwo Biblijne. W ciągu
pierwszych czterech miesięcy
1989 r. wydało ono i rozpow
szechniło ponad 32 miliony egzemplarzy Biblii lub jej frag
mentów! Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Wydawców opu
blikowało od 1980 r. ponad 2
tysiące tytułów książek
w
łącznym nakładzie ponad 14
milionó w egzemplarzy. Ukazu
je się 6 reformowanych tygod
ników, 12 miesięczników oraz
3 dzienniki. Od 1(954 r. nadaje
swe audycje (najpierw radio
we, później też telewizyjne)
Chrześcijański Syśtem Nadaw
czy, będący obecnie właścicie
lem sześciu stacji radiowo-tele
wizyjnych.
Wszystkie trzy Kościoły prezbiteriańskie prowadzą szeroką

działalność
socjalną
(domy
starców, szpitale, biura pomocy
iprawnej, kasy
pożyczkowe).
(Ponadto reformowani
wzięli
(aktywny udział w zorganizo
waniu Miejskiej Misji Przemy
słowej, chrześcijańskich związ
ków zawodowych, Chrześcijańsk.iego Stowarzyszenia Chłopów
oraz
Federacji
Studentów
Chrześcijańskich. Wszystkie te
organizacje szerzą chrześcijańiskie poglądy społeczne i w y
wierają istotny wpływ na lo
kalne stosunki.
*
Dane statystyczne zaczerpnięto
z
następujących źródeł:Christian Year Book, Seul 1989
An Introduction to the Korean
Churches, Seul 1989
Hand Book of Member Churches.
World Alliance of Reformed Chur
ches, Genewa 1989
Ki-baik Lee: A New History of
Korea, Seul 1989

List otwarty,do dzieci i młodzieży planety Ziemia*
Nasz dom, ukochana przez Boga planeta Ziem ia, jest
śmiertelnie zagrożony. Ludzkość musi przyznać się
do winy za ten stan. Nie działaliśmy ze skromnością,
którą powinniśmy okazywać jako jeden z gatunków
zamieszkałych na naszym globie. Nie wykazaliśmy
odpowiedzialności, do jakiej jesteśmy
zdolni.
We
wzajemnych stosunkach, w traktowaniu innych form
życia, u> eksploatacji gruntów i bogactw naturalnych
wykazaliśmy głupotę i pychę.
Dzisiaj, w epoce rozwiniętych technologii i rosnących
ludzkich apetytów, przy ograniczonych możliwościach
naszego globu doświadczamy strasznych konsekwen
cji ludzkich nawyków, które kształtowały się przez
wieki. Te konsekwencje trzeba widzieć w perspekty
wie trzech ogólnoświatowych problemów: rażącej nie
sprawiedliwości, która skazuje wielu ludzi na życie
w skrajnym ubóstwie i na prześladowania; przemocy,
wojen i grożącej zagłady nuklearnej; zniszczenia przy
rody w wyniku ludzkiej zachłanności i niefrasobli
wości. Chcąc omówić te problemy, musimy zrobić to
oddzielnie, chociaż rozłączne ich
traktowanie jest
faktycznie niemożliwe, gdyż wszystkie one są czę
ścią wielkiej, zagmatwanej sieci zła, które — bez roz
poznania i przeciwdziałania mu — jutro jeszcze bar
dziej umocni swą pozycję.
Jutro — to jest wasza przyszłość. Dlatego właśnie kie
rujemy do was tę wypowiedź. Robimy to przede
wszystkim dlatego, że należymy do cywilizacji, która
ograbiła Ziemię, roztrwoniła je j dary i zaangażowała
się w przedsięwzięcia, które gnębią świat. Chociaż my
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sami odziedziczyliśmy wiele zła, to zrobiliśmy nie
wiele, aby je naprawić.
Obawiamy się, że pozostawimy wam przyszłość peł
ną cierpień. Już około czterdzieści tysięcy z was umie
ra dziennie z głodu. Wielu z was zna tajniki izb to r
tur. Niektórzy z was padają ofiarą AIDS, narkomanii,
prostytucji i innych form cierpień, które są spowodo
wane przez moce silniejsze od waszej woli. Znaczna
liczba spośród was to młodzi żołnierze, którzy sami
nie wiedzą, dlaczego ubrano ich w mundury. N iektó
rzy z was wybrali wąską ścieżkę świadomego oporu,
któremu towarzyszą osamotnienie, i utrata praw. W ie
lu z was, chociaż młodych, zostało pozbawionych ra
dości właściwej wiekowi: zestarzeliście się przed cza
sem. Ze wstydem i rozpaczą obserwujemy udrękę
znoszoną przez młode umysły i ciała, które miały zbyt
mało czasu, by wyrobić w sobie wolę męstwa potrzeb
nego do zmierzenia się nawet ze zwykłymi przeciw
nościami losu.
My, którzy piszemy do was ze starożytnej i podzielo
nej Korei, zdajemy sobie sprawę, że wspóltioorżyliś
my fakty, które to całe zło wywołały. Nie tylko ze
względu na nasze czyny i zaniechania, ale również z
powodu naszych słów i myśli wnieśliśmy swój wkład
do „przyszłości beż przyszłości”. Nawet nasze „chrze

* Dokument przygotowany przez III sekcję (Sprawiedliwość,
pokój i zachowanie stworzenia) X X II Zgromadzenia Ogólnego
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, Seul

ścijaństwo” musi być zweryfikowane, ponieważ —
bardziej niż kiedykolwiek — podejrzewamy, że często
nie rozumieliśmy Dobrej Nowiny, zastępując ją włas
ną „ewangelią”, która sprowadza prawdę do tego, co
jest dla nas najwygodniejsze i co stawia przed nami
najmniejsze wymagania. Czy wybaczycie nam kiedyś,
że nie zapisaliśmy wam w testamencie przyszłości
przepojonej nadzieją?
Zwracamy się wreszcie do was dlatego, że nie może
my i nie chcemy zgodzić się z tezą, którą po cichu
lub jawnie wyznaje wielu współczesnych, że niewiele
lub zgoła nic nie można uczynić, aby zmienić zagra
żającą nam przyszłość. M o g ł o b y b y ć i n a c z e j .
Świat nie musi się skończyć hukiem i trzaskiem.
Przecież jedna z naszych reformowanych pieśni głosi,
że „Ziem ia może być czysta (...), a je j mieszkańcy
mogą stanowić jedno”.
Nie opieramy tej nadziei jedynie na naiwnych życze
niach, nie chcemy w ten sposób bronić się przed
m niej optymistycznymi prognozami. Nie zamykając
oczu na to wszystko, co zmierza ku „szokowi przy
szłości”, my — zebrani w Seulu — próbujemy jeszcze
raz spojrzeć w przyszłość, obiecaną przez Boga w na
szej judeochrześcijańskiej tradycji. Jest wiele m ożli
wych sposobów opisywania przyszłości, ale dla naszej
(reform ow anej) części*Kościoła Powszechnego nie ma
ważniejszego języka niż ten, który posługuje się ter
minem P r z y m i e~r z e. Kiedy myślimy o Bogu, m y
ślimy o Tym, który zwraca się z miłością ku całemu
stworzeniu. Boża wierność Przymierzu polega na tym,
że nie odstąpi On od wypełnienia do końca tego, co
rozpoczął w akcie stworzenia. Na przekór siłom chao
su i zniszczenia, na przekór niesprawiedliwości, wojnom
i okaleczaniu natury, na przekór śmierci wę wszyst
kich je j przejawach — Bóg działa w świecie i chce
nam zapewnić lepszą przyszłość. Jezus, w którym
Przymierze urzeczywistniło się i uobecniło, tak to
określił: „Ja przyszedłem, aby (owce) miały życie i
obfitowały” (Jan 10:10).
Sądzimy, że jako chrześcijanie musimy rozpocząć —
r o z p o c z ą ć n a n o w o — myślenie o naszej wie
rze i zwiastowaniu Ewangelii w świetle ważnych py
tań, jakie stawia przed nami kończące się drugie ty
siąclecie. Zgodnie z Pismem świętym, które czcimy,
od daiona mówimy o Przymierzu z Bogiem. Dotych
czas nie mówiliśmy jednak jasno, co Przymierze zna
czy w kontekście przyszłych losów świata. Teraz po
winniśmy bez żadnych zastrzeżeń głosić, tak abyście
wy m ogli nas słyszeć, że nasz Bóg przyjął trwałe zo
bowiązanie wobec Ziemi. Jest to fundamentalny fakt,
którego pragniemy się trzymać niezależnie od tego,
jak według
naszego
mniemania
rzecz się
przedstawia. Bóg nie opuści świata. Wszelkimi dla
was dostępnymi sposobami i za pomocą każdego zro
zumiałego dla was języka chcemy wezwać was, abyś
cie przyjęli tę fundamentalną prawdę za swoją.
Bóg wzywa nas jednak, abyśmy razem z Nim ucze
stniczyli w tworzeniu, naprawianiu i
odkupieniu
świata. Jak łatwo się przekonacie na podstawie lektu
ry dalszego tekstu, zwłaszcza rozdziału zatytułowane
go „Zachowanie stworzenia”, uważamy za konieczne
powiedzieć dzisiaj ludziom: „Przestańcie myśleć o so
bie tak, jakby dó was i waszego gatunku sprowadza
ło się wszelkie życie”. Szczególnie na tzw. chrześci
jańskim Zachodzie przyzwyczailiśmy się uważać
homo sapiens (czy rzeczywiście rozumny?) za gatu
nek zupełnie odmienny od innych stworzeń — tak

jakby Boże Przymierze dotyczyło tylko ludzi. Musi
my nauczyć się, że jesteśmy stworzeniami jak inne,
pośród innych stworzeń, a nie ponad nimi. Nie m o
żemy robić, ćo nam się podoba. Wraz z innymi stwo
rzeniami mamy do spełnienia szczególną rolę w dra
macie istnienia. Jako stworzenie, które myśli, prag
nie, pracuje, mówi i modli się, jesteśmy powołani do
Przymierza — do współdziałania z Bogiem. Wystar
czająco dowiedliśmy, że jesteśmy zdolni do niszczenia
świata i stwarzania zagrożeń dla życia. Możemy więc
także, z pomocą Bożego Ducha, strzec naszej plane
ty
Spróbujcie razem z nami zastanowić się nad trzema
wymienionymi wyżej i powiązanymi ze sobą proble
mami; będzie to z pewnością kulawe i niepełne, ale
mimo wszystko spróbujmy. Nad sprawami tymi dys
kutowaliśmy w Seulu w trzech podsekcjach przez dwa
dni. Chcemy się z wami podzielić tym, co było przed
miotem naszych dyskusji. To, co tu przedstawiamy,
jest zwięzłym streszczeniem poglądów, które pojaw ify się podczas Zgromadzenia Ogólnego. Mamy nadzie
ję, że zainteresujecie się tekstem, który odzwierciedla
poglądy ludzi ze wszystkich kontynentów. Stosujemy
nagłówki, które powinny być znane szerokim kręgom
ekumenicznym, gdyż temat „Sprawiedliwość, pokój
i zachowanie stworzenia” absorbuje chrześcijan od
początku obecnej dekady naszego stulecia.
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Grupa około 30 uczestników Zgromadzenia wspólnie
omówiła różne przykłady panującej w świecie nie
sprawiedliwości. W dyskusji przypomniano świadectwa
Bożej sprawiedliwości obecne w Piśmie świętym i
tradycji Kościołów. M ów ili oni o mieszkańcach Lesot
ho, którzy są głodni, bowiem rząd tego kraju prze
znacza publiczne pieniądze na zbrojenia. M ów ili o
20 milionach Taiwańczyków i 60 milionach F ilip iń 
czyków, na których życiu odbija się kupowanie broni
od supermocarstw. Słuchali świadectw ludzi, którzy
wiedzą o aresztowaniach ekwadorskich Indian, uzna
nych za „agresorów” tylko dlatego, że bronią własne
go terytorium przed wpływami
międzynarodowych
korporacji. Dowiedzieli się również o uchodźcach i
azylantach we Francji, którzy obawiają się o swoją
przyszłość w tym kraju. Zapoznali się także z błędami
systemu oświatowego i wyposażenia rolniczego w Z a i
rze.
Wymieniano znacznie więcej przykładów niesprawied
liwości. W Brazylii żyje w miastach 30 milionów po
rzuconych, biednych dzieci, z których wiele zeszło na
drogę przestępczą; tylko jedna organizacja próbuje
pomóc zaledwie 30 tysiącom spośród nich. Ameryka
Środkowa, jak stwierdził jeden z delegatów, „pragnie
pokoju, a żyje w wojnie z powodu politycznej inter
wencji USA i innych supermocarstw”. Filipiny, we
dług innego delegata, stały się miejscem, gdzie „trud
no zachować życie”. W Południowej Afryce 35 m ilio
nów czarnych nie ma udziału we władzy sprawowa
nej przez 5 milionów białych**. Ciągle i ciągle na no

** W tekście Listu posługiwano się przykładami jedynie z
tych krajów, które miały swych przedstawicieli na Zgro
madzeniu w Seulu. Sytuacja w takich krajach, jak np. Ru
munia, znalazła odzwierciedlenie w innych dokumentach (de
legaci licznej społeczności reformowanych w Rumunii nie
przybyli do Seulu).
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wo powtarza się ten sam refren: bogaci jeszcze bar
dziej się bogacą, a biedni ubożeją. Świat z pewnością
nie powinien tak wyglądać.

sy, wyznania, majątku, płci lub innych tego rodzaju
warunków — to cechy władzy, które Pismo odrzuca
(por. Obj. 13).

Jeśli jednak świat ma się zmienić, jeżeli „mogłoby
być inaczej”, to ogólnoświatowy porządek ekonomicz
ny trzeba radykalnie przekształcić. Delegaci podkre
ślali, że źródłem wszelkiej obecnej niesprawiedliwości
jest niesprawiedliwość ekonomiczna. Oznacza to, że
zadaniem Kościołów jest stwierdzić, że współczesny
porządek ekonomiczny na całym świecie oraz struk
tury i systemy, jakie on wspiera, są niesprawiedliwe
ze swej istoty, tzn. nie tylko dopuszczają, ale wręcz
wzmagają niesprawiedliwość przez niesłuszny podział
dóbr i dostęp do ekonomicznych możliwości. Oznacza
to, że wielu ludzi musi żyć w skrajnym ubóstwie, na
tomiast nieliczna grupa cieszy się niezmiernym bo
gactwem. Jeśli obecny system zostanie utrzymany, to
dystans między biednymi a bogatymi będzie wzrastał
i coraz bardziej rzucał się w oczy. Kościoły nie mogą
tolerować, aby taka sytuacja dalej się ciągnęła.

Znamy dzisiaj wiele rządów i państw, które z tego
punktu widzenia muszą zostać uznane za nieprawo
mocne. We wszystkich naszych krajach musimy za
chować czujność i przeciwstawiać się sankcjonowa
niu polityki i praktyk, które nie honorują podstawo
wych praw człowieka. Zdajemy sobie sprawę z nie
bezpieczeństw wynikających z postawy biernego po
słuszeństwa, tak częstej w naszych społeczeństwach
i w naszych Kościołach. Sądzimy, że nadszedł czas
przygotowania członków naszych wspólnot, aby byli
czujni i gotowi do oporu. Niesprawiedliwość, podob
nie jak je j źródła w wypaczeniach ekonomicznych
i prawodawczych, nie tylko trzeba rozpoznać, ale też
publicznie napiętnować i mądrze, odważnie zwalczać.
Świat mógłby być inny... Nasze wysiłki nie uczynią
go doskonałym, ale mogą uczynić go bardziej spra
wiedliwym.

Wola przeciwstawienia się obecnemu porządkowi eko
nomicznemu nie rozwinie się zbyt łatwo w Kościo
łach, ponieważ wiąże się to z głęboko zakorzeniony
m i przekonaniami i powszechnym postępowaniem. Dla
chrześcijan z Zachodu oznacza to postawienie pod
znakiem zapytania systemów, które produkują „ kry
zys zadłużeń”. Silne ekonomicznie kraje utrzymują
przewagę nad słabszymi, uzależnionymi. Kierują one,
choć nie bezpośrednio, rządami krajów uzależnionych,
często za przyzwoleniem tych ostatnich. Czasami do
chodzi do politycznych lub militarnych interwencji
mocarstw, godzących w suwerenność narodów. W re
zultacie strategia zależności ekonomicznej kumuluje
długi, które nigdy nie mogą być spłacone. Często całą
energię słabych krajów zużywa się na obsługę dłu
gów. Jeśli dodamy do tego m i l i t a r y z m (por. na
stępny paragraf), to sytuacja stanie się jeszcze bar
dziej złożona. Znaczna część budżetów małych państw
jest przeznaczana na „obronność” i „bezpieczeństwo”,
tak że niewiele zostaje na poprawę bytu — pogłębia
to słabość i uzależnienie wielu narodów.
Jeżeli chrześcijanie z bogatych i silnych ekonomicz
nie państw chcą się przeciwstawić takiej niesprawied
liwości, muszą być gotowi na podważenie swego sty
lu życia i wzorców cywilizacyjnych. Nie tylko mąd
rość i odwaga, ale też samokrytycyzm, wola zaanga
żowania się i osobiste poświęcenie muszą być kulty
wowane przez Kościoły chrześcijańskie.
W jeszcze innej płaszczyźnie niesprawiedliwości po
jawia się pytanie, czy chrześcijanie mogą i powinni
rozróżniać rządy prawomocne od nieprawomocnych
oraz czy powinni czynić to bardziej zdecydowanie i
dosadnie, niż to robili w przeszłości. Od dekretu K on
stantyna w IV w. chrześcijanie często ulegali poku
sie wiązania się z władzą, niezależnie od tego, jaka
to była władza i co sobą reprezentowała. W dobrze
pojętej tradycji reformowanej ta pokusa i wiążące
się z nią tendencje były kwestionowane przez profe
tyczny kształt wiary. 13 rozdział Listu do Rzymian,
który zapowiada ustalenie się chrześcijańskiej orga
nizacji państwowej, nie może być odczytywany tak,
jakby wszystkie istniejące rządy wynikały z woli Bo
ga. Tyrania i ucisk, łamanie ludzkiej godności, dys
kryminacja płci, faworyzowanie uprzywilejowanej
mniejszości, uzależnianie praw obywatelskich od ra
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POKÓJ
Nasz świat jest napiętnowany przemocą; żyjemy w
warunkach niepokoju. Z wielu części globu otrzymu
jemy osobiste świadectwa tej smutnej rzeczywistości.
Mówiono nam o ludziach, którym zbombardowano
domy; o niewinnych osobach, torturowanych, a na
stępnie brutalnie mordowanych („O ni gotują ludzi”
— powiedział jeden z afrykańskich braci). W więk
szości państw pieniądze, które powinny być użyte na
pomoc dla potrzebujących, są przekazywane na budżet
obrony. Status całych populacji jest zredukowany do
emigrantów i uciekinierów — przyczyną są jawne lub
ukryte form y działań wojennych. Przemoc wkrada
się w stosunki międzyludzkie — w stosunki między
kobietami i mężczyznami, rodzicami i dziećmi, między
przyjaciółmi. W imię „bezpieczeństwa”
wychowuje
się ludzi nieufnych, podejrzliwych, wrogich innym.
We wszystkim tym dostrzegamy pewien wzorzec, nie
kiedy zwany imperializmem. Są na świecie imperia
mniejsze i większe, potężne i karykaturalne, lokalne
i światowe. Imperia rozwijają się zgodnie z własną
określoną logiką, według wypróbowanych sposobów.
Przede wszystkim zawsze mają wrogów. Potrzebują
'wrogów, ponieważ ich butne plany zawsze przerasta
ją rzeczywistość; aby podtrzymywać wygórowane am
bicje, muszą ciągle stwarzać wśród ludzi wrażenie, że
ich rzekomy dobrobyt, który budują, jest zagrożony
z tej czy tamtej strony.
Mając wrogów, imperia muszą też mieć armie. Armie,
zwłaszcza współczesne, wymagają ogromnych wydat
ków na zbrojenia. Jeżeli ludzie narzekają, że zbyt
wiele wydaje się na broń, to tłumaczy im się, że tak
musi być ze względu na bezpieczeństwo narodowe,
zagrożone przez.... wrogów. W ten sposób produkcja
broni staje się rzeczywistością na całym świecie, wa
runkuje życie milionów i wpływa na kulturę. Przy
kład tej prawidłowości, zwanej m i l i t a r y z m e m ,
możemy obecnie oglądać w Północnej i Południowej
Korei.
Siły imperialne współczesnego świata wywołują cier
pienie wielu ludzi. Kraje słabe (np. Liban) obróciły

się w pobojowisko, w miejsce konfrontacji zwalcza
jących się imperiów, gdzie z trudem utrzymuje się
rozejm. Sztucznymi a zarazem tragicznymi granicami
rozdziela się narody, które z natury i z punktu w i
dzenia historycznego należą do siebie.
Spotkaliśmy się — jak to już powiedziano — w Seulu.
Nasze koreańskie siostry i bracia (część z nich pocho
dzi z Północy) starali się nam wytłumaczyć, co ozna
cza dla nich podział ojczyzny. Jak nam mówili, K o 
reańczycy z obu państw gorąco pragną powrotu do
jedności, która nie była naruszana przez tysiąc lat, aż
do zakończenia I I wojny światowej. Podział Korei w
1945 roku doprowadził do wojny domowej, która w
latach 1950— 1953 zniszczyła kraj, zebrała żniwo 6 m i
lionów zabitych i rannych, i dotąd nie skończyła się
traktatem pokojowym. W rezultacie tej wojny ponad
10 milionów ludzi straciło kontakt ze swoimi rodzi
nami i bliskimi. Prawie 40 lat trwa oddzielenie tych
ludzi od siebie, nawet korespondencja jest zabroniona.
Podział, chociaż niczym nie usprawiedliwiony, jest
tolerowany przez oba państwa ze względu na „naro
dowe bezpieczeństwo” każdego z nich. Militaryzacja
ma wpływ na całą kulturę. Społeczeństwo K orei jest
zmilitaryzowane. Ponadto obecność oddziałów amery
kańskich i radzieckich, rozmieszczenie nuklearnych
pocisków wycelowanych w różne punkty kraju —
wystawia wszystkich Koreańczyków na
niebezpie
czeństwo konfliktu nuklearnego.

Po drugie, uznaliśmy tu — przynajmniej teoretycznie
— że aby zrozumieć i ująć krytycznie takie zjawiska,
jak militaryzm, podziały krajów itp., musimy przyjąć
właściwy punkt wyjścia w myśleniu i działaniu. Je
żeli twierdzimy, że „mogłoby być inaczej”, to musimy
postępować jak ludzie, którzy zarówno wierzą w to,
co przekazują źródła naszej tradycji religijnej, jak i
coś wiedzą na temat owego „inaczej”.
Czyśmy już naprawdę zgłębili znaczenie Bożego pokoju-shalom? Słowo to łatwo pojawia się dzisiaj na
naszych ustach, ale czy przeniknęło ono nasz umysł?
A co z rządami (Królestw em) Boga? Biblia z nacisskiem twierdzi, że pokój Boży panuje tam, gdzie jest
sprawiedliwość, gdzie Boży sąd strąca właiców z tro 
nów, a Boża miłość prowadzi i prześladowców, i prze
śladowanych do wyznania swych ułomności, gdzie po
szczególni ludzie i cale wspólnoty zaprzestają bez
ustannej walki o panowanie i uczą się służyć sobie
wzajemnie.
Po trzecie, cały kontekst pojęcia „wróg” musi zostać
poddany dogłębnej reinterpretacji, przynajmniej w
zakresie chrześcijańskiej koinonia (gr.
wspólnota).
K t o jest
t y m w r o g i e m? Czy nie dzieje się
zwykle tak, że bez dowodu uznajemy za wrogów
tych, których władza tak nazywa? Dzisiaj nie wystar
czy „ kochać” swych wrogów; przede wszystkim ma
my zbadać, czy rzeczywiście są naszymi wrogami lu
dzie o to posądzani, a jeśli tak, to dlaczego.

Jeśli idzie o oddziaływanie w sferze trudniej uchwytnej — psychologicznej i intelektualnej — to m ilitary
zacja K orei stwarza tu wiele głębokich problemów.
W samych Kościołach, na przykład, panuje w nie
których kręgach obsesyjny strach przed komunizmem.
Często dochodzi do głosu ideologia antykomunistyczna,
a ludzie znajdujący się pod je j wpływem nie dopu
szczają w ogóle myśli, że w Północnej Korei mogą
istnieć społeczności praktykujących chrześcijan. Gdy
na świecie panują takie nastroje,
bardzo trudno
chrześcijanom dążyć do pojednania społeczeństwa, a
co dopiero wzywać walczące strony do dialogu. Jeżeli
wysiłki różnych grup koreańskich chrześcijan, a tak
że Światowej Rady Kościołów, mają znaleźć dosta
teczne zrozumienie, chrześcijanie w Korei przy po
parciu innych ludzi będą musieli uczciwie i z wielką
odwagą wydać sąd o charakterze zmilitaryzowanego
państwa i jakie tego skutki ponosi nawet tak ufna
wiara, z jaką zetknęliśmy się w Korei.

