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Chcesz do nas przyjść w noc cichą, spokojną, 
gdy światło gwiazd pada na uśpione szczyty, 
a my witamy Cię zgiełkiem ciągłej wojny 
i w Twoje niebo strzelają rakiety 
niosąc zagładę.

Chcesz od nas słyszeć na Swe przywitanie 
pełne radości i hymnów śpiewanie, 
a my witamy Cię świstem pocisków, 
wybuchających blisko 
progów Twych świątyń.

Przychodzisz do nas, by zaznać pokoju 
mógł człowiek, który w znoju 
buduje zręby tego świata, 
a my witamy Cię krzyżem, 
gdyż Kain znów zabija brata.

Niegodni jesteśmy imienia Twych dzieci, 
nie prawdę i pokój niesie nasza mowa, 
zbrodnicze ręce ból zadają braciom, 
plugawe usta ni s/cza wartość słowa.

Lecz Ty o Panie w swej łasce miłości 
spraw, niechaj w sercach naszych też zagości 
odwaga i wiara chroniąc progi naszych domów 
przed potopem atomu.

Niech światło przez świat z Betlejem idące 
ogrzeje miłością dzisiaj serca drżące, 
do Ciebie zwróci miliony Twych synów, 
gdyż Ty jesteś świata nadzieją jedyną.

Henryk Dominik



Upodabniamy się wzajemnie do 
siebie. Wykształcamy w sobie po
dobny sposób zachowania się, tra
ktowania życia, oceniania tego, co 
wokół nas. I mimo że w bardzo 
wielu sprawach różnimy się między 
sobą, to jednak w danym okresie 
czasu przyjmujemy podobny model 
postrzegania świata, jego oceny 
i reakcji na otaczającą nas rzeczy
wistość. Obowiązującemu modelo
wi ulega zdecydowana większość. 
Mniejszość zostaje zakrzyczana, 
odsunięta na bok i staje się nieza
uważalna. Ma się więc wrażenie, że 
wszyscy zachowują się jednakowo 
i w ten sam sposób oceniają prze
szłość, teraźniejszość i perspekty
wy przyszłości. Z  tego wynikają 
napływające i zmieniające się fale 
optymizmu i pesymizmu, nadziei 
i rozpaczy, triumfalizmu i poczucia 
przegranej...
Od czerwca 1989 r. nastał w na
szym karju, a także w wielu innych 
krajach świata, czas optymizmu, ra
dosnych nadziei i wielkich oczeki
wań. Niestety, ten czas trwał krótko. 
Wielkie oczekiwania spełniły się 
tylko w niewielkiej części, wspa
niałe nadzieje zawiodły. Zamiast 
spodziewanego czasu pokoju i do
brobytu, przyszedł czas zamiesza
nia, niepokoju, sporów i wojen, 
a także kryzysu gospodarczego 
i trudnej walki o przetrwanie. Fala 
nadziei i optymizmu opadała coraz 
niżej i niżej. Została zastąpiona falą 
zniechęcenia, apatii i pesymizmu. 
Wszędzie słyszymy narzekania 
i biadolenia na czasy, w których 
przyszło nam żyć, na przeciwień
stwa losu, na rządy, które zawiodły 
pokładane w nich nadzieje. Narze
kanie, niezadowolenie z istniejącej

Jes teśm y

A jednak 
optymizm!

sytuacji i wynikający z nich pesy
mizm jest jak zakaźna choroba, któ
ra wywołuje epidemię, obejmuje 
coraz większą część społeczeństwa. 
Przy tym trzeba przyznać, że wiele 
ludzi w naszym kraju ma uzasa
dnione powody do narzekania: utra
cili pracę i poczucie bezpieczeń
stwa, bo nie otrzymali tego, co im 
obiecano, nie osiągnęli tego, na co 
liczyli. Pogrążająsię w pesymiźmie 
rodzącym się na gruncie zawiedzio
nego hurraoptymizmu.
Życie większości z  nas naprawdę 
jest trudne: na coraz mniej dni 
w miesiącu i na coraz mniej rzeczy 
starcza pensji czy emerytur. Coraz 
więcej ludzi żyje z dnia na dzień. 
Coraz trudniej utrzymać szkoły, 
szpitale, parafie... Co prawda, 
szczególnie odchodzący rząd, wiele 
mówił o dokonujących się zmia
nach, o wzroście gospodarczym, 
ale ten wzrost nie jest odczuwalny 
dla przeciętnego obywatela. A  więc 
słowa o wzroście zamiast zadowo
lenia i optymizmu budzą raczej nie

dowierzanie, a nawet złość i obu
rzenie. Zbyt wiele razy w przeszło
ści ewidentne niepowodzenia pró
bowano tuszować krzykliwą propa
gandą sukcesu...
Czyż więc pozostaje nam na przy
szłość tylko perspektywa pesymi
zmu i pogrążenia się w rozczaro
waniu i zgorzknieniu? Chyba nie 
powinniśmy mieć większych złu
dzeń; przed nami jeszcze wiele lat 
trudnych i chudych. Wynika to nie 
tylko z sytuacji w naszym kraju, ale 
także i z tego, co dzieje się na całym 
świecie. Wszak nawet najbogatsze 
kraje przeżywają recesję i obniża
nie poziomu życia.
A  jednak jako ludzie wierzący nie 
powinniśmy popadać w zwątpie
nie, beznadziejność i pesymizm. 
Trzeba sobie, szczególnie w trud
nych czasach, przypominać, że na
sza nadzieja oparta jest na Bogu; 
Jego pomocy i błogosławieństwie. 
Wszak Syn Boży zapewnia ludziom 
Bożą pomoc i błogosławieństwo 
nie tylko w perspektywie wieczne