Wreszcie sądzimy, że w obecnych czasach powszech
nego braku pokoju powołaniem chrześcijan jest dąże
nie do pokoju, które w ich posłuszeństwie Chrystuso
wi powinno zajmować pierwsze miejsce. Dążenie do
pokoju nie oznacza postawy biernej. Jest raczej stra
tegią zwalczania odwiecznych pojęć i praktyk rozwią
zywania konfliktów przemocą, jest postawą duchową,
która poważnie traktuje umiejętność posługiwania się
perswazją oraz pokojowym przeciwstawianiem się złu.
Coraz częściej wprowadza się obecnie nowe metody
rozwiązywania konfliktów. Gorąco zachęcamy was do
poszukiwania rozwiązań odmiennych niż wojna. N u
klearne unicestwienie nadal będzie zagrażać światu,
bo nie można udawać, że „bomby” nie wymyślono.
Ze swej strony zapewniamy was, że z całą ppwagą
i oddaniem podejmiemy wszelkie wysiłki, aby okazać
posłuszeństwo Temu, którego
nazywamy Księciem

Te koreańskie realia osadziły na mocnym gruncie na
sze dość ogólnikowe refleksje na temat związku m ię
dzy dążeniem do siły a nieuniknioną koniecznością
wojny, co zmusiło nas do ponownego zastanowienia
się nad chrześcijańskim uzasadnieniem dążenia do po
koju. Można wyróżnić następujące opinie.

ZACHOWANIE

Po pierwsze, powinniśmy zacząć od wyznania grze
chów. Ponieważ oficjalnie praktykowana religia na
leży zwykle do przyjętej kultury, jesteśmy skłonni
uznawać, że wola Boga jest ściśle związana z intere
sami naszego narodu. W związku z tym pojęcie „spra
wiedliwej wojny”, które dotychczas dominowało w
chrześcijańskim myśleniu o wojnie, musi być dogłęb
nie i krytycznie zrewidowane w świetle współczesnej
wiedzy o wojnie, zarówno konwencjonalnej, jak ją 
drowej.

Pokoju.

STWORZENIA

Zmiany, jakie w przeszłości ciągle zachodziły na świe
cie, niektóre wywołane przez nas, inne na szczęście
bez naszego udziału, były przeważnie zjawiskiem nor
malnym, możliwym do przewidzenia, chociaż każda
zmiana ma swe ciemne strony. Obecnie żyjemy w ta
kim okresie dziejów, kiedy sam proces zmian uległ
zmianie — w znacznej mierze dlatego, że nauka i
technologia radykalnie zwiększyły wpływy człowieka
na naturę.
Przykładem może być tzw. efekt cieplarniany. N ie
które gazy produkowane w pewnych krajach wywo
łują poważne zmiany pogody. Ziemia staje się coraz
cieplejsza, poziom mórz podnosi się, mnożą się poioodzie i susze. Nie wiemy jeszcze, cq może to oznaczać
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dla przyszłości — waszej przyszłości. Wiemy jednak
przynajmniej coś, co musimy zrobić, aby powstrzymać
najgorsze skutki tego procesu. Musimy chronić i roz
mnażać lasy. Musimy uczyć się, jak żyć w zgodzie
z przyrodą, a nie przeciwko niej. Musimy uprościć
nasze życie zarówno w tzw. pierwszym, jak i w dru
gim świecie — przyjąć taki styl życia, który pozwoli
zmienić techonologię przemysłową i przestać produko
wać owe szkodliwe gazy.
Innym przykładem nowego charakteru zmian jest nie
skrępowana i nierozważna działalność na polu bio
technologii. Ostatnie trzydzieści lat przyniosło nie
zwykły rozwój wszystkich dziedzin technologii me
dycznej i farmaceutycznej. Rezultaty tego rozwoju są
w wielu wypadkach niewątpliwie zbawienne. Jednak
że te same działania doprowadziły do rezultatów, któ
rych wartość nie jest pewna, często bardzo wątpliwa,
a nawet zła. Cieszymy się radością tych małżemtw,
które dzięki metodom opracowanym w ostatnich la
tach mogą mieć własne dzieci. Radość nasza nie obej
muje jednak skomercjalizowania płodności. Nie m o
żemy się też godzić na inżynierię genetyczną, która
„tworzy’1 i patentuje nowe form y życia. Potępiamy
procedurę analizy genetycznej, o ile stosuje się ją do
selekcji płci przez usuwanie płodu żeńskiego. Bio
technologia może doprowadzić do obiecujących m ożli
wości postępu, jak na przykład wyprodukowanie zbo
ża odpornego na szkodliwe wpływy. Czy jesteśmy jed
nak pewni, że znamy również wszystkie skutki takich
technologii dla naszego ekosystemu? Z całą pewnością
już wiemy, że takie techniki mogą być wykorzystane
przeciwko ludziom biednym.
Wierzymy, że za tymi wszystkimi sprawami kryją się
pewne podstawowe pytania: Czy Bożą intencją było,
abyśmy wynosili się ponad całe stworzenie? Czy Bóg
chce, abyśmy zmieniali prawa natury? Wydaje się, że
umielibyśmy to zrobić. Ale czy mamy do tego prawo?
Myślimy, że powinniśmy nauczyć się odpowiadać N IE

na takie pytania. Nie ma chyba wątpliwości, że Bóg,
o którym mówi Biblia, chce, aby wszystkie elementy
natury, choć różniące się między sobą, istniały w har
monii. Jest równie niewątpliwe, że harmonia Bożych
planów była i jest niszczona właśnie przez nas, przez
naszą dziwną żądzę wyniesienia się ponad naturę, do
której należymy. Prawda jest taka: nie stwarzamy
sobie dobrych bożków.
Chcemy być dobrymi zarządcami tego, co zostało po
wierzone naszej troskliwej opiece — w wodzie, na
ziem i i na niebie. Dobrze wypełnimy nasze powoła
nie jedynie wtedy, gdy nauczymy się mówić T A K
przyrodzie oraz — obecnie coraz częściej — N IE na
szym próbom manipulowania naturą. „Pańska jest
ziemia i wszystko co ją wypełnia’9 ( I Kor. 10:26). P o
stawa „posiadacza99 i „władcy’9 nie jest odpowiednia
dla człowieka. Sądzimy, że zdamy sprawę z tego, co
robimy z drzewostanem, ze sposobu budowania miast,
z tego, jak podróżujemy i jak się zabawiamy, jak
wykorzystujemy zasoby naturalne, których nie da się
odzyskać, z tego, co robimy z odpadkami...
Zdamy sprawę. Zdamy sprawę przed Bogiem. Jesteśmy
odpowiedzialni jedni przed drugimi. Jesteśmy odpowie
dzialni wobec miriadów stworzeń, z którymi dzielimy
tę piękną planetę. Jesteśmy wreszcie odpowiedzialni
przed wami — dziećmi i młodzieżą. Za waszą przy
szłość jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni. Módlcie
się o to, abyśmy nauczyli się lepiej, niż to dotąd by
wało, opiekować się tym skarbem, tak abyśmy nie
musieli się wstydzić, gdy będziemy bilans naszych do
konań wam przekazywać i żebyście to wy mogli za
czerpnąć z tego, czego myśmy się nauczyli. Już teraz
przewidujemy, że będziecie potrzebowali wiele mąd
rości w zarządzaniu, gdy od nas przejmiecie pałeczkę
odpowiedzialności. Zgodnie z tym, co mówi Pismo:
„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana’9 ( Ps. 111:10).
Tłum. W.Z.

Jeśli cokolwiek mogę uczynić,
to nie dzięki własnym siłom
Rozmowa z ks. Allanem Boesakiem
Ks. dr Allan Boesak jest pierwszym prezydentem w ponad stuletniej historii Świato
wego Aliansu Kościołów Reformowanych, wybranym po raz drugi na ten urząd. Zgro
madzenie Ogólne Aliansu złamało w ten sposób od dziesięcioleci przestrzeganą prak
tykę, że funkcję tę powierza się danej osobie tylko raz, na jedną kadencję, jakkolwiek
przepisy konstytucji Aliansu nie zabraniają ponownego wyboru. Trzeba o tym wiedzieć,
aby zauważyć, że ponowne wybranie ks. dr. Allana Boesaka było wydarzeniem niezwyk
łym, przez które delegaci z całego świata wyrazili swe uznanie dla działalności prezyden
ta i dla jego postawy jako obrońcy ludzi pozbawionych praw, dyskryminowanych i prze
śladowanych.
W czasie trwania Zgromadzenia ks. Boesak był bardzo zajęty, ale mimo ^to udało nam
się w którejś przerwie przeprowadzić z nim krótką rozmowę.

— Jedną z przyczyn ponownego wybrania Księ
dza na prezydenta Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych był, jak sądzę, fakt, że
uosabia Ksiądz przekonanie o równości praw
wszystkich ludzi i w swej działalności dąży do

przestrzegania tych praw. Obaj dobrze wie
my, że nie zawsze i nie wszędzie przywódcy
kościelni umieją się na to zdobyć i w rezulta
cie stają po stronie możnych, rządzących, bo
gatych. Ksiądz natomiast czynnie opowiada się

chosłowacji. W Polsce, niestety, me mogłem
być. W wielu miejscach, na różnych zgromardzeniach przemawiałem na temat pokoju i w o j
ny, głodu na świecie, na temat spraw, które
bardzo daleko wykraczają poza problemy po
łudniowoafrykańskie. Uczestniczyłem w dysku
sjach z przedstawicielami rządów na temat
wojny nuklearnej, nad sposobami realizowania
sprawiedliwości na świecie. Czuję się zobowią
zany przez to Zgromadzenie, abym robił jesz
cze więcej na płaszczyźnie ogólnoświatowej.

po stronie tych słabych i gotów jest osobiście
płacić za to cenę cierpienia, prześladowań, fał
szywych oskarżeń i więzienia, co już niejedno
krotnie się zdarzało. Czy może Ksiądz powie
dzieć coś na temat źródeł inspiracji?

— Chciałbym przede wszystkim podkreślić dwie
rzeczy. Przede wszystkim głęboko wierzę w to,
że Bóg w Jezusie Chrystusie nie wypuszcza
człowieka spod swej opieki. Nie raz znajdowa
łem się w_ sytuacji, gdy nie było widać żadmbj siły na ziemi, która mogłaby mnie ocalić.
Zdawałem sobie sprawę, że dokonać tego może
jedynie moc Boża. Powtarzało się to bardzo
często w moim życiu. Tak więc moja wiara
jest zakorzeniona w Jezusie Chrystusie. Jeże
li cokolwiek mogę uczynić, czynię to nie dzięki
sobie samemu i własnym siłom, ale dzięki te
rmu, że Jezus Chrystus przejawia swoją moc
w moim życiu. To jest 'dla mnie rzecz podsta
wowa. Po drugie, spotkał mnie szczególny przy
wilej, że wielu ludzi za mnie się modli. Jestem
jakby otoczony nieustanną modlitwą nie tyl
ko przez ludzi w moim zborze i w Kościele,
ale przez chrześcijan na całym świecie. Jestem
pewien, że moc modlitwy podtrzymuje mnie.
Gdy się znajdę w trudnościach, gdy z różnych
stron jestem nękany, gdy czuję się bardzo sła
by, wiem, że wielu ludzi za mnie się modli.
To jest coś wspaniałego, bo uświadamiam so
bie, że Bóg w jakiś sposób przeznaczył mnie
do tego, abym mógł coś zrobić dla wielu lu
dzi na świecie. Ich modlitwa to coś paprawdę wspaniałego. Biskup Tutu ciągle powtarza:
Budzę się rano i myślę o milionach ludzi, któ
rzy za nas się modlą. Jeżeli te wszystkie mod
litw y trafiają do Boga, który miłuje sprawie
dliwość, miłosierdzie i współczucie, nie może
my przegrać tej walki. 1 to właśnie-podtrzy
muje człowieka na duchu.
V

— To, co Ksiądz robi dla ludzi w Południowej
Afryce, to tylko jedna strona obrazu.

— Rzeczywiście, to prawda.
— Są na świecie jeszcze inne regiony, gdzie
także trzeba ludziom pomocy i poczucia, że nie
są opuszczeni. Czy jest Ksiądz tego świadom i
gotów równie energicznie zaangażować się w
ich obronę?

— Oczywiście. Jestem przekonany, że z jednej
strony mogę coś zrobić dla świata tylko dlate
go, że coś robię dla Południownej Afryki. Z
drugiej strony mogę być pożyteczny w Połud
niowej Afryce tylko dlatego, że uczestniczę w
tym, co się dzieje na świecie. Sprawy Kościo
ła w każdym regionie bardzo głęboko mnie
obchodzą. W ciągu minionej siedmioletniej ka
dencji odwiedziłem
Kościoły w
Europie
Wschodniej, na przykład na Węgrzech i w Cze

— Sądzę, że powinien Ksiądz odwiedzić Pol
skę, bo jest to szczególny kraj, gdzie będzie
Ksiądz mógł zdobyć całkiem nowe doświadcze
nia. To, co się dzieje w Polsce, stawia w cał
kiem nowej perspektywie takie sprawy, jak
wojna i pokój, atomowe rozbrojenie itd. Cho
dzi o to, aby narzucony nam konfrontacyjny,
totalitarny system przemienić w taki system,
który nie będzie tworzył atmosfery nieustan
nego zagrożenia ani szukał mitycznego wroga.
Dostrzegamy kolosalne problemy wewnętrzne
całego społeczeństwa we wszystkich dziedzi
nach jego życia. Stoimy wobec katastrofy gos
podarczej, politycznej, społecznej, moralnej.
Trudno wprost dać wiarę temu, jak wielkim
wypaczeniom uległ sposób myślenia i postępo
wania wielu ludzi. Totalitaryzm systemu pole
gał między innymi na całkowitym podporząd
kowaniu ludzi ośrodkom władzy, uzależnieniu
wszystkich dziedzin życia od decyzji ludzi uprzywilejowanych, na zastraszaniu społeczeń
stwa przez wszechwładne służby specjalne.
Trzeba powiedzieć, że do tych niewielu kręgów
społecznych, które nie dały się uzależnić, na
leżą polskie Kościoły, choć i tu są, niestety,
niechlubne wyjątki. W innych krajach doszło
nawet do tego, że przywódcy kościelni zosta
li całkowicie podporządkowani władzy i w re
zultacie — strach powiedzieć — działali na
szkodę Kościoła. Nasz problem polega na tym,
aby zmienić system, który łamie ludzi i pro
wadzi do ruiny całe społeczeństwo. Trzeba, że
by ludzie na świecie nie ulegali złudzeniom,
znali prawdę i pomogli nam.

— Tak, to jest dla nas 'wszystkich bardzo
ważne. Dlatego Alians powinien być również
miejscem wymiany informacji, środkiem, za
.pośrednictwem którego ludzie mogą się wypo
wiadać, tak aby inni chrześcijanie na świecie
lepiej pojmowali różne sytuacje.
Rozmawiał ks. B. Tranda
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Musimy stawiać podstawowe pytania
WYWIAD Z KS. M. OPOCZENSKIM
SEKRETARZEM GENERALNYM ŚWIATOWEGO ALIANSU
KOŚCIOŁÓW REFORMOWANYCH
Ks. Milan Opoczenski, profesor etyki chrześcijańskiej na Wydziale Teo
logicznym w Pradze, objął w październiku urząd sekretarza general
nego Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych (SAKR). Poniższy
wywiad przeprowadził z nim redaktor EPD, Burghard Saul, podczas Zgro
madzenia Ogólnego SAKR w Seulu.
REDAKCJA — Pochodzi Ksiądz z
Czechosłowacji. Ten kraj nie uchpdzi za ostoję religijnych swobód.
Czy nie będzie Ksiądz zmuszony
do kierowania się względami, któ
re utrudnią mu dodatkowo życie
jako sekretarzowi generalnemu?
Ks. M ILA N OPOCZENSKI — Nie
sądzę. Mam nadzieję, że nasze rzą
dowe czynniki zrozumieją, iż ciąży
ną mnie odpowiedzialność za mię
dzynarodową społeczność chrześci
jańską i że jej przede wszystkim
winien jestem lojalność.
RED. — Na co położy Ksiądz głó
wny nacisk w swojej przyszłej pra
cy, co jest dla Księdza szczególnie
ważne?
KS. O. — Chciałbym dążyć do te
go, by
Kościoły
chrześcijańskie
miały nieco więcej ducha solidar
ności. SA K R powinien stanowić nie
tylko rodzinę Kościołów reformo
wanych, ale również płaszczyznę,
na której urzeczywistnia się urząd
prorocki Kościoła. Takie prorockie
zadanie jest w dzisiejszej ekume
nicznej wspólnocie bardzo ważne i
potrzebne.
RED. — Co Kościoły reformowane
mogą w Seulu zrobić konkretnie
dla pokoju i dla wzrostu poszano
wania sprawiedliwości na świecie?
KS. O. — Spodziewam się, że po
traktujemy poważnie zamysł utwo
rzenia
„wspólnego
europejskiego
'domu” i stworzymy bądź przygotu
jemy atmosferę, w której politycy,
dyplomaci i eksperci będą mogli
podjąć inspirujące, twórcze kroki.
Stoją przed nami wielkie zadania
nie tylko w Europie, ale również
w innych częściach świata. Moim
wielkim marzeniem jest,
byśmy
mogli naprawdę uczestniczyć w po
litycznym rozwoju świata. Powin
niśmy wypełniać to zadanie anga
żując naszą wyobraźnię. Powinni
śmy naradzić się wspólnie już tu,
w Seulu, czemu należy dać pierw
szeństwo w tym względzie.
RED. — W marcu przyszłego roku,
również w Seulu, ma obradować
Światowe Zgromadzenie na rzecz
Sprawiedliwości, Pokoju i Zacho

U

wania Stworzenia,
organizowane
przez Światową Radę Kościołów. Co
może wyniknąć ze spotkania tak
wielu różniących się od siebie Ko
ściołów i odmiennych
poglądów
teologicznych?
KS. O. — Europejskie Zgromadze
nie Ekumeniczne w Bazylei było
rodzajem, poletka doświadczalnego
czy testu, ktćry miał wykazać, co
można było osiągnąć na' płaszczyź
nie światowej. Na mnie . osobiście
konferencja w Bazylei zrobiła ogromne wrażenie. Było to wydarze
nie naprawdę historyczne.
Przede
wszystkim dlatego, że uczestniczył
w nim również Kościół katolicki.
Podczas marcowego zgromadzenia
w Seulu nie możemy już tego ocze
kiwać. Mimo to uważam,
że
ze
względu na jego hasło: „Sprawied
liwość, pokój i zachowanie stworze
nia” powinniśmy przenieść na pła
szczyznę światową najlepsze w yni
ki uzyskane w Bazylei. Wiele spo
dziewam się po tym zgromadzeniu
i mam nadzieję, że przynajmniej
niektóre z tych oczekiwań się speł
nią.
RED. — Czy sądzi Ksiądz, że Ko
ścioły reformowane mogłyby pod
tym względem odegrać rolę czegoś
w rodzaju straży przedniej?
KS. O. — Już czegoś dokonaliśmy.
W 1982 roku w Ottawie SA K R
sformułował temat: „Pokój przez
sprawiedliwość”. Podjęty on został
następnie przez Światową Radę
Kościołów i rozpowszechniony na
całym świecie. Mam nadzieję, że
podczas
obecnego
Zgromadzenia
Ogólnego będziemy mogli wnieść
do niego nowe treści. Pracowali
śmy nad tym w wielu rejonach
świata.

będziemy się nim zajmowali. Je
stem bardzo dumny i bardzo szczęś
liw y z powodu tej uchwały podję
tej w Ottawie, jak również z tego,
że poruszony został z tej okazji
problem „status confessionis” , za
gadnienie wyznania. Zyskało to uznanie i zostało przejęte przez w ie
le Kościołów. Być może w innej
dziedzinie powinniśmy równie w y 
raźnie zabierać głos, jak zrobiliśmy
to w sprawie apartheidu.
RED. — Jaką dziedzinę ma Ksiądz
na myśli?
KS. O. — Osobiście uważam, że co
raz bardziej wysuwa się na plan
pierwszy temat powszechnej eko
nomicznej sprawiedliwości. Musimy
nad tym pracować. Nasuwa się py
tanie, czy możemy być razem z
Chrystusem, gdy jednocześnie tak
wielu ludzi umiera z powodu po
wszechnej niesprawiedliwości eko
nomicznej. Z powodu głodu umie
rają miliony!
Musimy
zapytać
wprost, czy i do tej sytuacji nie
należy zastosować zasady
„status
confessionis” .
RED. — Faktem jest, że właśnie w
SAKR wciąż rośnie znaczenie Ko
ściołów z Trzeciego Świata.
Czy
Ksiądz się nie obawia, że głos Ko
ściołów europejskich o bogatej tra
dycji niedługo przestanie być sły
szalny?

RED. —
Zgromadzenie
Ogólne
SAKR w Ottawie (1982 r.) zawiesi
ło w członkostwie dwa „białe” Ko
ścioły w Afryce Południowej, po
nieważ usprawiedliwiały teologicz
nie apartheid. Czy 'Księdza zdaniem
zaszły tam od tego czasu jakieś
zmiany?

KS. O. — Nie sądzę. Potrzebujemy
siebie nawzajem i możemy nawza
jem się wzbogacać. Nauczyliśmy
się tego dzięki wielorakim ekume
nicznym kontaktom. Jestem bardzo
rad, że w kilku miejscach w. Euro
pie pracują obecnie teolodzy ż
Trzeciego Świata. Nie musimy mieć
kompleksu niższości.

KS. O. — Sądzę, że temat apar
theidu jest wciąż aktualny i nadal
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Dzieje Osterloffów
CZĘfiC DRUGA

Karol Osterloff (1879— 1960), architekt, zamyka poko
lenie wnuków seniora rodu

POKOLENIE W NUKÓ W
KARO LA
OSTERLOFFA
rozpoczynają dzieci Fryderyka Krystiana i Julii Ró
że wiczówny. Dwoje ich pierwszych dzieci —: Henryk
(1868— 1887?) i Zofia (1870— 1888?) umarło młodo. Do
piero następna trójka dożyła starszego wieku.
A n t o n i n a O s t e r l o f f -P i e t r z y k o w s k a (1873—
— 1940) studiowała stomatologię i poświęciła się pracy
lekarskiej. Po założeniu rodziny przeprowadziła się
do Makowa, gdzie prowadziła gabinet dentystyczny.
Zyskała sobie szacunek i wdzięczność wielu pacjen
tów.
K o n r a d O s t e r l o f f (1877— 1951), młodszy brat
Antoniny, ukończył studia weterynarii w Dorpacie.
Obdarzony był wspaniałym dowcipem i ciętym pió
rem. Już w czasach studenckich zaczął pisać krótkie
utwory satyryczne, które publikowała „Mucha” . Później
zarzucił p;sarnie. Ożenił się z Marią Zofią Kotowską,
osiedlił się w Janowie Podlaskim i całkowicie oddał
pracy zawodowej.
Konrad Osterloff był dzielnym Polakiem. Najwyższy
dowód patriotyzmu złożył w 1940 r. Gdy gestapo po
stawiło go przed wyborem: albo podpisze „reiehlistę”
(wszak był pochodzenia nordyckiego!), albo wyślą mu
synów do obozu koncentracyjnego, wybrał to drugie.
Sam zmarł już po wojnie w Rawie Mazowieckiej i
tam został pochowany.
Najmłodszy
z /rodzeństwa, K a r o l
Osterloff
(1879— 1960), ukończył studia architektoniczne w P e
tersburgu. Przez długie lata był naczelnym architek
tem Włocławka. Projektował też wiele budynków
dla innych miast. Jego dziełem był zrealizowany pro-,
jekt uzdrowiska Wieniec-Zdrój. Był również fundato

rem i założycielem najlepszego w Polsce klubu w io
ślarskiego.
Ponieważ Wilhelm, Emilia, Waldemar i Natalia Osterloffowie zmarli bezpotomnie, a o ewentualnym po
tomstwie córki Edmunda — Zofii Osterloff-Łazutinowej, pozostałej w Gruzji — nie można uzyskać żad
nych informacji, należy przyjąć, że wymieniony wyżej
Karol zamyka pokolenie wnuków seniora rodu.
PO KO LENIE PR A W N U K Ó W Karola Augusta Osterloffa otwiera A n n a J a d w i g a P i e t r z y k o w s k a
(1902— 1951), córka Antoniny z Osterloffów i Zdzisła
wa Pietrzykowskich. Poszła ona w ślady stryja K a 
rola i uzyskała dyplom inżyniera architekta kolej
nictwa. Prócz pracy zawodowej zajmowała się także
malarstwem. Zmarła bezpotomnie.
Drugim prawnukiem był W i e s ł a w K o n r a d O s 
t e r l o f f (1915— 1980), syn Konrada i Marii z Kotow 
skich. Urodził się w Janowie Podlaskim. Ukończył
wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim i stu
dia dziennikarskie. W 1939 r. uczestniczył w obronie
Warszawy. Gdy jego ojciec — jak już wyżej wspomi
nano — odmówił podpisania „reichlisty” , Wiesław
wraz z bratem Lechosławem wywiezieni zostali do
obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, skąd w
kwietniu 1943 r. — po interwencji króla szwedzkiego
— obu zwolniono.
Po wojnie, z ramienia PPS, organizował życie poli
tyczne i społeczno-kulturalne na Górnym i Dolnym
Śląsku. W 1950 r. przeniósł się do stolicy,i pracował w
PAP, Wydawnictwach Handlu Zagranicznego, w Biu
rze Turystyki Zagranicznej oraz w innych instytu
cjach, które korzystały z jego znajomości sześciu ję 
zyków obcych. Jednocześnie ujawnił się jego talent
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Karol i Antonina z Popławskich Osterloffowie

ze swoich dzieł w tłumaczeniu na język szwedzki.

publicystyczny i literacki. Wiesław Osterloff współ
pracował z wieloma periodykami naukowymi i kul
turalno-społecznymi, jak „Problem y” , „Mówią W ieki” ,
„Widnokręgi” , „Kuźnica” , „Odrodzenie” i „Nowa Kul
tura” . W jego twórczości na początku dominowały re
miniscencje z obozu koncentracyjnego, później zaś
problematyka historyczna, związana z czasami konkwisty, oraz sportowa.
Walce Azteków, Majów i Inków z zaborczością bia
łych oraz problemom Indian poświęcił dziesięć pozy
cji książkowych: Zmierzch azteckich bogów, Ród
Pizzarów, Zanim przyszli Hiszpanie, Synowie kuguara i lisicy , ‘ Dzieci słońca, W zielonym piekle Pozła
canego Kacyka, Awantury głodnego kojota , Trapalanda oraz (w rękopisie) W cieniu czerwonych bogów ,
Apacze bez Winnetou (historia Indian). Tematyki
sportowej dotyczą cztery książki: Na stadionach Azte
ków , Historia sportu oraz — napisane wspólnie z
Włodzimierzem Żróbikiem — Od Aten do Montrealu.
Historia olimpiad, a także Vademecum olimpijskie1.
Tematyce krajowej poświęcił Mały słownik Polski
współczesnej. K im i czym jesteśmy.
Dorobek 15 książek, z których 12 ukazało się w dru
ku, poprzedziła żmudna praca historyka, badacza i tłu
macza szukającego wielu źródeł tekstowych i opra
cowań naukowych w kilku językach. Niestety, w peł
ni możliwości twórczych oderwała go od pracy śmierć.
Z godnością i dumą walczył z chorobą do końca, od
rzucając pomoc chirurgiczną, która już nic oprócz ka
lectwa nie mogła mu przynieść. Przypominał w tym
wspaniałych indiańskich bohaterów swoich książek.
Książki Wiesława Osterloffa były tłumaczone na obce
języki i wznawiane. Niestety, ten. szlachetny, bezin
teresowny i pracowity człowiek nie doczekał się speł
nienia swojej wielkiej nadziei — nie ujrzał żadnego
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L e c h o s ł a w O s t e r l o f f (1916— 1983), młodszy brat
pisarza, ukończył studia inżynierskie w Szkole W a
welberga. Wraz z bratem, w latach 1940—1943, w ię
ziony był w Buchenwaldzie. W 1945 r. po wkrocze
niu wojsk radzieckich na ziemie polskie pod okupa
cją niemiecką, wstąpił do Wojska Polskiego. Za od
wagę i dzielność w walce z hitlerowcami otrzymał
wiele odznaczeń polskich i radzieckich. Po wojnie
pracował w Biurze Konstrukcyjnym Elektrotechniki
w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie.
Był cenionym specjalistą w zakresie elektrotechniki
samochodowej, członkiem Rady Naukowej Centralne
go Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
oraz ekspertem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Był też autorem większości norm PN w zakresie
oświetlenia 1 sygnalizacji pojazdów samochodowych.
Posiadał sześć świadectw autorskich i współautor
skich na wzory użytkowe, których szacunkowa w ar
tość sięgała wówczas 45 milionów złotych.
Praca naukowa tego wielce utalentowanego inżyniera
i konstruktora miała olbrzymią wartość praktyczną:
inżynier Lechosław Osterloff przekazał bowiem mło
demu pokoleniu inżynierów i techników swoją bo
gatą wiedzę. Był autorem (lub współautorem) wielu,
parokrotnie wznawianych, podręczników dla studen
tów i uczniów techników samochodowych. Oprócz te
go w pismach .naukowych publikował niezliczoną ilość
fachowych opracowań oraz tłumaczeń z technicznej
literatury angielskiej, franuskiej, rosyj,sklej i niemiec
kiej. Był także cenionym redaktorem Państwowego
Wydawnictwa Technicznego. Zmarł na zawał serca.
Pięcioro prawnuków Karola Augusta to dzieci Karo
la Osterloffa (najmłodszego syna Fryderyka), który
był dwukrotnie żonaty. Z małżeństwa z Antoniną P o
pławską urodziło się troje dzieci, zaś dwoje z mał
żeństwa ze Stanisławą Tyszkiewiczówną. Pierwszym
prawnukiem Karola Augusta z tej linii był J e r z y
O s t e r l o f f (1911— 1939?). Ukończył studia prawnicze
i wybrał karierę wojskową. Był zdolnym i ambitnym
oficerem. Pracował w Prokuraturze Wojskowej
w
Brześciu m. Bugiem. Kpt. Jerzy Osterloff zaginął pod
czas kampanii wrześniowej.
'Zofia
Osterloff-Jankowska
(ur. 1917 r.),
siostra Jerzego, ukończyła Szkołę Zdobnictwa A rty
stycznego i poświęciła się pracy pedagogicznej. Była
członkiem AK. Walczyła w Powstaniu Warszawskim.
Wywieziona do obozu w Niemczech. Po wojnie pra
cowała w Łomży. Obecnie, po przejściu na emeryturę,
mieszka w Nowogrodzie k. Łomży.
T o m a s z O s t e r l o f f (ur. 1919 r.) jest ostatnim
dzieckiem Karola z pierwszego małżeństwa. Walczył
w kampanii wrześniowej 1939 r. Dwukrotnie uciekał
z obozu jenieckiego. Walczył we Włoszech. Po wojnie
osiedlił się w Anglii. W Londynie ukończył Politech
nikę i pracował w jednej z firm brytyjskich. Ożenił
się i ma dwóch synów. Obecnie jest na emeryturze
i mieszka w Londynie.
Z drugiego małżeństwa Karola
(ze Stanisławą z
Tyszkiewiczów) przyszła na świat prawnuczka Karola
1 Śmierć uniemożliwiła dokończenie tej książki

Wiesław Konrad
Osterloff
(1915— 1989), prawnik,
dziennikarz, autor 15 książek, uczestnik kampanii
wrześniowej, więzień obozu w Buchenwaldzie

Augusta — M a r i a O s t e r l o f f (1924—1939), która
— jako druga w tej rodzinie — padła ofiarą wojny:
zginęła od wybuchu bomby w
pierwszych dniach
września, pod Kutnem. Jej młodszy brat — S t a n i s ł a w O s t e r l o f f (1926—1979) był ostatnim, z pra
wnuków Karola Augusta. Wychowany w domu ar
chitekta, odznaczał się niezwykłą wrażliwością. W y
czulony na piękno, barwę i kształt, po ukończeniu
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Ziemi K u 
jawskiej we Włocławku studiował w Wyższej Szkole
Sztuk Pięknych w Lodzi oraz na wydziale architek
tury Politechniki Wrocławskiej. Po przerwie spowo
dowanej chorobą, ukończył architekturę wnętrz na
warszawskiej ASP. Pracowął jako projektant wnętrz
w Pracowni Urbanistyki we Włocławku. Był aktyw
nym członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Poza pracą zawodową zajmował się fotografiką, ma
larstwem, grafiką i twórczością literacką.
Jego dorobek artystyczny jest znaczny. Stanisław do
czekał się kilku wystaw swoich prac, a jego obrazy
w Muzeum Historii Włocławka urzekają szlachetno
ścią rysunku i pięknym kolorytem.
Niestety, talent Stanisława nie szedł w parze z siłami
fizycznymi. Doświadczony nieuleczalną chorobą nowo
tworową, przewidując rychły zgon, pisał:
Za siecią wikliny
Widoczny był drugi brzeg
Jak wiek odległy
Mglisty
Rozmazany
Nieznany drugi brzeg...
Sięgnij dłonią
Rozsupłaj koronkę czasu
I nawiń na palec tę wełnę.
Jak stara jest nić, której kłębek
* trzymasz?
Trzydzieści, czterdzieści lat...

x

Z wiklin nie zostało nic
Tylko piasek ten sam
Żółty, pylisty jak sól
A drugi brzeg?
Tu...

Stanisław Osterloff był ożeniony z Krystyną Ochrymowicz, z którego to związku przyszedł na świat je 
dyny jak dotąd potomek męski polskiej linii Osterloffó w — Tomasz.
I tak oto doszliśmy do PO K O LE N IA PR A P R A W N U KÓ W polskich
Osterloff ów.
Jest ono niezwykle
szczupłe. Składa się zaledwie z czterech osób, w tym
z dwóch już zanalizowanych synów Tomasza, którzy
rozpoczynają angielską odnogę rodu. Są to A d r i an
i P e t e r O s t e r 1 o f f o w i e2. Polską linię reprezen
tują w kraju:
B a r b a r a O s t e r l o f f-G i e r a k (ur. 1949 r.), cór
ka Wiesława Konrada i Haliny z Jasińskich. Ukoń
czyła filologię -polską na Uniwersytecie Warszawskim
oraz teatrologię. Jest dziennikarką. Wykłada również
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Współpra
cuje z miesięcznikiem „Teatr” , z „Kulturą” i „Rada
rem” oraz Polskim Radiem i Telewizją. Jest laureat

ką nagrody Młodych Krytyków. Zawarła związek mał
żeński z Grzegorzem Giera-kiem, aktorem scen w ar
szawskich.
Wspomniany już wyżej T o m a s z O s t e r l o f f (ur.
1956 r.), syn Stanisława i Krystyny z Ochrymowiczów,
po ojcu przejął zainteresowania fotografiką i wzbo
gacił je o film amatorski. Hołduje też niebezpiecznej
pas*i rajdowego kierowcy samochodowego. Jest on
aktualnie ostatnim, w polskiej linii męskiej, potom
kiem Osterloff ów w kraju.
NAJMŁODSZE PO KO LENIE OSTERLOFFÓW w Pol
sce rozpoczyna K a t a r z y n a G i e r a k (ur. 1981 r.),
córka Barbary z Osterloffów i Grzegorza Gieraków.

*
Podczas zbierania materiałów do niniejszego artyku
łu napotkałem — ze względu na brak wielu doku
mentów — duże trudności, spotęgowane nieścisłościa
mi występującymi w niektórych datach i zapisach.
Pewnych faktów nie można już -odtworzyć. Dla zilu
strowania tych trudności podam tylko jeden przykład.
Z artykułu zamieszczonego w „Stolicy”
(nr 40/774)
wynika, że Fryderyk Osterloff był bratem Karola A u 
gusta seniora, a nie jego synem, jak na to wskazują
dokumenty rodzinne i linia genealogiczna odtworzona
przez Konrada i Lechosława Osterloffów. Dałem w ia
rę tej ostatniej, wychodząc z założenia, że dokumenty
rodzinne są bardziej miarodajne. Za niemożliwe do
uniknięcia — w tych warunkach — uchybienia z gó
ry serdecznie przepraszam członków rodu Osterloffów,
jak również Czytelników „Jednoty” .
« Brak bliższych danych z Anglii
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Pragnę także serdecznie podziękować za udzieloną
mi pomoc Pani Halinie Osterloff oraz Panom Lecho
sławowi8 i Tomaszowi Osterloff om. Specjalne słowa
wdzięczności należą się nieodżałowanej pamięci Pani
Natalii Osterloff oraz Panu mgr. Adamowi Sobocie
z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdyż tylko
dzięki nim wspaniałe fotogramy Edmunda Osterloffa
zostały ocalone i udostępnione społeczeństwu na w ie
lu wystawach. Dziękuję również Redakcji „Jednoty”,
która — po wieloletnich kłopotach z innym wydaw
nictwem ewangelickim — uznała za potrzebne opu
blikowanie niniejszego opracowania, chociaż tylko je
den z członków rodu Osterloff ów był ewangelikiem
reformowanym3
4.
Kończąc ten, jakże skromny, szkic sagi rodowej —
chcę wobec Czytelników wyrazić ogromny szacunek
i podziw, jaki żywię dla tej niezwyczajnej rodziny.
Nie jest to gołosłowny i kurtuazyjny gest wobec ży
jących potomków polskiej linii rodu Osterloff ów. Jak
już wspominałem, trudno było przybyszom ze Szwecji
zdobyć popularność u siąsiadów z Południa, wycho
wanym na lekturze „Potopu” i legendzie ks. Kordec
kiego. Stało się jednak inaczej i ród Osterloffów zys
kał nie tylko popularność, ale uznanie, szacunek i
serce Polaków. Dzięki temu przybysze z Północy
przybraną ojczyznę uznali za swoją i przez ponad pół
tora wieku cały talent, zdolności i mrówczą pracę,
ujawniającą się w tylu różnych profesjach, oddali
polskiej nauce, kulturze, sztuce, pedagogice, technice,
literaturze, gospodarce i innym dziedzinom. Więcej
— walczyli i oddawali życie za Polskę, brali czynny
udział w pracy niepodległościowej i społecznej, szli
■na zesłanie lub do obozów koncentracyjnych, bez wa
hania wybierali śmiertelne niebezpieczeństwo, aby

tylko nie splamić swej człowieczej godności i honoru
Polaka.
Osterloffowie
przynoszą
zaszczyt swemu rodowi,
Polsce, a także Szwecji.
Zrozumiałe jest, że w warunkach życia w diasporze,
w znikomej mniejszości wyznaniowej, szczególnie na
skutek zawierania małżeństw mieszanych, dochodziło
niekiedy w tym rodzie do konwersji. Jednak nawet
ci członkowie rodu Osterloffów, którzy przyjęli ka
tolicyzm, zachowywali szacunek dla swego dawnego
wyznania, występowali w obronie jego dobrego imie
nia, a sentyment do niego ujawniali najpełniej w
ostatniej woli — w pragnieniu spoczywania w ro
dzinnym grobowcu na cmentarzu ewangelickim w
Warszawie. Dlatego też wszyscy przysporzyli chluby
polskiemu ewangelicy zmówi.
Prawdą jest — jak pisał Demokryt — że „świat jest
ojczyzną mądrych i szlachetnych” , ale jakże to ważne
dla nas, że właśnie tacy ludzie żyli, działali i nadal
są obecni tu, wśród nas, w Polsce.
3 Niestety, zmarł nie doczekawszy się publikacji niniejszego
opracowania
4 Jak wykazują personalia sądzonych
Proletariatczyków,
Edmund osterloff był członkiem Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego

B IB L IO G R A F IA
Słownik biograficzny P A N (zeszyt 102)
„Stolica“ , nr 40/774
Feliks Kon: Narodziny wieku — wspomnienia
„Fotograf Polski“ , nr 11/1929 i nr 6/1938
„Fotografia“ nr 1/21, 1981
Adam Sobota: Prospekt wystawy (Muzeum Narodowe
Wrocławiu)
Dokumentacja rodowa Osterloffów

we

OFIARY NA WYDAWNICTWO
Stefan Fulde (RFN) — 8800 zł, Zygmunt Kazimierczak — 1400 zł, Krystyna Kasperek — 1000 + 5000 zł,
Grzegorz Żukowski — 5000 zł, K.K. — 2000 zł, Marta
Kłyszewska — 1000 zł, Piotr Brózda — 5000 zł, Para
fia Ewang.-Augsb. Bierutowice — 35 000 zł, Krystyna
Kłapsia — 1400 zł, Joanna Н о т а — 1800 zł, Jadwiga
Krzywoń — 800 zł, Maria Prendergast — 15 200 zł,
Leokadia Zelent-Lipińska — 2000 zł, Halina Stahl —
2000 zł, Halina Wyszomirska — 400 zł, Elza Włóczkowska — 400 zł, Eugenia Kulska — 10 000 zł, Marta
Hart — 600 zł, N.N. — 4000 zł, Józef Flejtuch —
2000 zł, Bogumił Gajdeczko — 2000 zł, Stanisław Bieńkiewicz — 600 zł, Maria Kowalak — 1800 zł, Jadwiga
Busse — 1000 zł, Kazimierz Czapliński — 1400 zł,
Lesław Pawlak — 2000 zł, Władysław Sosna — 800 złf
ks. bp Gerard Kusz — 800 zł, Anna Stahl — 2000 zł,
Mieczysław Dobrowolski — 2000 zł, Maria Brodowicz
— 2000 zł, Paweł Bocek — 400 zł, Jan Przytocki —
600 zł, Bronisław Krzempek — 5000 zł, Jan Kow al
czyk — 400 zł, Jadwiga i Jerzy Reinstein — 7000 zł,
Zofia Nowakowa — 600 zł, Jan Has — 1400 zł, W ik
toria Parasińska — 2000 zł, Krzysztof Gawroński —
300 zł, Melania Truczka — 2000 zł, N.N. — 400 zł,
Maria Nekanda-Trepka — 2000 zł, Alfreda Kamińska
— 2000 zł, Zofia Lejmbach — 1400 zł, Lesław Pawluk
— 2000 zł, Andrzej Gawełczyk — 400 zł, Biblioteka
WSD Misjonarzy Oblatów M.N., Obra — 400 zł, Da
nuta Arnold — 2000 zł, Paweł Krzyżanek — 7000 zł,
ks. Kazimierz Gabryel — 400 zł, Aleksander Kurantoski — 2000 zł, Mirosława Kolarczyk — 3000 zł, ks.
Franciszek Jaworski — 400 zł, Krzysztof Bednarczyk
— 1200 zł, N.N. — 10 000 zł, Zofia Tworkiewicz —
600 zł, Kamila Figurzyńska — 2000 zł, Janina Przed
pełska — 1400 zł, Zbór Polskiego Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Katowicach — 1400 zł, ks. Władysław
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Nowicki — 2000 zł, Halina Odyniec — 600 zł, Witold
Bender — 600 zł, Otto Jelinek — 2600 zł, Maria Hauschke — 600 zł, N.N. — 1800 zł, Hanna Jelonek -—
3000 zł, Lidia Krzywiec — 2000 zł, Romana Glapa —
5000 zł, Stanisław Bajer — 1400 zł, Zenon Mały —
800 zł, Janusz Wojtyszkowiak — 400 zł, Romuald Kurantowski — 2000 zł, Władysław Liniewicz — 1000 zł,
Jerzy Kampl — 1800 zł, Ulryk Gondek — 1800 zł,
Andrzej Jackowski — 2000+3000 zł, Jakub Held
— 2000 zł, Jan Tacina — 5000 zł, Tadeusz Jeleń —
1000 zł, ks. Jan Feruga — 1400 zł, Józef Hoffman —
8800 zł, Anna Prus — 2500 zł, Małgorzata Chmielew
ska — 600 zł, Włodzimierz Zuzga — 5000 zł, N.N. —
5320 zł, Szarlota Michejda — 600 zł, Zofia Namieniecka — 2000 zł, Henryk Dominik — 10 000 zł, Alwina
Krajewska — 2000 zł, Adela i Feliks Grotek — 2000 zł,
Dorota Niewieczerzał — 400 zł, Hildegarda Jurczak —
7000 zł, N.N. — 2000 zł, Parafia Ewang.-Augsb., Lub
lin — 6000 zł, Andrzej Kostecki — 1800 zł, Alina W er
ner — 5000 zł, Tadeusz Świątek — 1500 zł, Zygmunt
Rayski — 3000 zł, Eugenia Pokrzewicka — 2000 zł,
Parafia Ewang.-Augsb., Radom — 5600 zł, Stanisław
Bieńkiewicz — 3000 zł, Bohdan Hyla — 15 000 zł, Han
na Zagrodnik — 12 000 zł, ks. Rudolf Bażanowski —
1200 zł, Krzysztof Szafran — 700 zł, Jarosław Swider
ski — 600 zł, Izabela Namysłowska — 600 zł, N.N. —
600 zł, Tadeusz Wegener — 5000 zł, Andrzej Kowalski
— 2600 zł, Jan Wierszyłowski — 2200 zł, Zofia Bro
dowicz — 1000 zł.
Wszystkim
Ofiarodawcom
serdecznie
dziękujemy.
Przypominamy, że ofiary na Wydawnictwo „Jednota”
można przekazywać na konto PKO V III OM Warsza
wa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pie
niężnym pod adresem: Administracja miesięcznika
„Jednota” , al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

KRYSTYNA LINDENBERG

Spotkanie w „Betanii“
Nazwa miejsca — „ Betania” —
doskonale pasowała do tego
spotkania. Ewangelicki Dom
Wypoczynkowy w Wapienicy
był w tym roku, w dniach 17—
19 października, miejscem do
rocznej
konferencji Komisji
Pracy Kobiet Polskiej Rady
Ekumenicznej.
Tym
razem
„Marie” i „M arty” spotkały się
pod hasłem: „Potrzebuje cię
Chrystus” .
Uczestniczki konferencji zosta
ły gościnnie przyjęte przez pro
wadzącą „Betanię” od ponad
20 lat diakonisę — siostrę Ire
nę Morawiec, i serdeczne po
witane przez konseniora die
cezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego —
ks: Andrzeja Czyża. „Potrzebu
je cię Chrystus” — ta myśl
była tematem referatu wpro
wadzającego,
wygłoszonego
przez przewodniczącą Komisji
Pracy Kobiet, Pelagię Jawor
ską (Kościół Mariawitów). Na
podstawie czterech Ewangelii,
Dziejów Apostolskich i Listu
do Tytusa mówiła ona o roli
kobiet w życiu Jezusa, w gło
szeniu Słowa Bożego i w dzia
łalności
w
społecznościach
pierwszych chrześcijan. Tema
tem dyskusji wśród zebranych
był ostatni punkt tego refera
tu: jak współczesna kobieta w
Polsce może odpowiedzieć na
to wezwanie. Ta zasadnicza
kwestia, jaka staje przed ko
bietami w obecnej, tak trud
nej, sytuacji w kraju, wywoła
ła dyskusję, która nie ograni
czyła się do ram ogólnego ze
brania, ale toczyła się później
w rozmowach prywatnych.
Mimo zasadniczego porozumie
nia co do niezbędności potwier
dzaniu naszej chrześcijańskiej
tożsamości, co do roli modlitwy, ufności w Boże miłosier
dzie oraz konieczności wzajem
nego rozumienia się (a więc
realizacji podstawowych cnót
wiary, nadziei i miłości), mimo
wspólnych modlitw i śpiewu,
wzajemnej sympatii i serdecz
ności, nie wszystkie kobiety

czuły się uspokojone i usatys
fakcjonowane. Najdobitniej wy
raziła to Sylwia Irga (Kościół
Ew.-Augsb.),
która określiła
konferencję raczej jako „reko
lekcje” niż pole wymiany do
świadczeń.
Niewątpliwie ten
pogląd wynikał z jej ogromne
go zaangażowania w pracy na
rzecz najbiedniejszych. Ona to
bowiem jest współzałożycielką
lubelskiego Towarzystwa im.
Brata Alberta i współorganiza
torką Kuchni Ludowej (wyda
jącej obecnie ok. 300 bezpłat
nych obiadów dziennie), schro
niska dla samotnych kobiet w
Bychawie k. Lublina, różnych
form opieki nad dziećmi „trud-,
nymi” , apteki leków z darów
zagranicznych,
rozdawnictwa
odzieży,
a
ostatnio jeszcze
schroniska
dla bezdomnych
mężczyzn.
Konferencja wykazała tenden
cję do skłaniania się kobiet ra
czej ku wzorowi „M arii” niż
„M arty” . Idealne natomiast po
łączenie obu tych wzorów służ
by, mocne stanie na „obu no
gach” , jakimi są miłość do Bo
ga i bliźniego, została zapre
zentowana uczestniczkom przez
siostrę Rutę Fromm, diakonisę
z Miechowie, która jako hono
rowy gość konferencji mówiła
o historii i działalności diako
natu na Śląsku Cieszyńskim.
Zarówno dzieje Domu Macie
rzystego „Eben-Ezer” i jego
placówek opiekuńczych w Dzięgielowie, jak też Domu Matki
Ewy von Thiele Winkler w
Miechowicach
pokazują,
że
prawdziwa wiara, miłość i wy
trwałość potrafią przezwyciężyć
wszystkie przeszkody: wojnę,
prześladowania, utracenie mie
nia, odebranie terenu pracy
(upaństwowienie Domu Dziec
ka). Diakonia i misja, praca i
ewangelizacja trwają na Śląsku
już prawie sto lat, rozwijają
się i przyciągają coraz to nowe
osoby z kolejnych pokoleń. Są
potwierdzeniem, że Chrystus
nas potrzebuje.