go życia w Bożym Królestwie, ale 
także tu na tej ziemi, w tym obe
cnym czasie. Nie musimy, a i nie 
powinniśmy, godzić się ze złym lo
sem i przyjmować go jako coś nie
uniknionego. Po to Bóg dał nam 
siły, zdrowie, rozum i czas, abyśmy 
podjęli wysiłek dla zmiany na le
psze naszego losu, a przynajmniej 
dla spokojnej oceny naszej sytuacji. 
Chrześcijaństwo jest, winno być, 
religią życiowej aktywności i opty
mizmu. Nie tylko wtedy odchodzi
my od „wartości chrześcijańskich”, 
gdy zamiast miłości propagujemy 
nienawiść, gdy zamiast pojednania 
chcemy zemsty, ale także wtedy, 
gdy szerzymy pesymizm i niewiarę 
w możliwość zaistnienia lepszego 
jutra. Przy tym wypada pamiętać, że 
owo lepsze jutro nie przyjdzie do 
nas w formie cudu z nieba, ale Bóg 
chce je  nam umożliwić przez nasz 
wysiłek i pracę, przez wspólne bu
dowanie społeczności ludzi życzli
wych i przyjaznych, przez dążenie 
do wspólnego dobra, przez staranie 
się o to, żeby wszystkim żyło się 
lepiej, przez uwolnienie się od za
truwającej życie zawiści i działania 
na szkodę innych. Zaprzestańmy 
narzekań i biadoleń, uwolnijmy się 
od paraliżującego nas pesymizmu. 
Dobry Bóg jest po stronie optymi
stów, ludzi szczęśliwych, umieją
cych cieszyć się z tego co mają i co 
im los przynosi, umiejących zatro
szczyć się o lepsze jutro. Mimo 
więc wszystkich trudności życio
wych wierzącego chrześcijanina 
winien cechować optymizm. 
W szak Bóg na pewno chce naszego 
dobra!

H  Cz.

W dniach 1 - 3 października 1993 
r. odbyła się 12 coroczna Konfe
rencja Stowarzyszenia Lekarzy 
Chrześcijańskich Diakonatu Ko
ścioła Ewangelickiego w Nie
mczech. Zgromadziła ona kilka
dziesiąt osób z terenu RFN, Wę
gier, Republiki Czech oraz z Pol
ski. Światowe Stowarzyszenie 
Chrześcijańskich Lekarzy i De
ntystów ICMDA reprezentował 
jego prezydent dr med. Heinz Go- 
tschall ze Szwajcarii.

W trakcie spotkania poruszono 
następujące grupy problemowe:

- lekarz chrześcijański wobec pa
cjenta, instytucji ubezpieczenio
wych i prawa,

- rola polityki w kształtowaniu 
świadomości zdrowotnej społe
czeństwa,

- chrześcijańska odpowiedzial
ność człowieka jako obywatela 
w sektorze zdrowotnym.

Komercjalizacja a etyka medyczna '

Po konferencji lekarzy 
chrześcijańskich 

w Berlinie

Podczas konferencji próbowano 
też zbilansować zmiany systemo
we na terenie byłego NRD, od 
czasu zjednoczenia obu państw 
niemieckich. Podkreślano, że za
kładanie indywidualnych praktyk 
lekarskich powoduje często wie
loletnie zadłużenie się lekarzy 
i w następstwie pogoń za pienią
dzem, bezwzględną walkę o pa
cjentów i mniej kompetentną ja
kość usług. Lekarze szpitali 
ewangelickich podkreślali, że sy
stem ubezpieczeniowy przeżywa

kryzys, co jest między innymi 
skutkiem technicyzacji. Pacjent, 
oprócz kompetencji, oczekuje od 
chrześcijańskiego lekarza rów
nież indywidualnego i ciepłego 
traktowania.

Goszczący konferencję Szpital 
Ewangelicki im. Królowej Elż
biety obchodzi w tym roku 150 
rocznicę swojego istnienia i za
chował wiele z ducha diakonii, 
a także w wyważony sposób pro
wadzi działalność ewangelizacyj

ną. W ostatnich latach przepro
wadzono gruntowny remont 
i rozbudowę oddziału chirurgicz
nego, uruchomiono stację dializ 
dla 10 osób, wybudowano piękną 
nowoczesną kaplicę oraz sympa
tyczne centrum szkoleniowe.

Wspólne nabożeństwo komunij
ne i śpiewanie pieśni ewangeliza
cyjnych dostarczyły uczestnikom 
konferencji głębokich przeżyć re
ligijnych, a wycieczka statecz
kiem po wodach berlińskich 
w słoneczną sobotę była miłym 
wydarzeniem towarzyskim.

Prezes Oddziału Poznańskiego 
PTE przedstawił sytuację ochro
ny zdrowia w Polsce, dylematy 
lekarza - chrześcijanina w zmie
niającej się rzeczywistości 
i osiągnięcia oraz trudności 
ewangelickiej wspólnoty wyzna
niowej w Polsce na przestrzeni 
ostatnich kilku lat.