Przedmiotem obrad konferen
cji były ponadto: Dekada Soli
darności Kościołów z Kobieta
mi (ref. Małgorzata Platajs —
Kość. Ew.-Augsb.), Europejskie
Forum Kobiet Chrześcijańskich
(ref. Krystyna Lindenberg —
Kość. Ew.-Ref.) oraz Światowy
Dzień Modlitwy Kobiet. Przy
pomnijmy, że nabożeństwa w
tym dniu odbywają się w P o l
sce od 28 lat (na świecie od 103
lat). Wymagają one wszędzie
długich przygotowań, ale zdobyły popularność wśród kobiet
i za każdym razem są dla nich
wielkim przeżyciem. Dlatego
składano sprawozdania z tego
rocznych nabożeństw, które od
bywały się w miejscowościach,
z których pochodzą delegatki,
a następnie dyskutowano nad
liturgią przygotowywaną już
na marcowe nabożeństwo w
1990 r.
Niestety, pożytek ze wspól
nych przemyśleń i dyskusji od
niosła zaledwie garstka nie
wiast w stosunku do liczby ko
biet w Kościołach zrzeszonych
w PRE. Nawet spośród już
zgłoszonych na konferencję —
przyjechała tylko połowa. W
rezultacie nie były wcale re
prezentowane środowiska metodystyczne, baptystyczne
i
polskokatolickie, a największy
Kościół w naszym kraju po
rzymskokatolickim — prawo
sławny — reprezentowała tyl
ko jedna osoba. A przecież za
równo te delegatki, które już
uczestniczyły w takich konfe
rencjach, jak i te, które przy
jechały po raz pierwszy, stwier
dzały, że tego typu spotkania
są bardzo potrzebne, pouczają
ce i wartościowe, powinny więc
być kontynuowane. Może tylko
należałoby je lepiej propago
wać?
Chrześcijanki wszystkich wy
znań stają dziś w Polsce przed
wieloma, coraz cięższymi, obo
wiązkami i coraz trudniejszymi
zadaniami. Poczucie wspólnoty
w wierze, miłości i nadziei
wzmacnia ich siły.
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Między Warszawq i Lodziq
Rozległy obszar między War
szawą i Łodzią, położony w sa
mym środku dzisiejszej Polski,
znajduje się niemal w całości w
dorzeczu jednej rzeki — Bzury.
Dzieje protestantyzmu na tym
terenie sięgają X V I w. W
1551 r. powstał kalwiński, a
później ariański zbór w Brze
zinach. Istniał on do lat 20.
X V II w. W 1645 r. we wsiach
Jaktorów, Kaski i Szczawinek,
położonych na wschód ,i północ
od dzisiejszego Żyrardowa, osiedlili się pierwsi „holendrzy” .
Karczowali lasy, osuszali ba
gna, a następnie uprawiali po
zyskaną w ten sposób ziemię.
Najobfitszy
napływ „holen
drów” przypadł na II połowę
X V III w. Pochodzili oni prze
ważnie z Wurtembergii, a tak
że z Prus .Zachodnich (Pomo
rza), Brandenburgii i Śląska.
Większość z nich wyznawała
luteranizm, nieliczną domiesz
kę stanowili reformowani. N aj
starsze ich osiedle powstało w
1798 r. w Gałkówku k. Brzezin.
Natomiast w Troszynie Nie
mieckim i Nowym Wymyślu
k. Gąbina zamieszkali menonici. W końcu X V III i w począt
kach X IX w. powstały pierw
sze skupiska ewangelickie w
miastach (Brzeziny, Gąbin, Go
stynin, Wiskitki ,i in.). Ich mie
szkańcy byli głównie sukienni
kami.
Najstarszą parafią ewangelicką
na obszarze między Warszawą
i Łodzią była parafia w Iłowie,
założona w 1775 r. W latach
1805— 1836 powstały parafie w
Brzezinach, Gąbinie, Gostyni
nie, Łowiczu, Rawie i Wiskit
kach (przeniesiona później do
Żyrardowa).
Sto lat później, w 1923 r., pa
rafie te liczyły w sumie ok. 25
tysięcy wiernych. Na obszarze
administracyjnym każdej z nich
znajdowało się od kilkunastu do.

Fragment żeliwnego
cmentarzu w Iłowie
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krzyża

na

dwudziestu kilku (parafia brze
zińska) cmentarzy, razem oko
ło 100. W większości były to
małe cmentarze wiejskie. W
miastach omawianego regionu
cmentarze ewangelickie zakła
dano na ogół na peryferiach,
często sąsiadowały one z cmen
tarzem katolickim lub stanowi
ły z nim jedną całość, choć za
wsze posiadały własną bramę.
Wszystkie (poza cmentarzem w
Kutnie) przetrwały do dziś, ale
znajdują się w bardzo różnym
stanie. Tam, gdzie istnieją jesz
cze niewielkie skupiska ewan
gelików, są one przeważnie za
dbane, w innych
miastach
przedstawiają smutny obraz za
niedbania i zniszczenia. Najgo
rzej potoczyły się losy w iej
skich cmentarzy, wiele z nich
w ogóle przestało istnieć.
Stan większości znanych mi
cmentarzy
ewangelickich w
środkowej Polsce wskazuje, że
wiele z nich ulegnie wkrótce
zupełnej zagładzie. Duża część
tego, co w ciągu dwóch lat-wę
drówek widziałem i utrwaliłem
na fotografiach, już za rok mo
że należeć do przeszłości. Po
niższy tekst jest więc czymś w
rodzaju epitafium dla kilku
spośród wielu ginących nekro
polii.

Cmentarz ewangelicki w Rawie
Mazowieckiej stanowi fragment
dużego cmentarza komunalne
go. Ściśle mówiąc jest to „inno
wiercza” część nekropolii, na
której grzebano zarówno pro
testantów, jak i prawosławnych
(ich groby pomijam w poniż
szym opisie).
Jeszcze do niedawna mogło się
wydawać, że znajdującym się
tu starym nagrobkom nic nie
zagraża. Co prawda z roku na
rok coraz więcej było pośród
nich nowych, katolickich gro
bów, nie niszczono jednak ist
niejących pomników nagrob
nych. Obecnie są one bez
względnie usuwane.
Najstarsze epitafia pochodzą z
,lat 40. i 50. X IX w., wiele z
nich posiada duże walory arty
styczne. Dominują nagrobki z
szarego
piaskowca, otoczone
bardzo ozdobnymi barierami z
kutego żelaza. Zachowały się
także dwa pomniki nagrobne w
formie masywnych, murowa
nych z cegły obelisków, z tab
licami z piaskowca lub cyno
wej blachy. Jeden z nich wień
czy masywny krzyż odlany z
żelaza. Nieopodal, na bezimien
nym dziś grobie stoi także że
liwny, lecz ażurowy krzyż o
smukłej, lekkiej sylwetce.

Zniszczone nagrobki na cmentarzu
w Wiskitkach

Na cmentarzu (tym spoczy
wają w większości ewangelicy
(Osiadli w Rawie, choć są tu
także groby okolicznych wła
ścicieli ziemskich. Odnalazłem
fragment zniszczonego, żeliw
nego pomnika Józefa Hejmansa, pułkownika wojsk napole
ońskich, później komisarza ob
wodu rawskiego,, zm. 7 lutego
1850 r. Większość inskrypcji
nagrobnych sporządzono w ję
zyku polskim, napisy niemiec
kie są znacznie rzadsze.
Na .przełomie X V III i X IX w.
hrabia Feliks Łubieński spro
wadzi! do Wiskitek (dziś osady
pod Żyrardowem) kilkudziesię
ciu sukienników wyznania ewamgelickiego. W 1805 r. po
wstała parafia, założono istnie
jący do dziś cmentarz.
Znajduje się - on na południo
wo-zachodnich peryferiach osady, jego obszar porasta w y
jątkowa gęstwina krzaków bzu ,
przez którą trudno się prze
drzeć nawet wiosną. Mieszkań
cy
Wiskitek
wykorzystują
cmentarz jako wysypisko śmie
ci, stąd też w tylnej jego czę
ści. mniej zarośniętej, znajdują
się hałdy różnego rodzaju od
padów. Ogrodzenia brak.
Zachowało
się
kilkadziesiąt
nagrobków z szarego piaskow
ca. Większość z nich została'
przewrócona. Na swych m iej
scach znajdują się jedynie pod
stawy,
natomiast
segmenty
tworzące niegdyś górne części
pomników] leżą porozrzucane.
Odnalazłem kilka poziomych
płyt nagrobnych (ze swej na
tury mniej podatnych na zni
szczenie), o krawędziach nie
kiedy ozdobnie profilowanych,
z rozetkami w narożach. Jeden
z grobów otacza żeliwna, ażu
rowa bariera. Dwa duże kru
cyfiksy, również odlane z że
laza, zwracają uwagę masywnością i prostotą kształtów, rea
listycznie przedstawioną syl
wetką Ukrzyżowanego. Niekie
dy łączono kamień z żelazem.
Jeden z nagrobków wykonano
z nie obrobionego głazu narzu
towego, w którym osadzono
żelazny krzyż (dziś uszkodzo
ny).

Na większości pomników na
grobnych umieszczono napisy
w języku polskim. Podobnie
jak polskie
inskrypcje
na
cmentarzach ewangelickich w
Łowiczu, Rawie Mazowieckiej
i Żyrardowie — są one świa
dectwem, że osiadli w tych
miastach ewangelicy szybko
polonizowali się. W 1921 r.
większość z nich uważała się za
Polaków.
jZupełnie inaczej było w półtnocnej części obszaru między
Warszawą i Łodzią, w dawnych
powiatach gostynińskim i sochacze wskim. Tamtejsi ewan
gelicy, nazywani przez autoch
tonów „kolonistami” , byli nie
mal
wyłącznie
rolnikami,
mieszkańcami wsi. Lesistość

tych okolic, znaczne odległości
(między wsiami
utrudniające
kontakty międzyludzkie, duża
liczba skupisk założonych przez
^napływających z Niemiec oisadników oraz niski poziom
(kultury tamtejszej
1udności
wiejskiej — wszystko to spra
wiło, że „koloniści” na ogół nie
iulegali wpływom polskiego otoczenia. W większości pozosta
li Niemcami. Jednakże i na
tamtejszych cmentarzach eiwangelickich spotykamy nie
liczne ślady polskości.
/W miejscowości Iłów, położo
nej kilkanaście kilometrów na
północny zachód od Sochacze
wa, cmentarz ewangelicki przy
lega do cmentarza katolickie
go (choć w odróżnieniu od nie-
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Cmentarz w Rawie Mazowieckiej.
Żelazne ogrodzenie z przełomu X IX
i XX w.

A uf Deinem Pfade, zur Dmer Zeit
bring uns
durch Gnade zur Heerlichkeit.
[Twą drogą i w Twym czasie
prowadź nas
przez laskę do światłości.]

Igo nie jest ogrodzony). Został
nałożony zapewne jeszcze w
/XVIII w., gdy — jak już
wspomniałem — powstała tu
tejsza parafia ewangelicka.
/Zachowało się zaledwie kilka
naście pomników nagrobnych
'— przeważnie uszkodzonych.
)Z innych pozostały porozrzu
cane fragmenty. Jeszcze przed
kilkunastu
laty
pośrodku
cmentarza wznosił się wysoki
♦drewniany krzyż. Obecnie leży
spróchniały. Najstarsze epitacELa znajdują się na grobie ro
dziny Jeute. Ma on formę w y 
dłużonej podmurówki z kamie
ni polnych, na której spoczy
wają trzy głazy narzutowe. Z
majpisu wykutego na środko
wym głazie dowiadujemy się,
że pogrzebano tam pastora iłowsłkiei parafii, Dawida Jeute,
izm. 21 marca 1853 r. Zachowa
ło się także kilka poziomych
cementowych płyt oraz odla
nych z żelaza krzyży. Tylko je 
den z nich, ażurowy, stoi, resz
ta leży połamana.
Na płycie nagrobnej Johana
Christiana
Leischnera
(zm.
'1904 r.) wyryto taką oto sen
tencję:
Steh, Wandersmann, und höre an
Was dir die Toten sagen.
Pack ein die Rach fein, allgemach
Du folgst in ellich Tagen.

(Słowa te można tłumaczyć tak:
Zatrzymaj się, wędrowcze, i
posłuchaj,
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Co powiedzą ci umarli.
Odrzuć pomstę niegodną, z wolna
i ty dochodzisz tego dnia.

iNekropoiię iłowską można by
/zaliczyć do cmentarzy w iej
skich. Wszak^Iłów utracił pra
wa miejskie jeszcze w li&69 r.
/Zachował jednak wiele z daw
nego, miejskiego charakteru
(nie tylko rynek i sieć ulic). I
choć na tutejszych cmenta
rzach — ewangelickim i kato
lickim — spoczywają głównie
chłopi, najlepiej określić je
mianem małomiasteczkowych.
(Na zakończenie opiszę więc
dwa typowo wiejskie cmenta
rze ewangelickie: w Karolewie
(i Matyldowie, podlegające nie
gdyś parafii w Łowiczu.
/Niemieccy osadnicy, luteranie
iz Wurtemibergii, przybyli do
(Karolewa w latach 1840— 1/842.
(Być może już wówczas założo
no tutejszy cmentarz. Znajdu
je się on na skraju wsi, przy
polnej drodze do wsi Jasionna.
/Jest tak bardzo zniszczony, że
jedynie gęste krzaki bzu (wy
różniające ten skrawek lasu
jod reszlty) umożliwiły mi jego
odnalezienie. Zachowało
się
izaledwie
kilka
nagrobków.
(Dwa z nich stoją, reszta leży
przewrócona. Najstarsze epita
fium znajduje się na grobie
(Adolfa Wissmanna, kapitana
iwojsk niemieckich, poległego
W początkach pierwszej wojny
światowej. Pozostałe pochodzą
Ż lat 20. i 30. Jedno z nich
[zdobi dwuwiersz:

/Cmentarz ewangelicki w Ma
tyldowie koło Sochaczewa jest
niewielką wysepką
starych
drzew i , krzaków.
Niemal
wszystkie
nagrobki
zostały
(zniszczone, udało mi się odna
leźć tylko kilka fragmentów.
(Zachował się natomiast piękny,
ażurowy krzyż z lanego żelaza.
(Stoi on na grobie Augusta
/Krenitza, zm. w 1'908 r.
'W 1921 r. w Matyldowie
mieszkało 103 ewangelików i
(wszyscy uważali się za Niem
ców. Ich współżycie z ludno
ścią autochtoniczną, katolicką,
układało się dobrze. Znajdują
cy się w środku wsi drewniajny dom modlitwy (wybudowa
ny .przez ewangelików być mo
że jeszcze w X IX w.) służył
jednocześnie jako pomieszcze
nie czteroklasowej szkoły po
wszechnej1
, do której uczęszcza
ły wszystkie dzieci: i polskie, i
niemieckie. Co więcej, dobrosą
siedzkie stosunki panowały w
(Matyldowie także w okresie okupacji. W pamięci starszych
mieszkańców wsi pozostał ów
czesny wójt gminy Rybno,
nazwiskiem Krentz, który w
razie potrzeby stawał w obro
nie Polaków. Jeszcze dziś nie
którzy mieszkańcy Matyldowa
•utrzymują listowny (kontakt ze
(swymi dawnymi sąsiadami, ży
jącymi, w Europie Zachodniej
lub w Ameryce.
\A jednak to mieszkańcy tej i
kilku sąsiednich wsi zniszczyli
(tutejszy cmentarz, przez wiele
lat traktowali nekropolię jako
źródło kamienia budowlanego.
Trudno powiedzieć, ile było w
itym bezmyślności, a ile nienarWiści. Nienawiści nie do kon
kretnych osób, lecz do wszy
stkiego co niemieckie, zrodzo
nej z popełnionych przez na
jeźdźców zbrodni.
Tekst i zdjęci.
P. Fijałkowslr

OFICEROWIE POLSCY WYZNANIA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO
UWIĘZIENI W ZSRR W OBOZACH W KOZIELSKU, OSTASZKOWIE
I STAROBIELSKU, ZAMORDOWANI W 1940 ROKU PRZEZ NKWD
1. W A C ŁA W BORKOWSKI, syn Stanisława, ur. w 1913 r., poirucznik-lekarz, ostatnia wiadomość z Kozielska. (Lista więźniów
obozu w Kozielśku: „Borkowski podporucznik” .}
2. M IE C ZYSŁA W FIEDLER, syn Henryka,, nr. w 1(899 r., major
dyplomowany 2 pułku ułanów, oficer Departamentu Kawalerii
Ministerstwa Spraw Wojskowych, ostatnia wiadomość ze Staro
bielska. (Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Fiedler Mieczy
sław Henryk, major dypl. kawalerii” .)
3. W Ł A D Y S Ł A W GĄSIOROWSKI, syn Władysława, ur. 1002 r.,
inżynier-leśnik, porucznik, ostatnia wiadomość ze Starobielska.
(Lista więźniów obozu w Starobielsku: „Gąsiorowski Włady
sław” .)
4. GUSTAW TADEUSZ HANTKE, syn Gustawa, ur. 1911 r., inżynier-chemilk, w 1939 r. uczestnik obrony Brześcia n. Bugiem,
ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów olbozu w Sta
robielsku: „Hantke Gustaw, ppor. rez., ur. 17 1(1 191(1 w Peters
burgu” .) Por. „Jednota” 1987, nr 11, s. 22.
5. JAN W Ł A D Y S ŁA W NELKEN, syn Ediwardav ur. w 1878 r„
lekarz-psychiatra, pułkownik w Centrum Wyszkolenia Sanitarne
go. (Lista więźniów obozu w Kozielsku: „Nelken Jan Władysław,
płk, lekarz” .) Per. „Jednota” 1986, nr 11, s. 10—1(1
6. KS. JAN POTOCKI, syn Juliana, ur. w 1888 ,r., duchowny ew.ref., major-kapelan WP, ostatnia wiadomość ze Starobielska.
(Lista więźniów olbozu w Starobielsku: „Potocki Jan, m jr kape
lan, superintendent ewang. (!), ur. 1(888, s. Juliana, wywieziony
w .grudniu 1939 r., tuż przed Świętami Bożego Narodzenia z
obozu” .)
7. TADEUSZ PRAUSS, syn Tadeusza, ur. w 1*80-6 r., pułkownik-piloit, ostatnia wiadomość ze Starobielska. (Lista więźniów obo
zu w Starobielsku: „Prauss Tadeusz,, płk lotn.” .)
8. LEONARD SKIERSKI, syn Henryka;, ur. w 1866 r., generał
dywizji, więzień Starobielska. (Lista więźniów obozu w Staro
bielsku: „Skierski Leonard, gen. dyw., ur. 26 4 1866” .)
9. K AZIM IE R Z GOŁKOWSKI, syn Wilhelma, ur. w 1894 r., pod
pułkownik, dowófdca 9 pułku piechoty, ostatnia wiadomość z
Kozielska. (Lista zamordowanych w Katyniu: „Gołkowski Kazi-,
tmierz, ppłk” .)
Drodzy

Czytel ni cy,

Drukowana powyżej lista dziewięciu oficerów polskich, zamordowanych
w 1940 r. przez NKWD, powstała na podstawie materiałów zgromadzonych
przez Konsystorską Komisję Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw.
Ośmiu pierwszych było członkami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
dziewiąty — podpułkownik Kazimierz Gołkowski — był katolikiem, mę
żem naszej współwyznawczyni, jednej z najbardziej zasłużonych parafia
nek warszawskich, dziś już nieżyjącej śp. Ludwiki Gołkowskiej. Na jej
to prośbę nazwisko ppłk. Kazimierza Gołkowskiego umieszczone zostało
na liście poległych naszych współwyznawców, drukowanej w nr 11/89
„Jednoty” (patrz: „Ci, którzy polegli”, s. 7), a na cmentarzu ewangelicko- reformowanym w Warszawie znajduje się jego symboliczny grób, który
powstał w wyniku starań żony. Z tych to względów nazwisko jego wy^
mieniono i na tej liście.
Tą drogą zwracamy się do Czytelników z prośbą o ewentualne uzupełnie
nie powyższej listy nazwiskami innych oficerów naszego wyznania, o któ
rych rodziny lub przyjaciele wiedzą, że przebywali w obozach sowieckich
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Wszelkie informacje prosimy
kierować bezpośrednio pod adresem:
v
Konsystorska Komisja
Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw
al. Świerczewskiego 76a
00-145 Warszawa

W Ś RÓ D K S I Ą Ż E K
WARSZAWSKIE CMENTARZE
EWANGELICKIE
Dwa imponujące tomy poświęcone
obu warszawskim cmentarzom
ewangelickim* stanowią znakomite
uzupełnienie wydawnictwa Stani
sława Szenica, poświęconego swego
czasu Cmentarzowi Powązkowskie
mu i opublikowanego również w
Bibliotece Syrenki. Na opracowanie
tego typu czekają jeszcze stołeczne
cmentarze innych wyznań, mAn. ży
dowski i prawosławny. Gdyby uda
ło się przygotować dla nich analo
giczne opracowanie biograficzne, uzyskaliibyśmy swego rodzaju cało
ściowy
obraz
wielowyznaniowej
społeczności stolicy w X IX i pier
wszej połowie X X wieku.
Prace Jadwigi i Eugeniusza Szul
ców, poświęcone cmentarzom ewan
gelickim, przygotowywane były od
wielu lat i są wynikiem zaangażo
wani a i pracy
hiistoryków-amatorów, a nie specjalistów, co ma swo
je dobre i złe strony — do uwag
krytycznych powrócimy jeszcze na
końcu tego omówienia.
Zgodnie z brzmieniem
podtytułu:
Zm arli i ich rodziny, obie książki
nie są historycznymi monografiami
cmentarzy, lecz sui generis słowni
kami biograficznymi zarówno osób
pochowanych
na
warszawskich
cmentarzach protestanckich, jak też
ich rodzin i bliskich oraz innych
ludzi, których mogiły nie znalazły
się przy ulicach Żytniej i Młynar
skiej, ale% którzy mocno związani
byli z historią warszawskich zbo
rów ewangelickich.
I tak, w tomie poświęconym Cmen
tarzowi
Ewangel icko -Au g sbu/rskiemu znajdują się 644 biogramy, oo
obejmuje zaledwie
drobną
część
spośród wielu tysięcy osób pocho
wanych na tym cmentarzu. W to
mie zawierającym dane o osobach
pochowanych na Cmentarzu Ewan
gelicko-Reformowanym znajdujemy
278 biogramów, podobnie
jednak,
jak w opracowaniu poprzednim, za
warto w tych zapiskach często cen
ne informacje o jeszcze innych oso
bach. Dlatego indeksy, w które za
opatrzono •obydwa tomy, zawierają
tysiące nazwisk.
Opracowanie poświęcone nekropolii
ewangelicko-reformowanej przy uli
cy Żytniej poprzedzone jest krótkim
wstępem, w którym autorzy skon
centrowali się na historii
tego
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cmentarza od momentu jego zało
żenia w 1792 roku (wspomniano tu
też o starszym, znajdującym się od
X V II wieku na Lesznie, cmentairzu
ewangelickim) po czasy najnowsze.
Zasadnicza, biograficzna część tek
stu rozpoczyna się (w układzie al
fabetycznym) od biogramu Witolda
Aleksandrowicza (1848— 1906), śpie
waka operowego, a kończy się bio
grafią
Ludwika
Żych liński ego
(1822— 1890), budowniczego
w ar
szawskiego.
Dane, które znajdujemy w życiory
sach, oparte' są na szerokiej kweren
dzie — autorzy nie ograniczyli się
oczywiście do danych z inskrypcji
nagrobkowych i nekrologów praso
wych.
Wszystkie biogramy
opa
trzone są krótkimi
informacjami
bibliograficznymi, z których dowia
dujemy się o wykorzystaniu prasy
warszawskiej,
szerokiej
literatury
biograf i stycznej a także źródeł ręko
piśmiennych, m.in. z Działu Ręko
pisów Biblioteki Uniwersytetu W ar
szawskiego i Archiwum Głównego
Akt Dawnych oraz akt stanu cyw il
nego parafii
ewangelicko-reformo
wanej w Warszawie, przechowywa
nych w
Archiwum
Państwowym
m.st. Warszawy
(z lat 1808— 1886
z lukami) i Archiwum Urzędu Sta
niu Cywilnego przy ul. Jezuickiej
(po roku 1886). ^
Warto też zwrócić uwagę na fakt,
że autorzy nie ograniczyli się do
opracowywania biogramów osób w y 
znania ewangelicko-reformowanego,
zasłużonych dla
społeczeństwa i
Kościoła Ew angel ioko - Reformowane
go. Na cmentarzu przy ulicy Żytniej
znajdowali i
znajdują
miejsce
ostatniego spoczynku
członkowie
różnych wyznań chrześcijańskich, a
także osoby nie należące do żadne
go Kościoła, tzw. bezwyznaniowcy,
którzy nie znaleźli tego miejsca na
innych warszawskich cmentarzach.
W ten sposób na kartach tego tomu
znalazły się biogramy- warszawian
wyznania np. anglikańskiego i in.
Szkoda tylko, że nie zawsze infor
macje o wyznaniu zmarłego zostały
dostatecznie wyraźnie uwypuklone
w biogramach, co może stać się po
wodem wątpliwości, a nawet omy
łek, w . pracach historyków korzy
stających z tych opracowań.
Wśród ewangelików reformowanych,
zmarłych w X V III, X IX i X X w ie
ku, znajdujemy nazwiska wskazu
jące na bardzo różne pochodzenie
zmarłych. Obok Polaków — potom
ków rodzin wiernych Reformacji od
X V I wieku, znajdujemy imigrantów
z Niemiec, Szwajcarii, Francji, A n 
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glii, Czech a także ich spolonizo
wanych potomków. Dla
historyka
Warszawy szczególnie interesujące
są dane
dotyczące
ewangelików
związanych w X V III wieku z dwo
rem ostatniego polskiego króla —
Stanisława Augusta Poniatowskie
go (np. Piotr Filip Benezet, Jan Ro
bert Watson, Samuel Kahle, Patrycjusz Middleton), a także osiemnasto
wiecznych i dziewiętnastowiecznych
finansistów, kupców i przemysłow
ców kładących podwaliny pod eko
nomiczny rozwój miasta (np. Piotr
Blank,
Fryderyk
Cabrit, Antoni
Chaudoir, Michał Grosse, Bernard
Nantke, Wincenty Norblin i in.).
Osobną, wartą 'wspomnienia, grupę
stanowią ewangelicy
pochodzenia
żydowskiego, których najwybitniej
szym przedstawicielem był pocho
wany na cmentarzu przy ul. Żytniej,
w podziemiach imponującej kaplicy
grobowej, Leopold Kronenberg —
finansista i przemysłowiec, który
swój ogromny majątek postawił w
1863 roku do dyspozycji powstań
czego Rządu Narodowego.
Przypomnienie
postaci
Leopolda
Kronenberga nasuwa następującą
refleksję: otóż wyraźną przewagę w
omawianym tomie mają ludzie kul
tury i sztuki: pisarze,
naukowcy,
dziennikarze, artyści. Czuje się nie
dosyt danych o przemysłowcach, f i 
nansistach i kupcach, czyli —- uży
wając dzisiejszego
określenia
—
działaczach gospodarczych. Jest to
oczywisty skutek tego, że doczeka
liśmy się różnych
„branżowych”
słowników biograficznych i opraco
wań uwzględniających postacie' np.
dyrygentów, księgarzy, aktorów, ar
chitektów, pisarzy i artystów, a brak
wciąż danych o pracownikach han
dlu i przemysłu stołecznego w cza
sach jego
największego
rozwoju,
tzn. w X IX i X X wieku.
Przejdźmy teraz, z recenzenckiego
obowiązku, do uwag "krytycznych.
Tak pionierskie i obszerne dzieło
nie mogło ustrzec się błędów i omyłęk. To oczywiste i w w ydaw
nictwie typu biograficznego, nie do
uniknięcia, o czym najlepiej w ie
dzą autorzy, redaktorzy i czytelni
cy wzorcowej pozycji tego typu —
Polskiego Słownika Biograficznego,
który z tomu na tom opatrywany
jest sążnistymi erratami. Podobne
poprawki nanosić można w tekstach
biogramów obu tomów poświęco
nych
ewangelickim
cmentarzom
Warszawy. Nie będziemy tu jednak
wyliczać drobiazgowo zauważonych
pomyłek (często zresztą ji\e zaw i