Jacek Romankow
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Warto przypominać 
o wartościach
Rozmowa z Tadeuszem J. Zielińskim

i-Xs'äJSSxS.-Sv:
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Tadeusz J. Z ieliński (ur. 1966), 
praw nik specjalizujący się w za
kresie praw a konstytucyjnego (w 
tym  rów nież w yznaniow ego), ab
solw ent U niw ersytetu Śląskiego, 
autor książki „Stosunki państwo - 
kościół w aspekcie historycznym  
i praw nym ” oraz licznych artyku
łów, w tym  także świeżo ukoń
czonej Polskiej B ibliografii Pra
w a W yznaniow ego za lata 1900 - 
1992 (obecnie pracuje nad b ib lio
grafią kościołów  m niejszościo
w ych w Polsce 1945 - 1993). Za
łożyciel i redaktor naczelny po
wstałego w ubiegłym  roku Domu 
W ydaw niczego i K sięgarskiego 
„D idache” , w dorobku którego 
znalazły się następujące tytuły: 
„Z historii K ościoła ew angelic
kiego na Śląsku C ieszyńskim ” 
(1992, praca zbiorow a zaw ierają
ca opracow ania ks. ks. K arola 
i O skara M ichejdów  oraz Jana 
Brody), ks. W ilhelm  Busch, „365 
razy On. R ozm yślania na każdy 
dzień roku" (1992), M . Hook, T. 
B oren „M aluchy słuchają na B o
ga” (1992, m ateriały pom ocnicze 
dla prow adzących szkółki nie
dzielne), ks. H enryk Czembor, 
„Ewangelicki kościół unijny na 
Polskim  G órnym  Śląsku” (1993). 
Do połow y bieżącego roku prze
łożony (kurator) Rady Zboru 
Ew angelicko-Baptystycznego 
w K atow icach (istniejącej od 
1988 r. w Polsce społeczności 
wyznaniow ej). C złonek i dzia
łacz U nii D em okratycznej. O d 19 
w rześnia br. poseł na Sejm  RP 
wybrany w okręgu nr 16 (K atow i
ce)
Jan Szturc: C zym  je s t  d la  P a n a  
d zia ła lność  po lity czn a?  Ja k ie  
w iąże P a n  z n ią  p lan y ?
T a d eu sz ./. Zieliński: D ziałalność 
polityczna - by sięgnąć do jednej 
z definicji tego zjaw iska - jes t 
sposobem  urzeczyw istniania, 
w cielania w życie w izji społe
czeństw a prezentow anej przez 
określoną zbiorowość, W  moim 
przypadku tą w izją je s t m odel 
państw a obyw atelskiego, społe
czeństw a obyw ateli rów nych 
w zględem  praw a, państw a opar
tego na gospodarce rynkow ej, 
otw artego na świat, zintegro
wanego z Europą, kultyw ującego 
sw oje najlepsze tradycje i w arto
ści, bogatego różnorodnością 
światopoglądow ą, wyznaniową, 
a także narodow ą sw ych obyw a
teli. W arunki do zaistnienia takiej 
rzeczyw istości m uszą być tw o
rzone przy pełnym  poszanow aniu 
dem okracji, bez aw anturnictw a, 
przy pełnym  szacunku dla obo
w iązującego ustawodaw stwa, 
z jednoczesną ochroną w szy
stkich grup m niejszościow ych 
w społeczeństwie. Tę w izję pol

skiego domu konsekw entnie od 
długiego czasu realizują twórcy 
i działacze Unii D emokratycznej. 
Z  tego względu jestem  zaangażo
wany w życie tego właśnie środo
wiska.
J. Sz.: Do te j w ażnej tem atyk i 
z  pew nością  jeszcze w p rzyszło 
ści w rócim y. D zisiaj chcia łbym  
po ro zm aw iać  o tej dziedzinie 
P ań sk ie j działalności, k tó ra  
w iąże się z naszym i za in te re 
sow an iam i w yznaniow ym i. 
M am  n a  m yśli P a n a  p ra c ę  w y
daw niczą.
T. Z.: Słowo drukow ane ma tę 
cechę, że je s t trwałe, może do
trzeć tam, gdzie nie trafi słowo 
m ów ione, jes t wygodne w uży
ciu. Reform atorzy Kościoła mie
li tego świadom ość i ju ż  w sa
m ym  zaraniu Reform acji w yko
rzystali now atorski wówczas wy
nalazek ruchom ej czcionki i w y
korzystali go przy rozpow szech
nianiu Biblii i literatury budującej 
i polem icznej. Jednocześnie, po
niekąd mimowolnie, protestan
tyzm  przyczynił się w wielkim 
stopniu do rozw oju literatury na
rodowej. W ystarczy w spomnieć, 
ojców literatury polskiej, którzy 
bądź byli protestantam i, bądź 
utożsam iali się z niektórym i ide
ami lansowanym i przez ruch re- 
form acyjny. I  zjawisko to trwa 
ju ż  przez całe stulecia. Przecież 
ekspansja protestantyzm u np. 
w A m eryce Północnej, czy obec
nie Łacińskiej, dokonuje się