nionych przez autorów), mamy bo
wiem świadomość, że byłby to nie
istotny margines. Rolę korektorów
spełnią najlepiej rodziny .osób uję
tych w tych biograficznych opraco
waniach — one to bowiem najle
piej wychwytywać .będą błędy, pro
stować je i uzupełniać dane.
Tu ęhcemy zwrócić uwagę na spra
wy nieco ogólniejszej natury. Prze
de wszystkim niepokojąco
płynne
wydają się nam kryteria
doboru
osób ujętych w obu tomach. Auto
rzy — zapewne słusznie — zasady
te omawiają dość ogólnikowo, bo
trudno sobie wyobrazić stosowanie
tu jakichś szczególnie
ścisłych,
„naukowych” kryteriów. Jednak uznawanie tzw. zasług za podstawo
wy powód zakwalifikowania dó gror
na wybranych prowadzi do niepo
rozumień, skoro te zasługi d ich ocena zmieniają się w dzisiejszych
czasach bardzo szybko, ulegając na
wet gwałtownym przewartościowa
niom.
'Niepokoi także szeroki zakres uwzględniania osób nie pochowanych
na obu warszawskich cmentarzach.
Część z nich ma tu tylko groby
symboliczne, część zaś pogrzebana
jest w zupełnie innych miejscach
(np. Aleksander Krause, Stanisław
Kunicki, Witold Langrod, Leon W ła
dysław Loewenstein i in.). W ten
sposób formuła pracy zasygnalizo
wana podtytułem rozszerza się w y
raźnie w kierunku słownika biogra
ficznego
wszystkich
zasłużonych
stołecznych ewangelików, niezależ
nie od miejsca ich ostatniego spo
czynku. I tu jeden z przykładów
niekonsekwencji: w biogramach ro
dziny Diehlów brak informacji o
księdzu superintendencie
Karolu
Diehlu, długoletnim pastorze War
szawskiego . zboru ewangelicko-re
formowanego na przełomie X V III i
X IX wieku. Zmarł on, co prawda,
w Poznaniu, a pochowano go — ze
wTzględu na trwające właśnie walki
powstańcze w Królestwie —
na
wielkopolskim cmentarzu ewange
lickim w Orzeszkowie, ale przez
całe życie związany był z. Warszawą
i tu zapewne chciał spocząć. Podob
nych wątpliwości można w omawia
nych pracach znaleźć więcej, a jest
to wynik płynności kryteriów do
boru, które w ostatniej
instancji
rozstrzygać musi autor, posiłkując
się ewentualnie radami recenzentów. •
Równie niepokojąca jest wyraźna
v/ obu omawianych tomach tenden-’
cja apologetyczna. W ydaje się nam,
że ewangelicy warszawscy
bronią
się dostatecznie dobrze swymi ży-

ciorysami przed wszelką, często nie
smaczną, krytyką z pozycji nacjo
nalistycznych,
wyznaniowych
czy
też hi per patriotycznych. Zapewne
nie byli oni, jako zbiorowość, ani
gorsi, ani lepsi od swych współro
daków
i współobywateli
innych
wyznań. Jednak autorom wyraźnie
zależy na unikaniu tonów ciemnych
i na łagodzeniu faktów, w ich prze
konaniu, kompromitujących.
Stąd
zapewne w tomie poświęconym na' szemu cmentarzowi brak
biogra
mów dziewiętnastowiecznych dygni
tarzy w służbie rosyjskiej. Niektó
rzy "z" nich byli pochodzenia brytyj
skiego, wyznania zapewne anglikań
skiego, za Polaków się nie uważali
— nie bardzo jest się więc za kogo
i za co wstydzić, nawet jeśli do lu
dzi żyjących w zupełnie innej epo
ce zastosujemy nasze dzisiejsze nor
my etyki obywatelskiej.
Tę samą tendencję dostrzegamy w
sformułowaniach biogramów tych
osób, które ostatecznie uznano za
kwalifikujące się do
opublikowa
nia. Żeby nie być gołosłownym —
trzy przykłady. Historyk czy też amator, znawca epoki Królestwa Pol
skiego i dziejów powstania listopa
dowego, zdziwi się czytając na s. 281
eufemistyczne określenie niepopularności w warszawskim społeczeń
stwie
Karola
Fryderyka
Woydy
(1771— 1846), prezydenta Warszawy
w czasach Królestwa Kongresowego.
Była to tuż przed powstaniem listo
padowym postać powszechnie znie
nawidzona za lojalizm i ustępstwa
wobec uroszczeń wielkiego księcia
Konstantego Pawłowicza i jego urzędników. Roznamiętnieni studenci
obili nawet pana prezydenta na uli
cy kijami, ale wszystko to nie uj
muje mu zasług w organizowaniu
administracji społecznej i z
perspektwy czasu nie jest powodem do
wstydu.
Inaczej nieco rzecz się ma z Mar
kiem Reverdilem U 734— 1790), bi
bliotekarzem Stanisława Augusta P o
niatowskiego. Autorzy pisząc c nim
i wspominając jego pamiętnik nie
dodali, że z tegoż dzieła i innych
dokumentów wychyla się postać bar
dzo
niesympatyczna.
Malkontent,
naciągacz ocierający się o szantaż,
paszkwilant, który we wspomnia
nym pamiętniku oczerniał króla i
dwór, jednocześnie domagając się
ci^gle pieniędzy za prawdziwe i do
mniemane usługi.
Jeszcze inaczej przedstawia się spra
wa Ludwiką Pietrusińskiego, z ’ któ
rego biogramu wzorowego ewange
lika reformowanego i działacza ko
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Ks. A lfred Cholewiński TJ: Chrześcijaństwo ponownie odkrywane. W ar
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Anna Kamieńska: Dwie ciemności i wiersze ostatnie. Poznań 1989, 219 s.,
egz. 20 000 + 350, cena zł 1100
Andrzej Kijowski: Bolesne prowokacje. Poznań 1989, 206 s., egz. 30 000,
cena zł 1400
Michel. P. Laroche: Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa. Tłum.
Jan Grzegorczyk. Poznań 1989, 219 s., egz. 20 000 + 350, cena zł 400
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ścielnego nie dowiadujemy się, że
szacowny prezes i radca Konsystorza miał swego czasu poważne kło
poty właśnie W Kościele, jako zde
klarowany zwolennik systemów teologicznd-filozoficznych braci
pol
skich, Rwanych też
arianami, co
dziś kwalifikowalibyśmy jako racjo
nalizm.
Wszystkie
wymienione
przykłady
nie mają na celu ukazania błędów
autorów, ale raczej zwrócenie uwa
gi na fakt, że nie możemy naszych
kryteriów stosować do oceny i kwa
lifikacji ludzi działających w epo
kach dawno już minionych, ani też
stosować łatwych,
czarno-białych
podziałów.
Wreszcie ostatnia rzecz. Zdajemy
sobie w pełni sprawę z tego, że jest
dobrym prawem autora
uwzględ
niać — lub nie — uwagi recenzen
tów, którzy czytali pracę w maszy
nopisie. Dotyczy to jednak tylko
spraw dyskusyjnych. Po lekturze to
mu poświęconego naszemu cmenta
rzowi, do którego materiały były w
tej czy innej
formie recenzowa
ne przez osoby z naszym Kościołem
związane, dochodzimy do wniosku,
że ich trud został w pewnej części
zmarnowany. Dobrym
przykładem
są tu karty poświęcone rodzinie Gąsiorowskich, które poza innymi, być
może
dyskusyjnymi * poprawkami,
domagają się jednej zasadniczej. Ze
lów, w którym ta rodzina przez dłu
gie' lata mieszkała i gdzie położyła

yńelkie zasługi, nie leżał i nie leży
na Śląsku (s. 77).
Kończąc, chcemy jeszcze raz pod
kreślić, że mimo wskazanych wyżej
mankamentów, które zresztą oma
wiane książki dzielą z innymi tego
typu opracowaniami biografistycznymi oraz z wszelką literaturą pisa
ną pro domo suaf dzieło Jadwigi i
Eugeniusza Szulców należy do najwy bitniejszych osiągnięć piśmien
nictwa historycznego poświęconego
ewangelikom polskim. Opublikowa
nie obu tych- tomów w tej objęto
ści i nakładzie (razem ponad 13 000
egz. i 70 arkuszy), w czasach tak
trudnych dla wydawnictw jeszcze
raz dowodzi, iż pełna zapału praca
miłośników historii przynosi niekie
dy owoce szybciej niż na długie la
ta obliczone i ciągle borykające się
z przekleństwem biurokracji
pro
gramy badawcze instytutów nauko
wych. Zaś o społecznym zapotrze
bowaniu na tego rodzaju prace
świadczy najlepiej tempo, w jakim
oba te, znakomicie oprawione i bo
gato materiałem fotograficznym ilu
strowane, a więc drogie, tomy zni
kają z półek księgarskich.
Eugeniusz Szulc: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich
rodziny. Warszawa 1989, PIW, Biblioteka
Syrenki.
Jadwiga i Eugeniusz Szulcowie: Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w War
szawie. Zmarli i ich rodziny. Warszawa
1989, PIW, Biblioteka Syrenki.

H. N.
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MYŚLANE NOCĄ
Przedziwną księgą jest Biblia.
Nie istnieje chyba taka sytua
cja, w której — szukając w
Starym lub Nowym Testamen
cie — nie znalazłoby się słów
powiedzianych wieki temu, a
przylegających ściśle do kłopo
tu, troski czy rozterek trapią
cych współczesnego człowieka.
Bieda, która gnębi dziś nasze
społeczeństwo, nie rozpostarła
sprawiedliwie swego dziurawe
go, postrzępionego koca. Wielu
dzieje się gorzej niż źle, wielu
powodzi się lepiej niż dobrze.
Gdyby ktoś czuł się w takim
układzie nieswojo żyjąc po tej
drugiej stronie, znajdzie radę
wyrażoną nader lakonicznie, w
dziewięciu zaledwie słowach:
„W obecnym czasie niech wasz
nadmiar wyrówna ich niedo
statek...” . Tak pisał Paweł w
II Liście do Koryntian (8:14).
Prostota i oczywistość tego zda
nia uderzyła mnie, rzec można,
z zasadzki, bo właśnie od paru
dni snułam miłe plany świą
teczne: smakołyki, tak zwane
lepsze jedzonko, prezenty, a
więc komu, co i za ile — sło
wem zwykłe szaleństwo gwiazd
kowe. A tu nagle: „W obecnym
czasie niech wasz nadmiar...”
Sprawa wydała mi się warta
dokładniejszego rozważenia.
Rok rocznie stół w naszym do
mu i przestrzeń pod choiną ob
fitowały w różnorakie dobra.
Nawet w chudych latach gro
madziło się na Gwiazdkę przez
dłuższy czas po trochu wszyst
kiego. Najpierw, bo były dzie
ci, później dla wnuków. Mnó
stwo z tego było radości. Ale
teraz, gdy rozmyślałam na ten
temat, wypełzło na mnie z noc
nych
ciemności podejrzenie:
czy aby u nas i w większości
chrześcijańskich
domów na
prawdę święci się w tych
dniach narodzenie Jezusa? Czy
nie znika On pogrzebany pod
materialnymi oznakami naszej
radości, czy nie staje się po
prostu pretekstem? Tu, gdzieś
z kąta, wyskoczyło na chwilę
pytanie: dokąd udałaby się
Maria, gdyby teraz przyszedł
na nią czas, „aby porodziła” ?
Gdzie mogłaby położyć Dzie
cię? Gdyby nawet — odpra
wiana od drzwi mieszkań w
betonowych blokach — znala
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zła jakąś „gospodę”, to przy
niej stałby garaż, a w nim mer
cedes. Bez siana.
Mirra, kadzidło i złoto — pierw
sze prezenty z okazji narodzin
Zbawiciela. Prezenty dane Je
mu, .jako wyraz hołdu złożone
go przez rozum, bogactwo i
władzę czemuś bliżej wtedy nie
określonemu,
niewiadomemu,
czego nieskończoną wyższość
przeczuli
prowadzeni
przez
gwiazdę Mędrcy. Chrześcijanin
nie przeczuwa. Wie. Hołd Bo
gu, który się narodził w sta
jence, składa \w tych dniach w
kościele. A jaki prezent ma dla
Jezusa w domu?
Dużo się w tej chwili mówi o
wielkiej historycznej szansie
naszego narodu. Wydaje mi się,
że bieda, jaka dopadła społe
czeństwo, stwarza małąi nie hi
storyczną, ale czysto osobistą
szansę również dla każdego
człowieka, który dziś ma się
lepiej od innych ludzi żyjących
pod polskim niebem. Szansę
dania prezentu nie tym, którzy
są nam najbliżsi tu, na ziemi,
ale Jezusowi osobiście. On sam
powiedział: „...cokolwiek uczy
niliście jednemu z tych naj
mniejszych moich braci, mnie
uczyniliście” (Mat. 25:40).
Praktycznie biorąc, gdyby każ
da prawdziwie chrześcijańska
rodzina zrzekła się jakiejś czę
ści planowanych na święta wy
datków... no, krótko mówiąc,
suma liczy się w miliońy.
Nieoceniona i nieodzowna jest
pomoc Polskiego Czerwonego
Krzyża i innych organizacji
społecznych. Chwała im za zor
ganizowanie akcji wydawania
bezpłatnych zup. Ale mam py
tanie: czy byliście kiedyś zmu
szeni do jedzenia darmowej zu
py? Czy wiecie czym jest do
prawiona każda je j łyżka, choć
by zupę ugotował sam archa
nioł z jarzyn rosnących w ra
ju? Doprawiona jest goryczą,
mimo że podana życzliwą ręką.
Ci, którzy całe życie uczciwie
się trudzili, dziśt nie mogą sa
modzielnie wyżyć za to, na co
sami zapracowali. Emerytury
nadążającej za inflacją nasze
państwo i nasz rząd nie są w
stanie im w tej chwili zagwa
rantować. Przy tym rozoadzie
gospodarki to zrozumiałe. Ale

ci ludzie będąc na garnuszku
„opieki społecznej” , mimo iż te
zupy pozwalają im przeżyć,
czują się upokorzeni i poniże
ni, bo ich skojarzenia sięgają
czasów przedwojennych i są
nader niemiłe. To również jest
zrozumiałe, bo niedobrze było
by sądzić, że człowiek biedny
nie ma prawa do godności i du
my. Dlaczego wobec tego uwa
żam, że pomoc indywidualna
nie ma tak gorzkiego smaku i
powinna
być uzupełnieniem
zorganizowanej formy pomocy
społecznej? Dlatego, że będzie
to jak serdeczne imienne prze
słanie od najbliższej osoby, wy
raz chrześcijańskiego brater
stwa konkretnych ludzi, bra
terstwa, które ogrzeje nie tyl
ko ciało, ale i serce.
Nie znamy jesżcze osoby, któ
rą będziemy prosili, by ze
chciała przyjąć to, czym prag
niemy się podzielić. Już dziś
jednak cieszymy się na spotka
nie. Cieszymy się na święta,
które dzięki tej osobie staną się
świę towaniem
prawdziwych
narodzin Jezusa. Bez zewnętrz
nego blichtru i lubej obfitości.
Jezus ubogi, leżący na sianie w
cudzej stajni, znajdzie się na
gle w naszym domu i w ser
cach, bo będzie tam przestron
nie, będzie miejsce godne Jego
Osoby. I tak sobie myślę, jak
piękną lekcją byłyby takie'
święta wyrzeczenia dla dzieci.
Gdyby na pytanie, co dostały
na Gwiazdkę, umiały i mogły
odpowiedzieć: „W tym roku u
nas nie było drogich prezentów
ani pyszności do jedzenia. Ro
dzice i ja postanowiliśmy dać
prezent Jezusowi, który się na
rodził: wszyscy razem pomo
gliśmy komuś, kto jest w po
trzebie” . Choć jeć{en raz od
rzucenie postawy „ksobie” . M o
że wtedy wzruszenie z powodu
„małego Jezuska”
zapadłoby
głębiej w dziecięce serca i po
ruszyło pokłady dobroci mają
cej radość z tego, by dawać a
nie brać, ta bowiem niewielką
ma moc przetrwania.
A tak na marginesie: dręczy
mnie ciekawość, co też Maria i
Józef zrobili z darami od Mędr
ców? Może nie musieli nic ro
bić, bo — choć kosztowne —
były, być może, tylko w sym
bolicznej ilości?
Wanda Mlicka
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Kościół a państwo

łanie miało ocalić świat. Dla
tego, i tylko dlatego, utworze
nie Izraela wymagało takiego
postępowania (np. wytępienia
pewnych
narodów), jakiego
chrześcijanie już akceptować
nie mogą. Nie mogą, bowiem
muszą być naśladowcami swe
go Pana. A On wcale nie zaj
mował się aprobowaniem bądź
nieaprobowaniem mniej
lub
bardziej
niesprawiedliwego
rządu.

fragmenty rozmowy z Piłatem:
Szanowna Redakcjo,
„Królestwo moje nie jest z te
Duże uznanie za podjęcie trud
go świata. (...) Nie miałbyś żad
nego i bardzo kontrowersyjne
nej władzy nade mną, gdyby
go tematu „Kościół a państwo”
ci
to nie było dane z góry”
(„Jednota” nr 7). Ale na wstę
(Jan
,18:36 i 19:11). Można
pie trochę żalu. Czy autor(ka)
tego artykułu musiał(a) od razu wskazać jeszcze wiele innych
obrażać swoich ewentualnych scen z Ewangelii potwierdzają
przeciwników? I to w „Jedno- cych linię wytyczoną cytatami Trudno nie zauważyć, że wszy
cie” , która okazała się tak czuj o podatku, prześladowaniach i stkie wypowiedzi Jezusa doty
władzy. Np. gdy Piotr użył czące polityki mają ogromny
na w podobnym przypadku li
stu Lecha Wałęsy? Jak, jeśli miecza w obronie Jezusa w dramatyzm, dotyczą problemów
pierwszorzędnej wagi. I zawsze
nie chęcią obrażenia inaczej Gestsemane, usłyszał: „Włóż
przeciwstawiają
najbardziej
miecz
swój
do
pochwy;
(...)
Czy
myślących, wytłumaczyć zda
myślisz, że nie mógłbym prosić nawet żywotnym sprawom po
nia: „Są takie kręgi chrześci
jan, które uważają, że Kościół Ojca mego, a On wystawiłby lityki to, co prawdziune i wy
nie powinien zajmować stano mi teraz więcej niż dwanaście łącznie ważne. A, jak pisze w
legionów aniołów?” (Mat. 26: tym samym numerze „Jednowiska w sprawach politycz
ty” ks. B. Tranda „Boże prawo
51-53). Podobny charakter ma
nych. (...) Za milczeniem kryje
to rzecz śmiertelnie poważna” .
ją
wypowiedzi
Jana
Chrzciciela
się na ogół albo obojętność,
niezdecydowanie i brak zdania, skierowane do celników i do I dlatego nie wolno dopuścić,
by Kościół zamieniał się w je 
żołnierzy.
albo tchórzostwo, serwilizmlub
szcze
jedną, choćby najbar
też dbanie o źle pojęty interes W świetle powyższych cytatów
dziej
wzniosłą,
ważną i uczci
Kościoła” ? Czyżby piszący te nakaz
interpretowania
„w
wą
organizację
społeczną czy
słowa nie wiedział, że za m il świetle Słowa Bożego wyda
part\ę
polityczną.
Jeśli będzie
czeniem u bardzo wielu chrze rzeń, w których uczestniczą
ścijan kryje się po prostu chęć jednostki i całe narody” , o któ naprawdę Kościołem, Ciałem
posłuszeństwa naszemu Panu, rym pisze „Jednota”, nabiera Bożym, to jego poszczególni
chęć naśladowania Go? Czy chyba ; nieco innego znaczenia, członkowie na pewno .nie za
wiodą, gdy trzeba będzie w
mają rację? To już zupełnie niż chciał mu nadać autor ar
imieniu
Najwyższego pomóc
inna sprawa i o tym chcę na
tykułu. Powoływanie się nato
skrzywdzonym,
bezradnym i
pisać poniżej.
\ miast w tym kontekście na staWydaje mi się, że tylko trzy rotestamentowe: „Starajcie się cierpiącym.
W ITO LD LU B IC Z
lub cztery wypowiedzi Jezusa 0 pomyślność miasta” , przypo
można potraktować jako zaję mina jedynie fakt, że to miasto
cie stanowiska w sprawach do 1 państwo stworzone zostały Odpowiedź Redaktora na ten list
ukaże się w numerze następnym —
tyczących zdobycia i utrzyma jako kolebka * Mesjasza, jako
nia władzy państwowej (ency miejsce, w którym Jego dzia- red.
klopedyczna
definicja spraw
politycznych). Najbardziej zna'na i najczęściej cytowana wy
Ubezpieczenie społeczne duchownych
powiedź dotyczy płacenia po
datków (rzymskiemu najeźdź
Dokończenie ze s. 12
cy): „Oddawajcie więc, co jest
spodarce uspołecznionej w roku po
był członek rodziny. Jeżeli
osoba
cesarskiego cesarzowi, a co jest
przednim.
duchowna nabyła prawo do emery
Bożego Bogu” (Mat. 22:21).
I
wreszcie zasiłek
pogrzebowy,
tury lub renty, świadczenie to w y
Natomiast dla mnie najbar
świadczenie kończące ten, z braku
nosi — odpowiednio — tyle,
ile
dziej wymowna jest reakcja
miejsca, dość powierzchowny prze
sześciokrotna kwota najniższej eJezusa na wieść o krwawych
gląd instytucji ubezpieczenia spo
merytury (w chwili śmierci ubezpie
prześladowaniach Jego roda
łecznego duchownych.
czonego) lub stanowi równowartość
ków przez okupanta: „Czy my
ślicie, że ci Galilejczycy byli Świadczenie to wypłacane jest te faktycznych kosztów pogrzebu.
mu, kto pokrył koszty pogrzebu: du
Globalna kwota świadczeń wypła
większymi grzesznikami niż
wszyscy inni Galilejczycy, że chownemu, członkowi jego rodziny canych przez ZUS duchownym i
bądź instytucji diecezjalnej lub za
członkom ich rodzin z tytułu ubez
tak ucierpieli? Bynajmniej, po
konnej. Przysługuje ono bowiem za
pieczenia społecznego porównywa
wiadam wam, lecz jeśli się nie
równo w razie śmierci ubezpieczo
na jest następnie z wpływami z ty
upamiętacie, wszyscy podob
nego, jak i członka jego rodziny.
tułu składek. W razie przekraczania
nie poginiecie” (Łuk. 13:1-3).
Wysokość zasiłku pogrzebowego sta
przez wydatki kwoty wpływów (a
I wreszcie ukoronowaniem na
uki Jezusa o stośunku, jaki nowi równowartość dwumiesięcznego wydaje się, że tak będzie w prak
mają mieć Jego uczniowie do wynagrodzenia zmarłego duchowne tyce) różnica pokrywana będzie do
polityki są, moim zdaniem, go lub miesięcznego, gdy zmarłym płatami z Funduszu Kościelnego. "
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W A R S Z A W S K IE FIRMY
E W A N G EL IC K IE
TADEUSZ W ŁAD YSŁAW ŚWIĄTEK