w dużym  stopniu dzięki książce 
religijnej.
/ .  Sz.: S iła  słow a d ru k o w an eg o  
w  X V I stu lec iu  o p ie ra ła  się n a  
sile nie znanego  p rzecież  w tedy 
ogółow i P ism a  Św iętego. T e ra z  
B ib lia  je s t w  każd y m  dom u. J a 
kie za tem  fu n k c je  p o w inna  spe ł
n iać  ew angelicka dzia ła lność  
w ydaw nicza obecnie?
T. Z.: Pow odzenie czytelnicze 
Biblii w X V I wieku brało się chy
ba w dużej m ierze stąd, że jak  na 
ow e czasy zaw ierała ona rew olu
cyjne społecznie tezy. U derzała 
w ówczesne stosunki, np. pozycję 
kleru, dom inację Rzym u nad pań
stwam i narodowymi, podkreślała 
wartość jednostki, indyw idualną 
odpow iedzialność człow ieka 
przed Bogiem , a nie przed insty
tucją  kościelną. Stąd popularność 
Pism a Świętego, obok oczyw iście 
pow odów  czysto religijnych. Ist
niał w tedy praw dziw y głód Biblii. 
N atom iast gdy przestała ona być 
ow ocem  zakazanym , w ielu z nas 
przyw ykło do niej i zarazem  do 
jej poselstwa. Jednocześnie nasta
ły czasy płuralizm ów  św iatopo
glądowych. M am y obecnie do 
wyboru m nóstw o różnorakich 
treści i tak orędzie biblijne ginie 
pom iędzy innym i poglądam i. 
Tym czasem  ew angelicyzm  
uczył, że B iblia to podstaw ow e 
narzędzie zbaw cze, udostępniają
ce odpow iedzi na duchow e po
trzeby człow ieka. Zatem  B iblia 
niezależnie od tego, że stoi już na 
półkach bibliotek, zachęca ciągle

do szukania w niej takich odpo
wiedzi, których częstokroć w ypa
trujem y gdzie indziej, często nie
skutecznie. Pow rót do Pism a 
Św iętego oznacza pow rót do w ar
tości nadrzędnych, które z cza
sem  znalazły się na marginesie. 
D ziałalność w ydaw nicza koncen
trująca się na popularyzacji na
czelnych praw d wiary jes t jedną 
z form  przyw rócenia Biblii należ
nego jej m iejsca, a  więc pow rót 
do europejskich źródeł kulturo
wych, do wartości sprawdzonych, 
ponadczasow ych, bez których 
tracim y sw oją tożsam ość i wy
czucie kursu.
J. Sz.: P ro fil w ydaw niczy  P a ń 
sk iego w y daw n ic tw a  n ie  je s t  
je d n a k  ściśle re lig ijny .
T. Z.: D la  m nnie przesłanie bib
lijne je s t pojęciem  bardzo szero
kim . O tóż B iblia m oże kształto
wać w szystkie dziedziny ludzkie
go życia, w ypow iada się nie tylko 
na tem aty ściśle religijne, które 
przecież nie w yczerpują bogac
tw a życia. U w ażam , że w ydaw 
nictw o chrześcijańskie winno 
m ieć szeroki profil. Jest wielkim 
zubożeniem , gdy zaw ęża się ono 
do literatury dew ocyjnej. W  na
szej oficynie m am y na w zględzie 
szczególny typ czytelnika. M yśli
my m ianow icie o odbiorcy wy
kształconym , który w kwestiach 
św iatopoglądow ych potrzebuje 
m otyw acji nie tylko religijnej. 
Potrzebuje jeszcze  na przykład 
św iadom ości sw ych korzeni, 
a w ięc w łasnej historii, św iado
m ości tego co chrześcijaństw o 
dokonało jak o  siła społeczna, jaki 
był jeg o  w pływ  na kulturę ogól
noludzką.
J. Sz.: J a k  P a n  w idzi m iejsce 
w łasnego  w ydaw n ic tw a  pośród  
licznych  now ych  oficyn p ro te 
s tan ck ich  w Polsce ?
T. Z.: W ydaje mi się, że nastąpił 
w tej dziedzinie regres. O grani
czyły sw ą znaczną niegdyś produ
kcję takie czołow e wydawnictw a 
jak  „Zw iastun” (obecnie „Augu
stana”), „Słow o Praw dy” , rów 
nież kościoły pow stałe po rozw ią
zaniu Zjednoczonego Kościoła 
E w angelicznego nie przejęły po 
nim  bogatej działalności wydaw 
niczej.
J. Sz.: J a k  P a n  ocen ia  zaplecze 
au to rsk ie  w Polsce?
T. Z.: To spraw a bardzo zanie
dbana. W  większości kościołów 
protestanckich nie było dotych
czas żadnej polityki w tym zakre
sie. A utor, także tłum acz, to 
szczególna kategoria tw órców . Ci 
którzy pisali, częstokroć nie zo
stali otoczeni należytą opieką. 
A utor potrzebuje dużej zachęt...
./. Sz.: T ak że  finansow ej?