Fabryka Powozów i Aulo Garage
Józefa Renłla i Spółki

Józef Rentel. Reprodukcja zdjęcia z „Tygodnika Ilu
strowanego” 1910, nr 7

Gdy spoglądamy na współczesne -ulice naszych miast,
pełne samochodów, nie zawsze uzmysławiamy sobie,
że jeszcze przed wybuchem „drugiej wojny światowej
popularnym śfodkiem lokomocji były konne dorożki.
I to nie tylko u nas. Miał je również Paryż, Wiedeń,
Londyn i inne europejskie metropolie. Jeszcze dziś w
krajach o nienaruszonej strukturze społecznej, z pa
łacowych bram i wiejskich posiadłości wyjeżdżają,
nie budząc sensacji, lśniące lakierem ekw.ipaże za
przężone w dobrze utrzymane konie. My zaś pojazdy
takie możemy' oglądać już tylko na filmach lub w
Muzeum Powozów w Łańcucie, choć mieliśmy stare
tradycje produkcji powozów, że wspomnę
choćby
największą w Europie fabrykę, założoną w epoce
stanisławowskiej w Warszawie przez Tomasza Micha
ła Dangla. Niestety, bezpowrotnie minęły czasy, gdy
i pod tym względem byliśmy pierwsi i liczący się w
świecie. A le do rzeczy...
Oto w rodzinie warszawskiego
kowala
wyznania
ewangelicko-augsburskiego, Krzysztofa Rentla (1774—
— 1841), 9 marca 1826 r. przyszedł na świat syn, któ
remu na chrzcie nadano imiona — Józef Chrystian.
Matką jego była Anna Karolina z P feiffrów (1795—
— 1875), trzecia z kolei żona Krzysztofa.
Młody Rentel po ukończeniu szkoły
elementarnej
warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego roz
począł praktykę czeladniczą w wytwórni powozów
Karola Rudigera, którą ukończył po upływie czterech
lat. W wieku piętnastu lat stracił ojca. Tym waż
niejsze stało się dlań zdobycie zawodu i podjęcie sa
modzielnej pracy. Jako młodociany czeladnik powoź niczy udał się za granicę z zamiarem zdobycia pa
tentu mistrzowskiego. Swe umiejętności doskonalił w
Anglii i Niemczech, skąd po uzyskaniu dyplomu maj
stra wrócił do rodzinnego miasta.
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W 1850 r. na terenie posesji Józefa Szymańskiego
przy ul. Elektoralnej 15 (nr hip. 794a) róg ul. Zim
nej 4 (nr hip. 794 a) otworzył własny zakład fabryka
cji ekwipaży, nic sobie nie robiąc z tego, iż tuż obok,
na sąsiedniej posesji (nr hip. 794b), wytwórnię powo
zów prowadził Karol Weissheit (również luteranin).
Ówczesna Elektoralna należała do dobrze notowanych
przemysłowych ulic warszawskich. Znajdowały się
przy niej czterdzieści trzy nieruchomości, z których
trzydzieści pięć należało do chrześcijan, osiem zaś do
Żydów. Największym zakładem przemysłowym była
istniejąca od 1824 r. fabryka platerów Józefa Frageta,
ale dominowały na tej ulicy wytwórnie pojazdów
konnych.
W latach 1850— 1853 na zlecenie znanego finanisisty
warszawskiego, Piotra Steinkellera-, Rentel podjął się
konstruowania karetek pocztowych, zwanych z cza
sem od nazwiska zleceniodawcy
„steinkellerkami” .
Były to małe* dyliżanse, zabierające poza przesyłkami
pocztowymi kilku pasażerów wraz z bagażem. Spółka
ze Steinkellerem przyniosła Rentlowi niemały zysk i
rozgłos, ponieważ owe „steinkellerki” kursowały po
całym niemal Królestwie Polskim. W związku z tym
zamówieniem wzrosła liczba pracowników firmy z
dwudziestu do ponad sześćdziesięciu. Konieczne też
stało się zatrudnienie dobrego kołodzieja. Warunek
ten spełnił Jan Wroński, który odtąd swe losy zwią
zał z wytwórnią Rentla, niebawem przekształconą w
fabrykę.
Firma niezwykle szybko zdobyła warszawski rynek,
a wraz z jej rosnącą pozycją rósł prestiż właściciela,
zdolnego kupca i zręcznego przemysłowca. W Skorowidzu mieszkańców Warszawy na rok 1854, wydanym
nakładem J. Ungra, ukazał się tej treści anons, bę
dący jakby własnym głosem właściciela zakładu, skie-

Kamienica Rentla, dawn. Jakobsona, Leszno 25. Foto
ze zbiorów A P m.st. Warszawy

rowanym do klientów, przytaczam go więc w całości:
Utrzymuję znaczny dobór wszelkiego rodzaju powo
zów podług najnowszych Wzorów paryskich i angiel
skich wykwintnie z wszelką akuratnością wykończo
nych. Nie mniej\ przyjmuję wszelkie obstalunki i re
peracje, które także podług życzeń na czas umówio
ny wykonać jestem w możności. Szanowna Publicz
ność miała sposobność przekonać się, że jedyną dąż
nością moją jest, by raz zjednane zaufanie na zawsze
utrzymać.
Produkował Rentel na zamówienie karety, bryczki,
kocze, faetomy i wolanty, jedno-, i dwukonne, na pa
sach lub resorach, czterokołowe z mocno pikowany
mi skórzanymi siedzeniami. Mimo znacznej konkuren
cji, wygrywał walkę o klientów zarówno solidnością
świadczonych usług, jak i ich wszechstronnością —
przyjmował również zlecenia na reperacje i remonty
pojazdów. W latach 1860—1880 ponad połowa jego
produkcji trafiała do Cesarstwa Rosyjskiego.
W 1867 r. energiczny Rentel wszedł w skład komite
tu organizacyjnego instytucji, którą początkowo naz
wano Kasą Pożyczkową Przemysłowców Warszaws
kich. Poza nim we wspomnianym gremium znaleźli
się: garbarz Aleksander Temler, szczotkarz Aleksan
der Feist, krawiec Józef Juszczyk, artysta i kupiec
Ludwik Hildt, finansista Herman Meyer, garbarz Sta
nisław Pfeiffer, farmaceuta Ludwik Spiess oraz gar
barz Ludwik Szwede. Do chwili zatwierdzenia przez
władze zaborcze nowej instytucji kredytowej swój
akces do niej zgłosiło stu osiemdziesięciu kupców i
przemysłowców warszawskich, a wśród nich Leopold
Kronenberg, wybrany na prezesa zarządu. Funkcję
‘kontrolera pełnił Aleksander Temler, a nadzór nad
rachunkami — Julian Simnller. W chwili zalegalizo
wania, w 1870 r., oprócz wyżej wymienionych w skład
zarządu weszli-: Stanisław Kronenberg, Gracjan Jaeger
i Michał Pieniążek. Z czasem Kasa Przemysłowców
przekształciła się w Bank Przemysłowców, którego
siedziba zachowała się u zbiegu ulic Złotej i Zgoda
(dziś Kniewskiego i Hibnera). Wśród założycieli i póź
niejszych udziałowców zdecydowaną większość stano
wili ewangelicy obu konfesji. Można rzec, że nowy
bank był „protestancki” , a organizacją przypominał
podobne instytucje finansowe za granicą.
W 1868 r. Józef Rentel wybrany został na starszego
Cechu Siodlarzy Miasta Warszawy, zrzeszającego w y
twórców siodeł, akcesoriów jeździeckich i uprzęży
oraz pojazdów konnych. Zgodnie ze zwyczajem po
siedzenia członków cechu odbywały się w mieszkaniu
starszego cechu, w tym wypadku przy ul. Leszno —
początkowo pod nr 23, a po regulacji pod nr 25
(nr hip. 424) — w nabytej przez Rentla od rodziny
Jakobsonów pięknej empirowej kamienicy, wybudo
wanej w ubiegłym stuleciu przez architekta Efraima
Schroegera.
Rozległe podwórze nowo zakupionej nieruchomości
świetnie nadawało się do przeniesienia na nie fabry
ki powozów. Tak więc zakład przy ul. Elektoralnej
został sprzedany Stanisławowi Kozłowskiemu, rów
nież wytwórcy powozów, a nowy podjął produkcję w
świeżo wzniesionych, obszernych halach na Lesznie.
Nasz bohater widać zupełnie nie obawiał się konku-

rencji, skoro i tym razem wybrał na miejsce działa
nia swojej firmy ulicę w przeważającej części za-siedloną przez siodlarzy i powoźników. Do najpotęż
niejszych zakładów prowadzonych przez ewangelików,
Filipa Loretza i Karola Sommera, doszedł jeszcze
trzeci, Józefa* Rentla, mający wyrobioną markę w
kraju i za granicą! (Potomkiem pierwszego z wyrpienionych był znany' aktor warszawski występujący
pod pseudonimem Mieczysław Milecki.) Wszystkie one
miały stałą klientelę i zbyt na swe wyroby, pracowały
obok siebię w zgodzie, nie wchodząc sobie ^wza
jemnie w drogę, choć przecież rywalizowały ze sobą,
ale na zdrowych zasadach kupieckiej
konkurencji.
Wielka to sztuka.
Józef Rentel był nie tylko doskonałym przemysłow
cem, ale równie dobrym, uczciwym i rzetelnym kup
cem. Dostrzegło to Zgromadzenie Kupców m. W ar
szawy i powołało go na stanowisko sędziego Trybu
nału Handlowego.
Pełniąc rozliczne funkcje społeczne, nie zapominał
Rentel o swym Kościele, w którym od 1863 r. pełnił,
wybrany na. ten urząd, funkcję człońka Kolegium
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego. Nie szczędził też
pieniędzy na cele charytatywne Kościoła" i tak sza
cownej instytucja publicznej,; jak Warszawskie Tow a
rzystwo. Dobroczynności przy
Krakowskim
Przed
mieściu 56. Ożeniony z Emilią Krystyną' z Temlerów
(1833— 1917), wspólnie z małżonką udzielał się w naj
rozmaitszych organizacjach. Przewodnik Warszawski
na 1869 rok wymienia Emilię Rentel
(obok Anny
Szlenker) jako opiekunkę ochronki dla dzieci przy ul.
Gęsiej 18. Była to szesnasta (w kolejności powstania)
agenda Towarzystwa Dobroczynności, pod honorową
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prezesurą Leopoldyny hr. Bergowej, żony namiestnika
carskiego w Warszawie.
Józef Renfcel roztaczał również opiekę nad tzw. Gos
podą dla Czeladzi (Krochmalna 38) oczekującej na
pracę w siodlarskim fachu. Piękna akcja, mająca na
celu zatrudnienie bezrobotnych fachowców, zjedny
wała mu szacunek i uznanie wśród ubogiej ludności
rzemieślniczej.
Ścisła współpraca ze stelmachem i kołodziejem Karo
lem Bollmanem, prowadzącym swój warsztat przy ul.
Orlej 4 (nr hip. 800), w podwórzu domu Julii Tafiłowskiej, pozwoliła fabryce Rentla na rozszerzenie asortymentu i przyśpieszenie tempa produkcji, która
oparta była całkowicie na wykonawstwie ręcznym,
bez użycia maszyn.
Jak obecnie zmieniają swe kształty samochody, tak
przed laty zmieniały swój wygląd pojazdy konne.
Zwolna i na nich wyciskała piętno technika. W końcu
wieku dziewiętnastego zapanowała moda na ekwipaże
dwu- lub czterokonne, landa z dwoma przeciwległy
mi miękimi siedzeniami, nad którymi rozpinano bre
zentowe budy, które po spięciu
tworzyły
trwały,
sztywny dach, upodobniający pojazd do karety. W
Anglii wy lansowano dwukołowe pojazdy, zwane cabami, z trzech stron obudowane, z kozłem dla stan
greta zawieszonym od tyłu nad budą osłaniającą sie
dzenie pasażerskie. Małe i zwrotne — stały się po
pularne w całej Europie. Podbiły także Warszawę.
W tym czasie szlagierem stały się inne jeszcze dwi*kółki, jednokonne, mniej wymyślne — kabriolety.
Wkrótce hazwę tę przeniesiono na samochody, nazy
wane wówczas automobilami, przeważnie dwudrzwio
we, z opuszczanymi szybami i składanym ceratowym
dachem. A skoro mowa o samochodach, to i one po
jawiły się na podwórzu rentlowskiej fabryki, przygar
nięte tym gościnnej, że te pierwsze ogromnie przy
pominały pojazdy konne.
Około 1903 r. Józef Rentel przekształcił swoją firmę
w spółkę pod nazwą: Fabryka Powozów „J. Rentel
i Spółka” . W skład jej weszli członkowie rodziny —
jego synowie, zięciowie i najmłodszy brat, Władysław
Rentel (1849—1903). Przy okazji godzi się wspomnieć,
że Józef miał jeszcze jednego brata, średniego, Adolfa
(1831— 1897), majstra garbarskiego, żonatego z Józefą
Staniszewską (1842— 1903), który w chwili powoływa
nia spółki już nie żył, podobnie jak jego syn, A lek
sander (1866—1892). Nieco później do spółki z Rentlem przystąpił inż. Edward Ostrowski, zamieszkały
przy ul. Marszałkowskiej 72 (dom ten istnieje do dzi
siaj), współwłaściciel Domu Handlowo-Agenturowego
„Ostrowski i Chłapowski” , działającego przy ul. W ło
dzimierskiej 16 (późn. ul. Czackiego). On też użyczył
swego nazwiska firftiie powozowej, której nazwa od

tąd brzmiała: Fabryka \ Powozów „Rentel i Ostrow
ski” . Przypuszczam, że inż. Ostrowski był zięciem
Rentla, lecz dowodu potwierdzającego dotychczas nie
znalazłem z powodu braku dokumentów w archiwach
warszawskich.
Opisywane zmiany organizacyjne miały miejsce w chwi
li, gdy na czele firmy stał najstarszy syn założyciela,
Kazimierz A dolf Rentel (ur. 1865 ,r.), majster kunsztu
siodlarskiego, żonaty z Karoliną z ^Knollów (1867—
— 1893), córką właściciela Magazynu Wszelkich Części
Składowych i Materiałów Powozowych „Juliusz Knoll
i Spółka” , przy ul. Bielańskiej 6, a więc kupca po
krewnej branży. Niestety, małżonka Kazimierza po
urodzeniu drugiego dziecka zmarła (1893 r.), przeżyw
szy zaledwie dwadzieścia sześć lat. Młody wdowiec
poświęcił się bez reszty pracy zawodowej w ojcow
skim zakładzie. Nadzorował produkcję, rysował pro
jekty nowych modeli powozów, wzorowanych często
kroć na zagranicznych, wydawał cenniki i ilustrowa
ne katalogi oraz zawierał umowy z klientami. Ojciec
zaś w tym czasie zajmował się głównie działalnością
dobroczynną, jako honorowy prezes Przytułku dla
Chorych Biednych Wychodzących ze Szpitali. A le jego
portret nie byłby pełny, gdybym nie przytoczył informa
cji wypatrzonej w biuletynach wydawanych corocz
nie od 1898 ir. przez Warszawskie Towarzystwo Mu
zyczne. Otóż jego czynnym członkiem (w sekcji im.
St. Moniuszki) był właśnie Józef Rentel, nie jedyny
zresztą reprezentant sfer rzemieślniczo-przćmysłowych
pośród dość licznej grupy arystokratów i przedstawi
cieli zamożnej inteligencji. Przy okazji warto zauwa
żyć, iż z rodzin rzemieślniczych wywodziło się w ie
lu muzyków-kompozytorów (np. Freyer), śpiewaków
(Troszel), poetów (Boye), malarzy (Simmler) itd. Pocz
ciwe rzemiosło stanowiło podatny grunt dla rozwoju
rozmaitych dyscyplin sztuki. Nic więc dziwnego, że
i fabrykant powozów, mistrz w,swoim fachu, rozwijał
swoje zainteresowania muzyczne. '
„Zwiastun Ewangeliczny” z maja 1903 r. doniósł o ko
lejnym wyborze Józef Rentla do Kolegium Kościel
nego. Parę miesięcy później na łamach tego pisma
pojawiła się inna wiadomość związana z osobą nasze
go bohatera. Otóż gdy pastor Julian Machlejd rzu
cił myśl ptwarcia kilku zborowych szkół początko
wych (podstawowych), stary wytwórca powozów za
proponował zorganizowanie jednej z nich w jego
własnym domu, przy ul. Leszno 25. Propozycja zo
stała przyjęta z ochotą, a zacny ks: Machlejd w paź
dzierniku 1904 r. mógł dokonać uroczystego otwarcia
nowej placówki zborowej, szczególnie potrzebnej na
rozwijającej się pod względem przemysłowym Woli,
której potrzeby w dziedzinie szkolnictwa ciągle były
nie zaspokojone.

Jedna z reklam
firmy, zamiesz
czona w czasopiśmie „Świat”
1910, nr 26
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Prowadzony przez syna zakład ustawicznie rozwijał
produkcję, przechowując w swoich magazynach —
ciągle dopełniane — zapasy drewna, brezentu, ceraty,
skóry nabywanej w firmie „Tem ler i Szwede” , farb
i lakierów od Kraussego, politury z fabryki „Renoma”
(ul. Leszno 64), smarów do kół i osi ze składu „V a 
cuum Oil Co.” , istniejącego przy ul. Włodzimierskiej 1
róg Świętokrzyskiej.
Zapewne w 1909 r. na posesji Rentla pojawił się ko
wal A. Majchrzak. Otwarcie kuźni pod obcą firmą
okazało się posunięciem z punktu widzenia ekono
micznego bardzo trafnym, tak samo jak zezwolenie
na otwarcie w swoim domu przedstawicielstwa firmy
automobiliowej „Auto-Garage — Gallert et Perraudin” ,
przekształconej przed wybuchem pierwszej
wojny
światowej w spółkę „Kornecki i Perraudin” , której
akcje nabyła rodzina Rentlów. Jak głosiły reklamy
drukowane w ówczesnej prasie, prowadziła ona sprze
daż nowych i używanych samochodów m.in. marki
„Fiat” , na które posiadała wyłączność w Królestwie
Polskim, oraz akcesoriów samochodowych i pneuma
tyków „Michelin” . Jak widać, nasze związki z „Fia
tem” zaczęły się dużo wcześniej, niż wskazują o fi
cjalne źródła, historię traktujące wybiórczo, w zależ
ności od okoliczności. W uzupełnieniu dodam, że cena
samochodu wynosiła od 500 rubli wzwyż.
Wybuch pierwszej wojny światowej zahamował roz
wój fabryki, a śmierć założyciela zamknęła ważny
rozdział w jej dziejach. Jan Chrystian Rentel zmarł
5 listopada 1915 r. w wieku dziewięćdziesięciu lat i
pochowany został w grobie rodzinnym, oznaczonym
numerem 24, al. C, na cmentarzu ewangelicko-augs
burskim w Warszawie. Dwa lata później, W ; 1917 r.,
przeniosła się do wieczności jego małżonka,; Emilia
z Temlerów, a pogrzeb jej odbył się na Cmentarzu
Powązkowskim. Już w niepodległej Polsce, w ; niecałe
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dwa lata po śmierci matki, zmarł syn tej pary —
Kazimierz Adolf (1919^ r.).
Fabryka jednak nie przestała istnieć. Reaktywowana
po wojnie przez spadkobierców, działała nadal.' W
dalszym ciągu otrzymywała zamówienia ze sfer burżuazyjnych i arystokratycznych, a nawet od zamoż
nych chłopów. Ponoć u Rentla poddawano konserwa
cji i remontom wspaniałe lando prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej. Tenże zakład realizował nietypo
we zamówienie na wykonanie wozów dla taboru ba
rona cygańskiego, Matejasza Kwieka, potocznie na
zywanego królem, i wywiązał się z tego znakomicie.
W tym okresie produkcja obejmowała: wolanty, dwu
kołowe kabriolety, linijki, powozi ki myśliwskie, a
przede wszystkim czterokołowe, wysoko resorowane
amerykany, jedno- lub dwukonne. Były to powozy
wyposażone w oparcie tylko przy przednim siedzeniu,
tylne zaś — zaopatrzone jedynie w poręcze — zawie
szone było nad pudłem bagażowym. Budowane na
wzór westernowych pojazdów, zawojowały po I w o j
nie całą niemal Europę. Szczególnie przypadły do
gustu Polakom. Tymi na wskroś demokratycznymi
pojazdami jeździło się bez stangreta, lejce zazwyczaj
trzymał sam właściciel. Fabryka otrzymywała na nie
zamówienia także z zagranicy.
Nie zmechanizowana fabryka J. Rentla dotrwała do
1939 r. Wybuch drugiej wojny światowej położył kres
jej istnieniu. Kamienica Rentlów, obecnie nazywana
„Kamienicą Jakobsona” od nazwiska pierwszego w ła
ściciela, odbudowana po wojennych zniszczeniach stoi
przy ul. Świerczewskiego 105 (daw. Leszno 25). Służy
jednak zupełnie innym celom: mieści się w niej In
stytut Kultury Materialnej PAN. Już nigdy w jej
bramie nie ukaże się konny ekw.ipaż ani barczysta
sylwetka pana Rentla, przemysłowca i społecznika
całkowicie zapomnianego.