T. Z.: T ak, należy m u stw orzyć 
odpow iednie w arunki m aterialne, 
by m ógł pośw ięcić się tw órczo
ści. T eraz jes t czas, by te w ielo let
nie zaniedbania nadrobić.
J. Sz.: M a  P a n  p om ysł ?
T. Z.: Po pierwsze, trzeba w yszu
kać osoby, które m ają w  tym  kie
runku predyspozyq'e. O rganizo
w ać w arsztaty, spotkania dla 
tw órców , tw orzyć p lany w ydaw 
nicze uw zględniające dzieła pol
skich autorów, w tym  oczyw iście 
debiuty. Jednym  ze sposobów  
aktywizacji jes t inicjatyw a w yda
w ania tom ów  zaw ierających krót
sze opracow ania. T rzeba jednak  
pam iętać, iż sam e działania tech
niczne n ie w ystarczą. N ikt nie sta
nie się człow iekiem  pióra z  racji 
tego, iż uczestniczył w  sem ina
rium dla piszących. Potrzebne jest 
jednak coś, co  zw iem y „isk rą  Bo
żą” .
J. S z.: C zy w y daw n ic tw a  w yzna
niow e m ogą, ta k  j a k  P ańsk ie , 
op ie rać  się n a  z a sa d a c h  k o m e r
cy jnych  ?
T. Z.: M uszą, choć nie jes t to ła 
twe. Na św iecie obserw uje się 
odejście w ydaw nictw  z  obrębu 
organizacji kościelnych, na rzecz 
inicjatyw pozaw yznaniow ych, 
pryw atnych, które w  sposób pro
fesjonalny koncentrują się na 
działalności w ydaw niczej w  za 
kresie tem atyki chrześcijańskiej. 
Gdy to nastąpi w  naszym  kraju, 
wów czas kościoły zlecać będą 
oficynom  pryw atnym  publikację 
swych m ateriałów . T ak  jest na Z a
chodzie. N ajw iększe w ydaw nic
twa ew angelickie są  tam  w  rękach 
prywatnych.
J. Sz.: P ro d u k c ja  P ań sk ieg o  w y
d aw n ic tw a  za a d re so w a n a  je s t  
zarów no  d o  członków  kościo
łów  ew angelick ich  j a k  i kościo
łów  zw anych  ew an g e lic zn y m i... 
T. Z.: M yślę, iż pom im o różnic 
jakie  dzielą te dw a środow iska 
polskiego protestantyzm u, bez 
w ątpienia są  w idoczne elem enty 
wspólne, poczynając od w spól
nych prawd w iary, by tylko w spo
m nieć podstaw ow e zasady R efor
macji: Sola Scriptura, Sola Gratia, 
Sola Fide, czy też fakt, iż w szy
stkie te środow iska m ają do za
proponow ania społeczeństw u 
bardzo zbliżony system  w artości, 
ten sam  etos życia. Jestem  gorą
cym rzecznikiem  zbliżenia obu 
grup i orędow nikiem  w zaje
mnych inspiracji. M yślę, iż każda 
strona m oże się od siebie w iele 
nauczyć. M am  w rażenie, że  za
chodzące różnice swój rodow ód 
w dużej m ierze zaw dzięczają 
przyczynom  o charakterze socjo
logicznym , kulturow ym  a nie do
ktrynalnym . Sw oje znaczenie ma 
tutaj także silny tradycjonalizm  
obu grup, który przeszkadza

w  dialogu. Osobiście chcę w pisy
w ać się w  nurt który łączy ele
m enty w ystępujące w  obu środo
w iskach - ale to tem at na osobną 
rozm owę. W  każdym razie, nasze 
w ydaw nictw o chce prezentować 
to, co najlepsze w  dorobku prote
stantyzm u św iatowego i polskie
go, ow oce swojej pracy kieruje do 
w szystkich jego wyznawców  
w  skali całego kraju. Ponadto pra
gniem y w ydaw ać książki pisane 
z  różnej perspektyw y w yznanio
w ej, jesteśm y wydawnictw em  
otw artym . Poszukujem y elem en
tów biblijnych i tam, gdzie natra
fiam y na taką inspirację, na podo
bieństw o światopoglądow e, tam 
m am y partnerów . W yrazem  tego 
m oże być fakt w ydania przez nas 
w ostatnim  czasie książki autor
stw a osób reprezentujących kato
licki ruch oazow y.
J. Sz.: C zy u w aża  P an , że tr a f i
liście w  odpow iedn i czas?
T. Z.: Zawsze jes t czas, by przy
pom inać w artości, które się nigdy 
nie zdezaktualizują. W  epoce 
sekularyzacji zaw sze jest spora li
czba osób poszukujących i liczy
m y, iż to one zareagują pozytyw 
nie. Jesteśm y przecież uzbrojeni 
w  dobre przykłady osiągnięć do
konanych przez ludzi w yznają
cych nasz system  wartości. A  m y
ślę, iż nie jes t przesadą tw ierdze
nie, iż w  naszym  kraju jakby za
w sze było za m ało etosu, który 
chcem y prom ować. W  państwie 
potrzebującym  stabilizacji takie 
w artości są  rzeczą niezbędną.
./. Sz.: N a kon iec  zostaw iliśm y 
ru ty n o w e  p y tan ie  o p lany  w y
daw nicze...
T. Z.: Już niebaw em  ukaże się 
książka pióra ks. H enryka Czem- 
bora pośw ięcona dziejom  chrze
ścijaństwa w  starożytności. W y
dam y także biografię Jana K alwi
na, duże ilustrowane opracowanie 
historii Reform acji oraz dw ie po
zycje na tem at chrześcijańskiego 
zaangażow ania w  sprawy publi
czne i chrześcijańskiej etyki spo
łecznej. M arzy nam  się seria po
pularnych m onografii na temat 
polskich kościołów, opracowana 
przez autorów  reprezentujących 
poszczególne w spólnoty w yzna
niow e. W  przyszłym  roku chcie
libyśm y rozszerzyć zakres na
szych zainteresow ań w ydaw ni
czych i opublikow ać kilka pozy
cji dotyczących zasad funkcjono
w ania dem okracji, praw człow ie
ka i w olności obywatelskich.

Rozmawiah fan Sztnrc

Twarde Dy try 
i konwertyci

W ostatnim czasie do naszego Ko
ścioła zgłasza się coraz więcej ludzi 
pragnących wyznawać wiarę za
szczepioną nam przez Marcina Lu
tra. Mówiło się nawet, iż nasz Ko
ściół bardziej przystaje do czasów 
współczesnych i uważany jest za 
wyznanie dla „ludzi myślących” 
i refleksyjnych. Fakt, iż każdy czło
wiek w naszym Kościele odpowia
da sam za siebie w ocenie moralno
ści i etyki w życiu, a także, co nie 
jest bez znaczenia, brak podporząd
kowania we wszystkim osobom du
chownym, stanowi walor który 
przyciąga ludzi do naszego Kościo
ła. Ludzi, którzy zdecydowali się na 
zmianę wyznania, czyli dokonanie 
konwersji, w potocznym języku na
zywa się KONWERTYTAMI. 
Chciałbym z tym terminem polemi
zować. Otóż moim zdaniem nazy
wanie kogoś, kto przeszedł do Ko
ścioła luterańskiego
KONWERTYTĄ jest poważnym 
błędem, ponieważ takiego pojęcia 
nie ma. Kogoś kto przeszedł kon
wersję wyznania i stał się człon
kiem Kościoła 1 uterańskiego można 
nazywać wyłącznie LUTERANI
NEM lub EWANGELIKIEM w y
znania ewangelicko-augsburskie
go. Niestety, w parafiach na ludzi, 
którzy przechodzą do naszego Ko
ścioła patrzy się z pewnym dystan
sem. Czy nie słyszy się często opi
nii: „To porządny człowiek ale 
KONWERTYTĄ!” Słyszałem jak 
pewien proboszcz, wydawałoby się 
światły, który sam zresztą dokony
wał konwersji, kiedy chciano pew
nego nuworysza wybrać do władz 
Polskiego Towarzystwa Ewange
lickiego zgłosił sprzeciw: „Jeszcze 
za wcześnie, to zbyt świeży wy
znawca wiary luterańskiej” . Uwa
żam, iż nic bardziej szkodliwego 
w pracy misyjnej niż takie pojmo
wanie problemu. W małej naszej 
społeczności każdy chętny do 
przejścia do naszego Kościoła po
winien być witany z radością, pełną 
otwartością i zaufaniem. I jest ku 
temu kilka powodów. O ludziach 
z ojca i matki luteranów powiada 
się „twarde lutry”. A  przecież 
wśród tych „twardych lutrów” jak
że często dzieci a także dzieci dzieci 
zrywają więź z Kościołem czy to 
przez małżeństwa mieszane czy też 
z własnej, nieprzymuszonej woli. 
Znam kilka lodzin nawet wysoko

postawionych w piramidzie Ko
ścioła, których dzieci nawet nie są 
członkami parafialnej społeczności. 
Czy to są  także „twarde lutry”? 
A  ruch społeczno-wyznaniowy 
z jakim spotykamy się na ziemi cie
szyńskiej, wywodzący się w prostej 
linii z protestantyzmu luterańskie
go to jeszcze „twarde lutry”? Czło
wiek, który zdecydował się na kon
wersję do naszego Kościoła, z całą 
pewnością decyzję swą poprzedził 
przemyśleniami, czasem nawet la
tami doświadczania reguł naszego 
wyznania, zanim podjął decyzję 
ostateczną. Taki człowiekzasługuje 
na wielki szacunek i jest więcej niż 
pewne, iż na niego można liczyć. 
Czy nie jes t on właśnie „twardym 
lutrem”? Pejoratywny stosunek do 
zmieniających wiarę jest postawą 
nieracjonalną a co gorzej, mającą 
na celu podkreślenie wyższości 
„twardego lutra”. Na ostatniej sesji 
Synodu w Bielsku Białej ks. biskup 
Jan Szarek omawiając sytuację 
w naszym Kościele wysoko ocenił 
dokonujących konwersji, uznając 
ich za godnych zaufania i dających 
gwarancję oparcia w potrzebie. Pa
radoksalna sytuacja wytwarza się 
w parafiach (nie we wszystkich - 
oczywiście) kiedy to proboszcz 
z jednej strony szczyci się dużą li
czbą konwersji, z drugiej zaś przy
kleja etykietę nowo przyjętemu do 
parafii „ale to konwertyta”. Takie 
rozdarcie duchownego jest bardzo 
niepokojące i w inno być moim zda
niem tematem pogadanki na diece
zjalnych konferencjach księży. 
Czas najwyższy aby wymazać ze 
świadomości „twardych lutrów” 
pojęcie KONWERTYTY.
Zgódźmy się bowiem, iż takiego 
pojęcia nie ma. Nieznajdziemy has
ła KONWERTYTA w żadnej do
stępnej na rynku encyklopedii. 
Warto natomiast przeczytać wiersz 
7 z  rozdziału 10 ewangelii św. Jana. 
Kościół ewangelicko-augsburski 
składa się wyłącznie z luteran, któ
rzy chcą do tego Kościoła należeć. 
AMEN.