EKU M EN ICZN Y

Z ZAGRANICY
• Zgromadzenie Ogólne Światowe
go Aliansu Kościołów Reformowa
nych, obradujące w Seulu w sierp
niu 1989 r., ustosunkowało się po
zytywnie do raportu z dialogu luterańsko-reformowanego i zaleciło
rozesłanie go do wszystkich Kościo
łów członkowskich, z prośbą o za
jęcie stanowiska do końca 1990 ro
ku. Raport ten, zatytułowany: „Ku
wspólnocie kościelnej” , jest owocem
4-letniego dialogu między Aliansem
a Światową Federacją Luterańską
i został opublikowany w lipcu
1989 r. w wersji angielskiej. Zgro
madzenie Ogólne w Seulu zwróciło
szczególną uwagę na główne zale
cenia raportu: aby Kościoły człon
kowskie ŚFL i S AK R „ogłosiły peł
ną wspólnotę” i uznały, że dawne
wzajemne potępienia utraciły moc
wiążącą. W dokumencie stwierdza
się potrzebę ustanowienia pełnej

wspólnoty ambony i ołtarza (obej
mującej także wzajemne uznanie
ordynowanych duchownych w ich
służbie zwiastowania Słowa i spra
wowania sakramentów) oraz prag
nienie „wzrastania w jedności dzię
ki nowym działaniom w życiu koś
cielnym ' i wspólnym inicjatywom
misyjnym” . Zgromadzenie Ogólne
wezwało obie ewangelickie organi
zacje światowe do podjęcia oficjal
nych rozmów, , podczas których określono by znaczenie raportu dla
sto sunkó w
1ut erańsk o- r ef ormo wa nych.
# Chrześcijańska' Konferencja Azji,
zrzeszająca 97 Kościołów nierzymskokatoliekdch i 13 krajowych rad
kościelnych zorganizowała w dniach
21—27 września w Cipanos (Indone
zja) konferencję misyjną pod has
łem: ^Mrsja Boża w obliczu cier
pień i walki narodów A z ji” . Uczest
nicy wezwali wszystkie Kościoły w

A zji do solidarności z. uciskanymi
narodami tego' kontynentu. Podję
to też ważną decyzję, że protestan
ci i katolicy (jest ich ok. 150 min)
będą dążyć do utworzenia wspól
nej organizacji kontynentalnej. Po
stanowiono też przystąpić do dialo
gu z wyznawcami religii niechrze
ścijańskich, które w A zji dominują.
£ W dniach 22—23 września ob
chodzono w Utrechcie 100 rocznicę
utworzenia tzw. Unii Utrechckiej
Kościołów Starokatolickich. Dziś w
skład Międzynarodowej Konferencji
Biskupów Starokatolickich,
która
jest organem Unii, wchodzą bisku
pi z Holandii, RFN, Szwajcarii, A u 
strii, Polski i Am eryki Północnej.
# Z udziałem 32 teologów odbyło
się we wrześniu w Bad Seegeberg
(RFN) piąte posiedzenie Międzyna
rodowej Komisji Luterańsko-Prawosławnej. Omówiono temat: „Zna
czenie Pisma świętego dla Kościoła
a działanie Ducha Świętego” . Przy
jęto wspólną deklarację, w której
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m.in. stwierdzono, że Kościół usta
lając kanon Pasma świętego „inspi
rowany był przez Ducha Świętego” .
Teologowie laterańscy i prawosław
ni zgodnie stwierdzają:
„Mamy
wspólne Pismo święte, a kluczem
do jego zrozumienia i tym, który
spełnia wszystkie obietnice Boże,
jest Jezus Chrystus — On stanowi
ośrodek Pisma” . Wspólna deklara
cja kładzie nacisk na inspirację au
torów biblijnych przez Ducha Świę
tego. „Inspiracja rodzi się z do
świadczenia objawienia chwały Bo
żej przez moc Ducha Świętego” .
Następne posiedzenie przewidziano
w Moskwie, w 1991 roku. Temat —
autorytet soborów.
Z KRAJU

0 W dniach 30 lipoa — 6 sierpnia,
odbył się w Swiiętej Lipce k. K ę
trzyna Wakacyjny Tydzień Ekume-nliczny, zorganizowany przez grono
młodych
ludzi.
Hasłem
spot
kania były słowa wyjęte z Modlit
w y Arcykapłańskiej: „... aby świat
uwierzył” , a jego uczestnikami —
młodzi ludzie z wielu stron Polski,
reprezentujący różne środowiska».
Przybyli m.ln. członkowie Wspólnot
Odnowy w Duchu Świętym i Ruchu
Swiatło-Życie, siostry zakonne i kle
rycy, studenci
d absolwenci A T K ,
ChAT i KUL. Program spotkania
przewidywał, aby każdy dzień po
święcony był innemu
Kościołowi
chrześcijańskiemu
i
prowadzony
przez jego przedstawiciela. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się: ks.
Piotr Mendroch {duchowny laterań
ski), ks.
bp
Zdzisław
Tranda
(zwierzchnik Kościoła EwangelickoReformowanego), ks superintendent
Adam Kleiszczyński (duchowny metodystyczny), pastor Piotr Zarecki
(przedstawiciel Polskiego Kościoła
Chrześcijan Baptystów),
ks.
Jan
Sergiusz Gajek (Instytut Ekumenicz
ny K U L) oraz ks. Władysław No
wak (opiekun Tygodnia Ekumenicz
nego).
Duchowni
poszczególnych
Kośaiołów rozpoczynali (dzień mo
dlitwą, umożliwiali uczestnikom w zię
cie udziału w nabożeństwie lub Eu
charystii, a w prelekcji przybliżali
swój Kościół, jak również wyniki
dialogów ekumenicznych. Uczestnicy
Tygodnia spędzali czas również w
pobliskich Sorkwitach i Kętrzynie,
gdzie na obozach kościelnych prze
bywała młodzież luterańska ii baptyistyczna.
0

W połowie września br. w KU L
obradował V I Kongres Teologów
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Polskich. Głównym jego
tematem
było chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-słowiańskiie- W toku prac
Kongresu dokonano
programowej
próby analitycznego spojrzenia na
rodzimą kulturę
z punktu widze
nia
dziedzictwa chrześcijańskiego
Wschodu słowiańskiego 'oraz na ma
larstwo bizantyjskie jako wykładnię
prawd wiary, następnie oceniono je
w podstawowych zakresach teologii
systematycznej:
w ujęciu dogma^
tycznym,
moralnym i ekumenicz
nym.

0

Po zakończeniu - 68 Konferencji
Kościoła Metody stycznego w Polsce,
która dokonała
wyboru
nowych
władz tego Kościoła, zebrała się 28
września w Warszawie oą swym
piewszym posiedzenu Rada. Kościoła
w nowym, siedmioosobowym skła
dzie. Ważnym punktem 'dziennego
posiedzenia było ukonstytuowanie się
Rady. W skład jej prezydium w e
szli — obok supenintendenta na
czelnego, ks. Edwarda Puśleckego, i
jego zastępcy, ks- Zbigniewa Kamińskiego, którzy z urzędu piastu
ją funkcje przewodniczącego i za
stępcy przewodniczącego Rady —
sekretarz ' Rady ks. Adam Klesz
cz yński a skarbnik ks. Jan O stryk,
wybrani na wniosek zwierzchnika
Kościoła.

0

Jesienne sesje ekumeniczne, orga
nizowane przez S. Joannę Lossow
dla młodzieży w Laskach, mają już
bogatą tradycję. Tegoroczna odby
wała się od 14 do 17 października.
Uczestniczyło w niej ok. 30 osób, w
większości studentów. Program spot
kania przewidywał sześć konferen
cji, z których cztery głosili młodzi
ekumeniśai: Maria Glapińska (ab
solwentka A T K , doktorantka) <
—
„Modlitwa podstawą ekumenizmu” ;
Bogdan Peć (kleryk
Seminarium
Duchownego Misjonarzy
Świętej
Rodziny) — „Interkomunia w dialo
gu ekumenicznym” , Ewa Jóźwiak i
Anna Kuśmiirek (absolwentki A T K ,
doktorantki) — dwugłos: „Słuchajmy,
co inni mają nam do powiedzenia.
Europejskie Ekumeniczne Spotkanie
Młodych — Bazylea 1989” ; Teresa
Fizia (absolwentka A T K ) — „Dialog ^
Kościoła
Rzymskokatolickiego ze
Światowym Aliansem Kościołów Re
formowanych” . Pozostałe konferen
cje prowadzili wytrawni ekumer.iś
ci: Bąrbara Stahl z redakcji „Jednoty” — „Spojrzenie ewangeliczki
reformowanej na Marię, matkę na
szego Zbawiciela” ii ks. prof. Michał

Czajkowski z A T K — „Ekumenia w epoce postkomunizmu” . Ks. Jan Hause (lut.) przybył do Lasek z filmem
poświęconym uroczystościom zw ią
zanym z 50. rocznicą spalenia koś
cioła Sw. Trójcy w Warstzawie -i ukazującym ich wymiar ekumenicz
ny. Młodzież uczestniczyła również
w Eucharystii i nabożeństwie Słowa
Bożego (ks. Michał Czajkowski, ks.
Jerzy Stahl — ref.).

# W dniach 26—28 października w
parafii pw. św. Katarzyny w W ar
szawie odbyły się uroczystości ku
czci ofiar terroru z lat 1945— 56, za
kończone uroczystą mszą św. Prze
wodniczył jej prymas Polski, kard.
Józef Glemp. Poświęcił -on także
symboliczny tgrób, upamiętniający
tyisące ofiar UB i NKWD.

0

Urząd do Spraw Wyznań i jego
terenowe ekspozytury w 49 urzę
dach wojewódzkich ulegają likwida
cji. Rola Urzędu, ściśle współpracu
jącego z IV Departamentem MSW
(obecnie zlikwidowanym),
sprowa
dzała się do ścisłego nadzoru nad
Kościołami
i
ich
instytucjami,
a
także
—
niejednokrotnie
—
do
szykanowania
ducho
wieństwa. Obecny stan stosunków
państwo — Kościół, rozstrzygnięcie
spraw spornych ioraz ustawowe uregulowanie pozycji prawnej Koś
ciołów i związków wyznaniowych
nie wymaga istnienia
Urzędu ds.
Wyznań kierowanego przez ministra.
Zadania Urzędu przejmie minister
stojący na czele Urzędu Rady M ini
strów.
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Z Inicjatywy Polskiej Rady Eku
menicznej w ewangelickim domu
wypoczynkowym „Betania” w Wapienicy odbywało się od 29 X do 4 X I
1989 r. wspólne iseminarum Komisji
Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicz
nej i Grupy Roboczej Młodzieży Ewangelickiej w Republice Federalnej
Niemiec i Berlinie Zachodnim (AEJ).
Temat
tego
spotkania
brzmiał:
„Młodzi chrześcijanie z Polski i z
Republiki Federalnej Niemiec w o
bec historii” . W ramach seminarium,
zorganizowanego w związku ż 50.
rocznicą napaści Niemiec na Polskę,
przedstawiono referaty, w których
omówiono różne aspekty obecnej
sytuacji Polaków i Niemców, ich po
dejście do c stał niej w ojny i przesz
łości obu narodów, a także
ido
wspólnej przyszłości.
W dyskusjach pogłębiono poruszone

Będzie szpital czy nie będzie?
Historia Szpitala ■Ewangelickiego w
Warszawie jest długa i swymi po
czątkami sięga X V III wieku. W
1736 roku powstał w stolicy zalążek
Szpitala Ewangelickiego pod na
zwą Przybytek Miłosierdzia. Wkrót
ce rozbudowano go w dużą i cie
szącą się doskonałą opinią leczni
cę, służącą wszystkim bez względu
na wyznanie. Usytuowany był przy
skrzyżowaniu ulic Karmelickiej i
Mylnej.. W czasie II wojny świato
wej, po utworzeniu getta, zabudowa
nia szpitalne przylegały do muru
dzielnicy żydowskiej. I choć pozo
stawiono wejście tylko od strony
aryjskiej, zamurowując od strony
getta nawet wszystkie okna, Szpi
tal niósł pomoc ludności żydowskiej
i był miejscem „przerzutów” Żydów
na stronę aryjską. W początkach
maja 1943 roku, gdy akcja likwida
cji getta miała się ku końcowi, Szpi-^
tal — z rozkazu gen. SS Jurgena
Stropa — został wysadzony w po
wietrze. To barbarzyńskie zniszcze
nie lecznicy- stanowiło jawne po
gwałcenie Konwencja Genewskiej o
Ochronie Urządzeń Szpitalnych w
Czasie Wojny. Do dziś żyją jeszcze
pacjenci tamtego Szpitala, a dzięki
nim żyje pamięć o doskonałym zes
pole
medycznym
służącym
lu
dziom.

przedsięwzięcia. Komitet zlecił spo
rządzenie pełnej dokumentacji bu
dowlanej. Planowano, że Szpital bę
dzie miał kształt półkola, w którym
jak palce rozpostartej dłoni zamie
rzano umieścić budynki. W pięciu
szpitalnych oddziałach leczyć się
miało 291 chorych (41 miejsc w ię
cej niż przed wojną). Ogromna
działka budowlana w pobliżu ulicy
«
Czerniakowskiej i klasztoru Ber
nardynów na Mokotowie pozwalała
na późniejszą rozbudowę pomie
szczeń
szpitalnych. Dokumentacja
budowlana
została
zatwierdzona
przez kompetentne władze polskie.
Wszystkie koszty związane z doku
mentacją pokrył Komitet Odbudowy.
Podjął on również rozmowy z wła
dzami państwowymi i kościelnymi
w RFN w sprawie gwarancji finan
sowych i spotkał się z ich strony z
przychylnym stanowiskiem. W tym
czasie ukonstytuował się samodziel
ny Krajow y Komitet Odbudowy,
którego zadaniem było rozpoczęcie
budowy. Istniał on jednak bardzo
krótko i został rozwiązany przez
przewodniczącego, prof. Jana Szcze
pańskiego. Idea odbudowy Szpitala
jednak nie upadła.

W sierpniu 1988 powstała Fun
dacja pod nazwą Szpital Ewangeli
cki w Warszawie. Wyłoniła się ona
z dotychczasowych komitetów dzia
Idea odbudowy Szpitala zrodziła się
łających w kraju i za granicą i sta
właściwie już w momencie jego zbu
nowi niezależną jednostkę prawną.
rzenia, ale musiały upłynąć długie
Jej organizatorem jest Polskie To
lata, zanim w 1982 roku z inicja
tyw y polskich ewangelików w kra- " warzystwo Ewangelickie. Przedsta
wiciele Fundacji przeprowadzili sze
ju i na obczyźnie mógł ukonstytuo
wać się Komitet Odbudowy Szpita
reg rozmów z członkami central
la Ewangelickiego w Warszawie. W
nych władz polskich, które w yra
jego skład weszli również wybitni- żały i nadal wyrażają gotowość da
obywatele
niemieccy.
Działalność
leko idącej pomocy. Rozmowy prze
Komitetu objęła także Szwecję, A n 
prowadzone z władzami niemiecki
glię i inne kraje. W maju 1983 ro
mi — tak rządowymi, jak partyjny
ku odbyło się pierwsze spotkanie
mi — wykazały .duże. zainteresowa
przedstawicieli Komitetu z władza
nie projektem. Wyrazy poparcia de
mi miasta Warszawy i ministerstwa
klarowali: były kanclerz RFN Hel
zdrowia. Na podstawie zawartej
mut Schmidt, obecny przewodniczą
cy
SPD
Hans-Johan
Vogel,
między stronami umowy przydzie
lono działkę pod budowę Szpitala i
wiceprzewodniczący frakcji SPD w
władze polskie zadeklarowały dale
Bundestagu Horst Ehmke, przewod
ko idącą pomoc przy realizacji
niczący frakcji CDU/CSU w Bundes

tagu Alfred Dregger, gorąco popie
rał projekt budowy sekretarz sta
nu w bońskim MSZ Alois Martena,
jak również przewodniczący frak
cji FDP w Bundestagu Wolfgang
Misohnik. Niezależnie od tego fun
dację popiera wielu posłów partii
politycznych wchodzących w skład
Bundestagu. Przeprowadzone rozmo
wy z Radą Kościołów Ewangelickich
Niemiec wykazały jej pełne zrozu
mienie a nawet uznanie dla inicja
tyw y odbudowy. Natomiast niemiec
kie władze kościelne będą mogły udzielić konkretnego poparcia dopie
ro po uzyskaniu aprobaty projek
tu ze strony Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Pol
sce. Od tej aprobaty uzależniają swe
poparcie finansowe także władze
federalne RFN.
7 listopada hr. odbyła się w Szpi
talu Śródmiejskim na Solcu kon
ferencja prasowa zwołana przez
Fundację, której przewodniczy prof.
dr Witold Rudowski. Pełnomocnik
PTE, ks. Mirosław Danyisz, pastor
ewangelicko-reformowany w Detmold, przedstawił krótko dzieje Szpi
tala Ewangelickiego i omówił dąże
nia do odbudowy Szpitala. Z infor
macji udzielonych podczas konfe
rencji wiadomo, że istnieje projekt
architektoniczny, władze państwo
we i miejskie popierają inicjatywę
odbudowy, opinia polityczna i spo
łeczna w " Niemczech Zachodnich
również ją popiera, co sprawia, że
sfinansowanie budowy jest wysoce
prawdopodobne. Niestety, z powo
du opóźnienia realizacji wyznaczoną
lokalizację przeznaczono pod inną
budowę. Dziennikarze nie dowiedzie
li się natomiast, kto i dlaczego prze
szkadza budowie tak potrzebnego
społeczeństwu obiektu, ponieważ na
ten temat przedstawiciele Fundacji
nie chcieli się wypowiadać.
Jakie będą dalsze losy Przybytku
Miłosierdzia w Warszawie — nie
wiadomo.
Byłaby wielka szkoda,
gdyby inicjatywa ta i zaangażowa
nie tak wielu osób zostały zaprze
paszczone.
E.J.

przez referentów kwestie, co umo
żliwiło młodzieży polskiej i (niemiec
kiej wzajemne poznanie swoich pro
blemów i lepsze ich zrozumienie.
Podczas porannych rozważań, któ
rymi rozpoczynał się każdy nowy
dzień, poruszano kwestie pokoju,

sprawiedliwości, bezpieczeństwa i
wolności.
Temat „pokój” omówiony został na
podstawie II rozdziału Listu do Efezjam, gdzie w w. 14 apostoł Paweł
napisał, że to Pan Jezus jest Poko
jem, że to On sprawia pokój i dając

nam swój pokój — daje siebie sa
mego. Następuje tu personifikacja
pokoju. Pokój to nie jest zawiesze
nie broni, oddalenie ciosu śmierci,
ale takie życie i działanie, które
sprawia, że człowiek staje się czynicielem pokoju.
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Nie ma pokoju bez sprawiedliwości.
To właśnie niesprawiedliwość powo
duje konflikty, te zaś prowadzą do
braku pokoju, do niepokoju i w
konsekwencji do wojny.
Bezpieczeństwo natomiast jest możli
we pod warunkiem, że nie będzie
zbrojeń. Jest ono także ściśle związane
ze sprawiedliwością, gdyż jest jej owocem. Ponadto wiąże siię z w ier
nością, ponieważ bezpieczni może
my być tylko 'wtedy, gdy jesteśmy
sobie wiennii d marny zaufanie do
drugiego^ człowieka. Myśli
te
są
zgOidne z tekstami zapisanymi w
Księdze Izajasza 32:17 i w Psalmie
85:8— 14.
Ważne jesit jednak, by
nasze zaufanie nie przekształciło się
w bezmyślną, ślepą i bezgraniczną
wiarę pokładaną w ludziach
lub
systemach; która może
przynieść
nieszczęście w postaci ' woijny lub
faszyzmu.
W ostatnim rozważaniu został za
warty problem wolności (Gal. 5:13),
jako Bożego daru, dzięki któremu
człowiek może kierować swoim po
stępowaniem. Wielu ludzi ma świa
domość swej wiolnośoii, ale jak ją
wykorzystuje? W jaki sposób my,
jako chrześcijanie, podchodzimy dó
naszej wolności? Czy nie zaprzepa
szczamy tego daru? Czy zadajemy
sobie pytanie, od czego każdy z
nas indywidualnie chciałby się w y
zwolić? Bóg wyzwala nas od grze
chu. Na czym polega chrześcijańs
ka wolność? Według apostoła Pawła
(Gal. 5:22—23) — na życiu chrześci•jańskim, czyli takim, które obdarza
miłością Boga i ludzi oraz wydaje
owoce Ducha Sw. I jak kiedyś Je
zus powiedział do Pawła, tak teraz
mówi do nas: Idź do swojego mias
ta, a tam dowiesz się, co masz czy
nić, żeby przynosić owoce Ducha Sw.
Spotkanie młodych chrześcijan z RFN
i Polski w 50. rocznicę wybuchu II
wojny światowej miało wielkie zna
czenie w obliczu wspólnej .historiiPrzedstawiciele młodzieży chrześci
jańskiej z oibu kraijów uznali, że ich
zadaniem jest takie współdziałanie,
żeby historia nigdy się nie powtó
rzyła. Młodzi chrześcijanie muszą
dawać świadectwo Ewangelii i bu
dować Królestwo Boże. Należy do
dać, że młodzi Niemcy przed rozpo
częciem seminarium pojechali Bo Oświęcimia, gdzie złożyli hołd wszyst
kim pomordowanym w obozie zagła
dy.
H.T.
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9 W dniach 7— 9 listopada 1989 r.
odbyła się w Opolu sesja naukowa
zorganizowana przez Instytut Eku
meniczny Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego na temat:
„Unia
brzeska w refleksji historyczno-teo
logicznej” .
W sesji wzięli udział historycy i
teologowie prawosławni i katoliccy
z Warszawy, Krakowa, Lublina,
Białegostoku, Kielc, Przemyśla i Opola, a także dwaj
naukowcy
z
Wiednia i Kijowa. Wygłoszone re
feraty dotyczyły genezy unii, pole
mik wokół niej, sposobów jej reali
zacji, przyczyn niepowodzenia unii
oraz stosunków między Kościołem
łacińskim a Kościołem unickim w
przeszłości. W ożywionej
dyskusji
dokonano podsumowania dotychcza
sowych badań, zwrócono uwagę na
wciąż istniejące różnice
zdań w
sprawie postanowień brzeskich z
1596 • r., ujawniające się nie tylko
wśród teologów lecz również wśród
historyków. W dyskusji podkreśla
no też, że unia brzeska jako fakt
historyczny nie jest modelem przy
szłej jedności „siostrzanych Kościo
łów ” , prawosławnego i katolickiego.
Stwierdzono
zarazem
konieczność
prowadzenia
dalszych
wspólnych
badań, które powinny mieć charak
ter kompleksowy, oraz
włączenia
do nich szerszego grona specjalistów.
Przewiduje się publikację materia
łów sesji w specjalnej edycji.
Z

NASZEGO

KOŚCIOŁA

0 W pięćdziesiątą rocznicę najazdu
Niemiec hitlerowskich
na Polskę
odbywały się na mniejszą i większą
skalę uroczystości upamiętniające
ten fakt.
Do jednej z nich — tych mniej
szych, ale ważnych i wymownych
— zaliczyć trzeba spotkanie w
Blumenthal, dzielnicy Bremy. Tam
tejsza parafia ewangelicko-reformo
wana zaprosiła siedmioosobową de
legację parafii warszawskiej na ty
godniową (1—9 października) w izy
tę, której celem było nawiązanie
bliższej znajomości i przezwycięże
nie przeszkód na drodze do pojed
nania między Polakami i Niemca
mi. Właśnie Blumenthal jest m iej
scem do tego szczególnie predesty
nowanym,
poriieważ
duża
część
mieszkańców pochodzi od polskich
dziewiętnastowiecznych imigrantów
przybyłych tutaj w poszukiwaniu
pracy, którą ofiarowała wielka fa 
bryka wełny czesankowej, BremerWoll-Kamerei. Na szyldach skle
powych rzucają się w oczy liczne

polskie nazwiska, a w samej parafii
można spotkać na przykład rodziny
Woyczechowskych czy Zablotnych.
Żywa jest też w Blumenthal pamięć
0 polskich przymusowych robotni
kach z czasów drugiej wojny świa
towej, wśród których
była
duża
grupa kilkunastoletnich chłopców z
Wielkopolski. O pracy niewolniczej
tych chłopców, o ich cierpieniach i
walce, a także o skazywaniu ich na
śmierć — z wielkim zaangażowa
niem opowiadał Manfred Heneberg,
nauczyciel szkoły
średniej, który
zapoznaje swoich uczniów z tą nie
chlubną historią ich kraju, aby po
budzić ich do krytycznego myślenia
1 sprzeciwiania się tendencjom, któ
re mogłyby kiedyś znowu doprowa
dzić do wojny i prześladowań ludzi.
Manfred Heneberg nie jest w tym
odosobniony. Podobnie jak on my
śli duża część tamtejszego zboru z
ich pastorem, ks. Harmem Ridderem. Dlatego właśnie uczestniczą w
akcjach
pokojowych,
wyrażają
sprzeciw wobec zbrojeń, zwłaszcza
atomowych, angażują się w ochronę
środowiska naturalnego. W ich dzia
łalności szczególne miejsce zajmu
je zainteresowanie Polską i Polaka
mi, dążenie do pojednania między
naszymi narodami.
Z tych zainteresowań i przekonań
zrodziła się myśl zaproszenia przed
stawicieli warszawskiej parafii re
formowanej. Program wizyty
był
urozmaicony, choć nie przeładowa
ny. Spotkania z burmistrzem Blu
menthal, Karlem Liineburgiem,
a
później
z burmistrzem
Bremy,
Haeningiem Scharfem dały sposob
ność do wymiany poglądów na te
mat sytuacji politycznej i kultural
nej. Burmistrz 'Lüneburg mówił też
o czasach wojny, o swej służbie
wojskowej, pobycie w Polsce, o nie
woli i pomocy, jakiej doznał od Po
laków. W* wyniku
tych przeżyć
przyrzekł sobie, że nigdy nie weźmie
broni do ręki i tę ideę propaguje
wśród młodzieży.
Najważniejszy w całym pobycie był
codzienny kontakt ze
zwykłymi
ludźmi. Mieszkając w prywatnych
mieszkaniach członkowie
delegacji
mogli rozmawiać i uczestniczyć w
zwyczajnych
ludzkich
sprawach,
dzięki czemu pogłębiało się wzajem
ne zrozumienie.
Podczas wieczornego spotkania ze
zborem była sposobność opowiedze
nia o przeżyciach wojennych i oku
pacyjnych, o uczestniczeniu w kon
spiracji, o wysiedleniach, podziele
niu Warszawy murem getta, o Po
wstaniu, co dało słuchaczom pewne

wyobrażenie przeżyć Polaków pod
okupacją niemiecką. Kulminacyj
nym punktem wizyty stało się na
bożeństwo niedzielne w kościele pa
rafialnym, podczas którego ks. Bog
dan Tranda wygłosił kazanie, roz
wijając w nim myśl zawartą
w
zdaniu Salomona z Księgi Przypo
wieści: „Gdy drogi człowieka po
dobają się Panu, wtedy sprawia On,
że nawet jego nieprzyjaciele z nim
się godzą” (16:7).
Wspólne przeżycia, możliwość spo
kojnego porozmawiania o zwyczaj
nych ludzkich sprawach, dyskusja
na temat poważnych problemów,
które głębokim cieniem położyły się
między narodami, szczere wyznanie
winy, okazanie otwartości serca —
wszystko to więcej jest warte- od
niejednej oficjalnej a pompatycznej
deklaracji. Od takich spotkań bar
dzo wiele zależy, kto wie, czy nie
więcej niż od spotkań między po
litykami.
• W dniach od 27 do 29 X odbyła
się w Zelowie tzw. jajecznica, czyli
coroczny powakacyjny zjazd
mło
dzieży, podczas którego wszyscy uczestnicy letnich obozów mogą się
jeszcze raz spotkać. Organizatorami
październikowego zjazdu były, jak
zwykle, Komisja
Młodzieży
oraz
jedna z parafii.
Oficjalną część zjazdu
rozpoczęło
sobotnie nabożeństwo prowadzone
przez młodzież. Kazanie, w oparciu
o tekst z Ewangelii Jana (9:1— 7,
.39—4), wygłosił Michał
Jabłoński,
student trzeciego ^oku teologii. W
swoim
rozważaniu
przestrzegał:
„Tylko wtedy, kiedy damy się Bo
gu^ pouczać — nawet przez cierpie
nie — możemy mieć nadzieję, że
wybrawszy nas, nie odrzuci...” . Dla
tego musimy zwracać się do Boga
z gorącą
prośbą:
„Panie,
poślij
mnie” . Te słowa były przewodnim
hasłem tego spotkania. Zjazd za
kończył się również nabożeństwem,
prowadzonym w niedzielę przez W ie
rę Jelinek. W modlitwach zawarta
była prośba o błogosławieństwo dla
młodzieży i tego, co przedsięwzięto
w toku sobotnich dyskusji.
Przez cały czas towarzyszył zjazdo
wi młodzieżowy zespół „Maranatha” .
Powstał on kilka lat temu w parafii
zelowskiej. Niedawno otrzymał od
Konsystorza nowoczesny sprzęt mu
zyczny. Wydaje się, że była to na
prawdę dobra „inwestycja” . Zespół
czynnie- uczestniczył
w
sobotnim
nabożeństwie, a . ponadto przygoto
wał program ewangelizacyjny o te
matyce ekologicznej. Jest to gru-

Historyczne spotkanie
W dniach 31 X — 7 XI 1989 r. prze
bywał w Polsce reprezentant Litewskiegtf Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, ks. Julius Norvila z
Kowna. Przeprowadził on rozmowy
z prezesem Synodu, członkami Kon
systorza, duchownymi i przedstawi
cielami niektórych parafii Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w Pol
sce, w tym także z byłymi człon
kami Wileńskiego Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, zamieszka
łymi po II wojnie światowej w Pol
sce. Rezultatem oficjalnych rozmów
z władzami Kościoła w Polsce jest
następujące oświadczenie:
Litewski Kościół Ewangelicko-Re
formowany, jako spadkobierca daw
nej Jednoty Litewskiej, oraz K oś
ciół Ewangelicko-Reformowany w
Polsce, jako spadkobierca Jedno!
Małopolskiej i Wielkopolskiej,, uro
czyście potwierdzają wspólnotę wia
ry opartą na Ewangelii Chrystuso
wej oraz wzajemne braterstwo w
duchu tradycji Synodów General
nych, odbywanych w przedrozbioro
w ej Rzeczypospolitej Polsko-Li te wskiej. Obydwa Kościoły stwierdzają
gotowość szerokiej współpracy.
\

\

Aktu tóg o dokonujemy w momen
cie, kiedy Polska i Litwa odzyskują
swoją narodową, kulturalną i eko
nomiczną tożsamość, utraconą w
wyniku bezprawia zapoczątkowane
go w 1939 t . paktem Ribbentrop-Mołotow. Potwierdzamy równość

pa bardzo popularna w młodzieżo
wym środowisku naszego Kościoła.
Większą
część zjazdu
wypełniły
dyskusje, które z jednej strony pod
sumowywały dotychczasową pracę
młodzieży (w szczególności
letnią
akcję obozową), z drugiej zaś doty
czyły najważniejszych problemów
najbliższej przyszłości. W tym roku
odbyły się cztery obozy: dwa robo
cze polsko-holenderskie (z których
pierwszy zajmował się
renowacją
kościoła w Pstrążnej, drugi budową
szopy w Józefowie), polsko-szwaj
carski obóz wypoczynkowo-wędrowny oraz zgrupowanie młodzieży re
formowanej. z Lippe (RFN), która
pod opieką Barbary Jabłońskiej
zwiedzała 'Polskę.
Organizacją dotychczasowych obo
zów zajmowała się bezpośrednio K o
misja Młodzieży. Teraz zaś Komisja

praw Litw inów ii Polaków w obu
naszych Kościołach. W szczególno
ści stoimy na stanowisku, że człon
kowie ewangelicko-reformowanej pa
rafii w Wilnie, niezależnie od swej
narodowości, mają pełne, jednako
we prawo do posługi duszpaster
skiej w swym ojczystym języku. K o 
ściół przy ul. Zawalnej w Wilnie
powinien służyć Litwinom i Pola
kom, a pozostałe budynki powinny
wrócić do swych dawnych, prawo
witych właścicieli. Dawny cmentarz
ewangelicko-reformowany w
W il
nie, na Pohulance, zniszczony wbrew
woli członków naszych Kościołów,
powinien zostać na trwałe upamięt
niony stosowną 'tablicą lub pomni
kiem. Jesteśmy przeciwni wszelkim
przejawom nacjonalizmu w naszych
Kościołach i krajach. Uważamy, że
harmonijne współżycie wielu narodo
wości w naszych Kościołach, opar
te na fundamencie chrześcijańskiej
wiary, jest możliwe i konieczne.
Tak było w dawnej Rzeczypospoli
tej, tak widzimy naszą przyszłość
w odradzających się obecnie suwe
rennych społeczeństwach L itw y i
Polski. Apelujemy do wiernych na
szych Kościołów oraz do wszystkich
chrześcijan na Litw ie i w Polsce o
modlitwy w intencji pojednania
między naszymi narodami.
LITEW SKI KOŚCIÓŁ
E W AN G E LICK O -R E FO R M O W AN Y
KOŚCIÓŁ E W AN G E LIC K O R E F O R M O W A N Y W POLSCE

będzie jedynie koordynować pracę
wybranych w czasie zjazdu czterech
dwuosobowych zespołów, z których
każdy pracować będzie przez cały
rok nad przygotowaniem prowadzo
nego przez siebie obozu. Planowa
ny jest obóz ewangelizacyjny (praw
dopodobnie w Pstrążnej),
roboczy
obóz polsko-holenderski (również w
Pstrążnej), międzynarodowy polsko-niemiecki obóz wypoczynkowy oraz
wyjazd
dziewięciu przedstawicieli
polskiej młodzieży do
Szwajcarii.
Dużą część dyskusji zajęła sprawa
zasad rekrutacji na ten właśnie obóz. Ustalono, że kierownik, spra
wujący zarazem- funkcję
duszpa
sterza, a także tłumacz wyznaczeni
zostaną przez Komisję
Młodzieży,
natomiast sześciu pozostałych ucze
stników wyłonią wybory w para
fiach. Jedno miejsce zostało zare-
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zerwo wane dla przedstawiciela mło
dzieży żyjącej w diasporze.
W tym roku postanowiono .nie w y
bierać nowej Komisji Młodzieży, ale
umożliwić obecnej — wybranej przed
rokiem — kontynuowanie rozpoczę
tej działalności.
Na
duszpasterza
młodzieży Konsystorz wyznaczył ks.
Marka
Izdebskiego.
Dotychczas
funkcję tę sprawował Roman L i
piński, któremu tą drogą składamy
podziękowanie.
Tegoroczny zjazd można uznać za
udany. Z jednej strony pozwolił on
wrócić ' wspomnieniami do
miłych
chwil spędzonych w lecie, z drugiej
zaś — dyskutować i zastanowić się
nad tym, co należy w przyszłości
zmienić lub ulepszyć.
MB
to W dniach 17— 19 listopada br. od
był się w Warszawie zjazd dzieci,
które uczestniczyły w letnim kur
sie katechetycznym w Zelowie. Do
stolicy przybyło ich ok. 50. Spot
kanie miało głównie na celu utrwa

lenie przyjaźni nawiązanych między
dziećmi podczas letnich
kolonii i
pogłębienie miłości do Boga. W pro
gramie zjazdu znalazły się modlit
wy, rozważania biblijne i wspólny
śpiew. Dzieci wspominały wakacyj
ny kurs, opowiadały, co robią w
macierzystych parafiach. Organiza
torzy nie zapomnieli również o roz
rywce. W sobotni wieczór młodsze
dzieci oglądały w Teatrze Guliwer
„Koziołka Matołka” , a starsze — w
Teatrze Polskim „Zemstę” . Punktem
kulminacyjnym zjazdu
było
nie
dzielne nabożeństwo,
odprawione
przez ks. Bogdana Trandę. Dosko
nale przygotowana liturgia wciągała
dzieci nie tylko do czynnego w niej
uczestnictwa, ale i do jej współtwo
rzenia. Po nabożeństwie ks. Bogdan
Tranda
oprowadził
dzieci
po
kościele, zapoznając je . z
hi
storią parafii warszawskiej.
Zjazd
zakończono w niedzielne popołudnie
wspólnym obiadem i pieśniami.
Komisja Katechetyczna pragnie w

tym miejscu bardzo serdecznie po
dziękować organizatorom i
rodzi
com, którzy przygotowywali posiłki
. dla dzieci.
to Po raz kolejny odbyło się w pa
rafii warszawskiej seminarium po
święcone poradnictwu pastoralnemu.
Spotkanie miało miejsce 22 listopa
da 1989 r.,' a jego organizatorami
byli: Ingeborga Nięwieczerzał, Ol
gierd Benedyktowicz i ks. Marek
Izdebski. Gościem spotkania
była
dr Jean Dalby Clift, pastor Kościoła
Episkopalnego w USA i wykładow
ca na Uniwersytecie w Denver (Co
lorado), która przybyła do Polski
wraz z mężem. Seminarium zgroma
dziło duchownych i świeckich z K o
ściołów: ewangelicko-reformowane
go, ewangelicko-augsburskiego, metodystycznego i katolickiego.
Prele
gentka przedstawiła ogólnie sytua
cję poradnictwa duszpasterskiego w
USA i dzieliła się własnymi
do
świadczeniami. Seminarium zakoń
czono dyskusją.

Roczny spis łreści
K A Z A N IA
Tak mówi Pan... (Łuk. 6:46) — ks. Bogdan Tranda,
nr 1—2
Czyje dziedzictwo? (Łuk. 20:9—18) — ks. Jerzy Stahl,
nr 3
Szukajcie Pana! (Iz. 55:6.8—11) — ks. Bogdan Tranda,
nr 4
Przez miłosierdzie Boże (Rzym. 12:1—5) — ks. bp A l
fons Nos sol, nr 5— 6
Z nami lub bez nas {I Sam. 16:7) — ks. Piet van Veldhuizen, nr 5—6
Wykorzystać znaki dane od Boga (Ez. 18:1— 2/3— 4.21—
—24/30— 32) — ks. Bogdan Tranda, nr 7
Drogami Abrahama (I Mojż. 12:1— 7) — ks. J.M., nr 8
, Moc przebaczenia (Mat. 6:12) — ks. Jürgen Schroer,
nr 9— 10
Ewangelia początku (I Mojż. 1:1—2) — ks. Piet van
Veldihuizen,, nr 11— 12

M O D LITW Y
Tak słuchać, aby usłyszeć, nr 1—2
Słudzy bezużyteczni, nr 3
Przyszedłeś, aby do siebie przygarnąć wszystkich, nr 4
Abyśmy byli jedno, nr 5—6
Modlitwa o Ziemię Obiecaną, nr 7
U Ciebie szukamy rady, pomocy i pocieszenia, nr 8
Odpuść nam nasze winy, nr 9—10
Na początku i u kresu, nr 11—12

TEOLOGIA
Dialog ewangelików reformowanych i metodystów, nr
1—2, 3
Ateizm i niewiara szansą dla chrześcijaństwa? —
Włodzimierz Zuzga, nr 4
Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku
— Zbigniew Nosowski, nr 5—6
Teologia procesu — Włodzimierz Zuzga, nr 5—6
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Teologia spotkania — Włodzimierz Zuzga, nr 7
Szabat — Małgorzata Barcikowska, nr 9— lt)
List otwarty [SAKR] do dzieci i młodzieży planety
Ziemia — tłum. W.Z., nr 11— 12
Modele wszechświata we współczesnej astronomii —
Andre Meader, tłum. J.G.-S., nr 11— 12
Raj i ekologia — Włodzimierz Zuzga, nr 11— 12

Z Ż Y C IA N A SZE G O K OŚCIOŁA
Dzieje zboru ewangelicko-reformowanego w Sielcu k.
Staszowa — Wojciech Kriegseisen, cz. I — nr 1—2,
cz. II — nr 3, cz. II I — nr 4
Turystyka ekumeniczna — Wanda Trandowa, nr 1—2
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Zelowie
— Wacław Es sers, nr 4
SYNOD 1989
Sprawozdanie — W.M., nr 5—6
List otwarty Synodu Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego w Polsce, nr 5—6
Urszula Augustyniak i Tadeusz Oracki, czyli wiosna
vv historiografii ewangelicyzmu polskiego (w: Wśród
książek) — W.Z., nr 5—6
Bóg nie może zajmować miejsca pośledniego. Rozmo
wa z Włodzimierzem Zuzgą, nowym prezesem Konsytorza — rozm. Barbara Stahlowa, nr 8
Nie wolno milczeć (w: Listy) — ks. bp Zdzisław
Tranda, nr 9— 10
Historyczne spotkanie (oświadczenie w imieniu Litew 
skiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce), nr 11— 12
Oficerowie polscy wyznania ewangelicko-reformowa
nego więzieni w ZSRR w obozach w Kozielsku, Osta
szkowie, Starobielsku, zamordowani w 1940 r. przez
NKWD, nr ld— 12
Z naszego Kościoła (w: Przegląd ekumeniczny), nr
1—2, 7, 9—1,0, 11— 12.

KOŚCIÓŁ R EFO R M O W A N Y N A SWIECIE
d ia l o g

e w a n g e l ik ó w

reform qw anych

I METODYSTÓW
List przewodni Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych, nr 1—2
Raport z pierwszej konsultacji w St. Albans w
1985 r., nr 1—2
Raport z drugiej konsultacji w Cambridge w
1987 r., nr 3
Godzina jedności jeszcze nie wybiła. Wywiad z ks.
prof. Lukasem Vischerem — tłum. St. B.* nr 1—2
Głodówka na znak solidarności, nr 4
Kościół znów musi stać się sumieniem społeczeństwa.
Rozmowa z nowym prezesem Synodu Kościoła Re
formowanego na Węgrzech ks. bp Elemerem Kotsi
sem — tłum. Anna Bender, nr 5—6
Przed XX II Zgromadzeniem Ogólnym Światowego Ąliansu Kościołów Reformowanych. Seul 1989 — W ło
dzimierz Zuzga, nr 5—6
Reformowani w Izraelu — Mieczysław Dobrowolski,
nr 7
Kościół i jego jedność. Punkt widzenia Kościołów
ewangelicko-reformowanych — oprać. ks. Bogdan
Tranda, nr 8
Moglibyście nam pomóc w odbudowaniu życia reli
gijnego. Rozmowa z ks. Juliuszem Norwilą, pasto
rem litewskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go — rozm. ks. Bogdan Tranda, Włodzimierz Zuzga,
nr 9— 10
Protestanci w dzisiejszej Francji — ks. Andre Appel,
tłum. W.M., nr 9—10
Za kogo mnie uważacie? — Zgromadzenie w Seulu
-• ks. Bogdan Tranda, nr 9—10
Nie wolno milczeć (w: Listy) — ks. bp Zdzisław
Tranda, nr 9— 10
Historyczne spotkanie (oświadczenie w imieniu L i
tewskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce), nr
U— 12
Jeśli cokolwiek mogę uczynić, to nie dzięki własnym
silom. Rozmowa z ks. Allanem Bcesakiem, nr 11— 12
Korea Południowa. Stara kultura, młode chrześcijań
stwo — Włodzimierz Zuzga, nr 11—12
List otwarty [SAKR] do dzieci i młodzieży planety
Ziemia — tłum. W.Z., nr 11— 12
Musimy stawiać podstawowe pytania.- Wywiad z ks.
M. Opoczenskim, Sekretarzem Generalnym Światowe
go Aliansu Kościołów Reformowanych — tłum. W.M.,
nr 11— 12

E K U M E N IA
DIALOG EW ANGELIKÓ W REFORMOW ANYCH
T METODYSTÓW
List przewodni Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych, nr 1—2
Raport z pierwszej konsultacji w St. Albans w
1985 r., nr 1—2
Raport z drugiej konsultacji w Cambridge w
1987 r., nr 3
Ekumenia „na górze” i „na dole”. Rozmowa redak
cyjna, nr 1—2
Godzina jedności jeszcze nie wybiła. Wywiad z ks.
prof. Lukasem Vischerem — tłum. St. B., nr 1—2
Mówić czy milczeć? — ks. Bogdan Tranda, nr 1—2

„Pokój prz,ez sprawiedliwość”. Przed Europejskim
Zgromadzeniem Ekumenicznym — Karol Karski, nr
1—2
Turystyka ekumeniczna — Wanda Trandowa, nr 1—2
Co wy na to? — nr 3
Jedność i jej granice (w: Wśród książek) — W.Z.,
nr 3
Nowe czasopismo ewangelickie (w: Z prasy) — E.P.,
nr 3
Odpowiedź na list (w: Listy), nr 3
Pytania o dopuszczalne granice interpretacji (w: L i
sty), nr 3
W odpowiedzi na wezwanie (w: Listy), nr 3
Pokłosie milenium chrztu Rusi (w: Wśród książek)
— W.Z., nr 4
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Zelowie
— Wacław Esseirs, nr 4
Wezwanie do modlitwy — K.L., nr 4
Ewangelicka wiosna w Chinach — Jacques Berset,
nr 5—0
Siedemdziesiąt procent — Krystyna Lindenberg, nr
5—6
EUROPEJSKIE ZGROMADZENIE EKUMENICZNE
— B A Z Y L E A 1989
Co chrześcijanie mogą uczynić dla zachowania
środowiska naturalnego — Witold Brodziński, nr 7
Ekumeniczne Europejskie Spotkanie Młodych —
Ewa Jóźwiak, nr 7
Orędzie do chrześcijan w Europie — tłum. Karol
Kański, nr 7
W słońcu Bazylei — Krystyna Lindenberg, nr 7
Bóg nie może zajmować miejsca pośledniego. Roz
mowa z Włodzimierzem Zuzgą, nowym prezesem Konsystorza — rozm. Barbara Stahlowa, nr 8
Co wy na to? — nr 8
Kościół i jego jedność. Punkt widzenia Kościołów ewangelicko-reformowanych — oprać. ks. Bogdan
Tranda, nr 8
Obrady Światowej Konferencji Misyjnej — Karol
Karski, nr 8
Wizyta Papieża w Skandynawii — Karol Karski, nr 8
Dzień odnowionej nadziei — Krystyna Lindenberg,
nr 9— 10
Szabat — Małgorzata Barcikowska, nr 9— 10
Tolerancja, czyli stan (chwilowej) bezradności (w:
Co w y na to?), nr 9—JO
WT 50. rocznicę tamtego dnia — tłum. Wanda Mlicka,
nr 9— 10
Z działalności Światowej Rady Kościołów — Karol
Karski, nr 9—JO
Jeśli cokolwiek mogę uczynić, to' nie dzięki własnym
siłom. Rozmowa z ks. Allanem Boesakiem, nr 11—J2
List otwarty [SAKR] do dzieci i młodzieży planety
Ziemia — tłum. W.Z., nr 11—12
Spotkanie w „Betanii” — Krystyna Lindenberg, nr
11— 12
Przegląd ekumeniczny, nr 1—2, 3, 4, 5—6, 7, 8, 9— 10,
11—12

PROBLEM Y SPOŁECZNO-RELIGIJNE
I SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE
Co wy na to?, nr 1— 2
Myślane nocą — Wanda Mlicka, nr 3, 4, 5—6, 7, 8,
9— 10, 1J— 12
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„...zbaw nas ode złego...” — Olgierd Benedyktowicz,
nr 3
Głodówka na znak solidarności, nr 4
Czyńcie ziemię sobie poddaną... — Koman Bäcker,
nr 5^6
Dziesiąte: „Nie pożądaj” (V Mojż. 5:21) — Stanisław
Broitnicki, nr 5— 6
Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku
— Zbigniew Nosowski, nr 5— 6
Kilka myśli o państwie (w: Co w y na to?), nr 5—6
Lech Wałęsa do wyborców. W sprawie mniejszości,
nr 5—6
Komentarz redakcyjny do listu Lecha Wałęsy, nr 5—6
Wspólne lęki i nadzieje — Ewa Łosińska, nr 5—6
„Neonaziści w NRD?” (w: Z prasy) — oprać. B. St.,
nr 7
Stosunek Kościoła do państwa (w: Co w y na to?),
nr 7
Nowa wędrówka ludów? — oprać. W.M., nr 8
W 50. rocznicę tamtego dnia — tłum. Wanda Mlicka,
nr 9— 10
Gwarancje wolności sumienia i wyznania — Witold
Brodziński, nr 9— 10
Mormoni — Przemysław S. Koiroza, nr 9—10
Nowa ustawa o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania — ks. bp Zdzisław Tranda, nr 9—1(1
Poradnictwo pastoralne — Olgierd Benedyktowicz, nr
9— 10
Protestanci W dzisiejszej Francji — ks. Andre Appel,
tłum. W.M., nr 9— 10
Tolerancja, czyli stan (chwilowej) bezradności? (w*
Co w y na to?), nr 9— 10
Będzie szpital czy nie będzie? — E.J., nr 11— 12
Korea Południowa. Stara kultura, młode chrześcijań
stwo — Włodzimierz Zuzga, nr 11— 12
Kościół a państwo (w: Listy), nr 11— 12
List otwarty (SAKR) do dzieci i młodzieży planety
Ziemia — tłum. W.Z., nr 11— 12
Rozgrywki trzeciej ligi (w: Co wy na to?), nr 11— 12
Ubezpieczenie społeczne duchownych — Tomasz Mor
de!, nr 1,1— 12

H ISTO RIA I K U LTU R A
Dzieje zboru ewangelicko-reformowanego w Sielcu k.
Staszowa — Wojciech Kriegseisen, cz. I — nr 1— 2.
cz. II — nr 3, cz. III —; nr 4
W AR SZA W SK IE FIR M Y EW ANG ELICKIE
— Tadeusz Władysław Świątek
Fabryka Farb Olejnych i Lakierów, J. A. Kraussego, nr 1—2
Towarzystwo Akcyjne Telefonów Cedergrena, nr 3
Piekarnia braci Rode, nr 4
Fabryka Fortepianów i Panin „J. Kerntopf i Syn”
nr 5—6

Zakłady Puszkarskie i Skład Broni Roberta Zieglera, nr 8
Towarzystwo Akcyjne ^akładów Mechanicznych
„Bormann, Szwede i Spółka”, nr 9—10
Fabryka Powozów i Auto-Garage Józefa Rentla
i Spółki, nr 11— 12
Urszula Augustyniak i Tadeusz Oracki, czyli wiosna
w historiografii ewangelicyzmu polskiego (w: Wśród
książek) — W.Z., nr 5—6
Człowiek między Wschodem a Zachodem. W stulecie
urodzin ks. prof. Józefa L. Hromadki — ks. Jan Milić Lachman, tłum. W.M., nr 8
Dzieje Osterloffów — Rudolf Dominik, cz. I — nr
9— 10, cz. II — nr 11—12
W 50. rocznicę tamtego dnia — tłum. Wanda Mlicka,
nr 9—10
Korea Południowa. Stara kultura, młode chrześcijań
stwo — Włodzimierz Zuzga, nr 11— 12
Między WaTSzawą i Łodzią — Paweł Fijałkowski, nr
1T-i 12
Oficerowie polscy wyznania ewangelicko-reformowa
nego uwięzieni w ZSRR w obozach w Kozielsku,
Ostaszkowie, Starobielsku, zamordowani w 1940 r.
przez NKWD, nr 11—12
Warszawskie cmentarze ewangelickie (w: Wśród ksią
żek) — H.N., nr 11— 12

WŚRÓD

k s ią ż e k

Z publikacji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
— W.Z., nr 1—2
Jedność i jej granice — W.Z., nr 3
Pokłosie milenium chrztu Rusi — W.Z., nr 4
Urszula Augustyniak i Tadeusz Oracki, czyli wiosna
w historiografii ewangelicyzmu polskiego — W.Z., nr
5—6
Nędza — W.Z., nr 7
Jak czytać Pismo święte? — W.Z., nr 9— 10
Warszawskie cmentarze ewangelickie — H.N., nr
11— 12

LISTY
W sprawie art. „Wąskie drogi i szerokie gościńce ekumenii”, nr 3
WT sprawie art. „Kult maryjny w oczach ewangelika”,
nr 3
Odpowiedź na list — ks. Piet van Veldhuizen, nr 3
W sprawie „Gazety Warszawskiej”, nr 4
W sprawie art. „Interesujące, ale...”, nr 5—6
W sprawie Międzynarodowej Konferencji Lekarzy
Chrześcijan i Studentów Medycyny, nr 5—6
Nie wolno milczeć, nr 9— 10
Kościół a państwo, nr 11— 12

Z PRASY

i

Nowe czasopismo ewangelickie — E.P., nr 3
„Neonaziści w NRD?” — oprać. B. St., nr 5—6
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