Andrzej Idon.
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Od tych pytań zaczyna się w Biblii 
rozmowa między wężem kusicie
lem a niewiastą Ewą. Słowo Boże 
postawione pod znakiem zapytania 
jest źródłem wątpienia dla w szy
stkich, którzy wierzą, że „dobry jest 
Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, 
którzy są czystego serca”. Czy rze
czywiście Bóg jest dobry? A saf od
powiada pełen zwątpienia: „Co do 
mnie - omal nie potknęły się nogi 
moje... widząc pomyślność bezboż
nych:. (Ps. 73). Adam przeDSTA- 
WIONY jako konkretny człowiek 
jest symbolem kolektywu „czło
wiek”. W naszym konkretnym wąt
pieniu powtarza się ciągle na nowo 
grzech pierworodny. (1 Mojż. 3,1- 
7). „Przez jednego człowieka 
grzech wszedł na świat, bo wszyscy 
zgrzeszyli”. (Rzym. 5,12). 
W nowotestamentowej historii ku
szenie Jezusa jest ten wąż nazwany 
kusicielem, albo wprost diabłem. 
Choć minęły wieki, sposób kusze
nia pozostał ten sam . Stawia on Sło
wo Boże pod znakiem zapytania. 
Gdy Jezus został ochrzczony w Jor
danie, rozległ się głos z  nieba: „Ten 
jest Syn mój umiłowany, którego 
sobie upodobałem” . (Łuk.3.22). 
Diabeł trzykrotnie nawiązał do tego 
Słowa i powiedział: „Jeżeli jesteś 
Synem Bożym... Jeżeli tak, to m ó
głbyś być dobro czyńcą, który po
trafi kamienie zamienić w chleb; 
mógłbyś być wszechwładny i pano
wać nad światem jak  Bóg; mógłbyś 
być cudotwórcą - j ak Bóg (Łuk. 4,1 - 
13).
„Będziecie jak  Bóg”, powiedział 
diabeł do pierwszych ludzi. Diabłu 
udało się za pośrednictwem Ewy 
skusić Adama. Ponieważ Jezus był 
tym drugim Adamem, dlatego zale
żało diabłu, żeby i Jego doprowa
dzić do wątpliwości w prawdę Sło
wa Bożego. Ale Jezus za każdym 
razem powoływał się właśnie na 
Słowo Boże, na Boże obietnice. 
Jednak diabeł na tym nie poprzestał 
i odstąpił od Jezusa „ddo pewnego 
czasu”. On zmienił tylko taktykę. 
O tym musimy pamiętać. Jednego 
razu podszedł do Jezusa pod posta
cią osób mu najbliższych braci a na
wet matki, aby Go odwieść z drogi, 
na której miał dokonać zbawienia 
ludzkości (Mar. 3,20.21). Innym ra
zem posłużył się Piotrem, pier
wszym z Jego uczniów, i wtedy Je
zus powiedział mu: „Idź precz ode 
mnie, szatanie... bo nie myślisz 
o tym, co boskie, lecz o tym, co lu
dzkie”. (16, 21-23). A  gdy Jezus już 
wisiał na krzyżu, przeżył ostatnie 
kuszenie. Wtedy usłyszał głosy: 
„Czy nie ty jesteś Chrystusem? Ra
tuj siebie i nas!” - wołał jeden z za
wieszonych złoczyńców.
„Jeżeli ty jesteś królem żydowskim, 
ratuj siebie sam ego!” - szydzili żoł
nierze. „Niechże ratuje samego sie
bie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, 
tym wybranym” (Łuk. 23). „Ratuj 
siebie samego i zstąp z  krzyża!” - 
„Niechże Chrystus, król Izraela, 
zstąpi teraz z  krzyża!” (Mar. 15). 
Nie trudno domyślić się, że za tymi 
ludźmi krył się kusiciel, diabeł. Ni- 
kos Kazantzakis, podążając za du
chem Ewangelii, napisał powieść 
„Ostatnie kuszenie Chrystusa”, na 
podstawie której Martin Scorses 
zrealizował film, który nie wszedł

Czy rzeczywiście...? 
Czy to prawda...?

u nas na ekrany na skutek zdccyćto- 
wanego sprzeciwu Episkopatu. 
Chodzi w nim o sugestię, że Chry
stus mógłby zstąpić z krzyża, po
ślubić kobietę, mieć dzieci, a więc 
zrezygnować z  ofiary i przełożyć 
człowieczeństwo nad boskością. 
W liście do Hebrajczyków czyta
my, że Chrystus był we wszystkim 
doświadczony podobnie jak my, 
z wyjątkiem grzechu. (4,15). Wąt
pienie nachodzi ludzi wierzących, 
pobożnych. Gdyby pobożność 
można było mierzyć ilością kościo
łów, kapliczek i krzyży przydroż
nych, to Polska byłaby krajem ludzi 
najbardziej wierzących. Potwier
dzają to również dane statystyczne 
według których 90 procent Pola
ków uważa się za katolików - ale 
tylko 15 procent pogłębia swoje ży
cie religijne, a zaledwie 5 procent 
uczestniczy w innych formach kul
tu niż nabożeństwa.
Stwarza to podział na zdecydowaną 
mniejszość katolików świadomych 
swej wiary, wyciągających z niej 
praktyczne konsekwencje. Nie za
pomnę rozmowy z człowiekiem, 
który wsiadł w Częstochowie do 
pociągu jadącego do Warszawy. 
Przysiadł się do stolika, przy któ
rym piłem herbatę. Zamówił dwa 
„głębsze”, w tym jeden dla mnie, bo 
zrobił „dobry interes”, po którym 
poszedł jak się wyraził „na dziew
czynki”. A  ponieważ twierdził, że 
jest wierzący, zapytałem, na czym 
jego wiara polega. „Ja co niedzielę 
jestem na mszy świętej” . „Pan jest 
żonaty, bo ma obrączkę ślubną. Jak 
pan godzi swoją wiarę z  cudzołó
stwem, ze złamaniem przykazania 
Bożego, skoro pan poszedł sobie, 
„na dziewczynki” . A  czy ten „do
bry interes” jaki pan zrobił, był 
zgodny z innymi przykazaniami?” 
Zamiast odpowiedzi usłyszałem 
pytanie: „Kim panjest?” Masy wie
rzących dzielą swoją wiarę na część 
liturgiczną i moralną. Ta pierwsza 
demonstruje się w kościele, w nie
dzielę i święta, natomiast wybory 
moralne dnia powszedniego, to już 
prywatna sprawa każdego wierzą
cego. Jeszcze nigdy nie było w na
szym kraju tylu ludzi wierzących” 
ale nigdy nie było też tylu tych, 
którzy jedynie deklarują lub de
monstrują swoją wiarę. Tylko 63 
procent z nich wierzy w nagrodę 
lub karę po śmierci, 47 procent wie
rzy w istnienie piekła, 42 procent 
uważa, że religia nie daje odpowie
dzi na pytania dotyczące sensu ży
cia, a 78 procent jest zdania, że 
w „seksie wszystko jest dozwolo
ne”. W statystyce kościelnej po
trzeba ilości zwyciężyła nad potrze
bą jakości.
Gdy chodzi o pytanie: „Czy rzeczy
wiście Bóg powiedział? wątpliwo
ści są na porządku dziennym zarów
no wśród ludzi wykształconych, jak

powierzchowna. Gdy literatura, 
film, telewizja, prasa, popularne 
wydawnictwa naukowe zaczęły 
siać ziarno sceptycyzmu, ogromna 
większość ludzi uchodzących za 
wierzących, jest całkowicie bez
bronna wobec pytania: „Czy to pra
wda, że Bóg powiedział?” Im bar
dziej wykształcony jest człowiek, 
tym więcej nękają go różne wątpli
wości. Stąd rodzą się pytania: Czy 
fizyk atomowy może jeszcze być 
chrześcijaninem? Czy można pogo
dzić wiarę z wiedzą, nauką? Albert 
Einstein, twórca teorii względności, 
powiedział: „Nauka i wiedza jest 
bez religii” kulawa, a religia jest 
bez wiedzy ślepa. Religia i nauki 
przyrodnicze potrzebują wiary 
w Boga, żeby ich działanie było 
owocne. Różnica jest w tym, że dla 
religii Bóg stoi na początku, zaś dla 
nauki na końcu wszelkiego myśle
nia. Dla jednych jest Bóg funda
mentem, dla drugich koroną wszel
kich naukowych rozważań.
To zgadza się z tym co powiedział 
prof. Carl von Weizsächer: „Pier
wszy haust wiedzy odwodzi czło
wieka od Boga, ale kto wypije cały 
kielich, to na dnie czeka na niego 
Bóg”.
Matematyk Hans Rohrbach opo
wiada w książce „Nauki przyrodni
cze, obraz świata, wiara” następują
cą rozmowę między kardynałem 
Feulhaberem i prof. Einsteinem: 
„Ja szanuję religię, ale wierzę mate
matyce”, powiedział Einstein, „na
tomiast u Pana, Eminencjo, jest 
chyba odwrotnie”. Pan się myli, 
profesorze, odpowiedział kardynał, 
„religia i matematyka są dla mnie 
różnymi sposobami wyrażania tej 
samej boskiej ścisłości i dokładno
ści” . Einstein był zdumiony: „A co 
będzie, jeżeli jednego dnia badania 
matematyczne wykażą, że pewne 
wyniki dociekań naukowych za
przeczą prawdom religijnym?” 
Odpowiedź kardynała była nastę
pująca: „Ja tak wysoko cenię mate
matykę, że Pan, czcigodny Profeso
rze, nigdy nie powinien przestać 
szukać błędu rachunkowego”. 
Różne dyscypliny naukowe są dziś 
otwarte na wiarę. Astronomia po
znała skończoność i ograniczoność 
świata w przestrzeni i czasie, po
zwala nam wyznawać: „Wierzę, że 
Bóg stworzył niebo i ziemię”. Fizy
ka uznaje, że prawa natury są tylko 
prawami statystycznymi i pozwala
ją  wierzyć w cuda, a przede wszy
stkim, że Jezus ukrzyżowany zmar
twychwstał. Biologia przyznaje, że 
nie możemy wytłumaczyć, jak  po
wstało życie organiczne, i pozwala 
nam wyznawać, że „Bóg stworzył 
mnie oraz wszystkie twory.” 
Medycyna wskazuje na ścisły zwią
zek między życiem organicznym 
i psychicznym. A  więc jest tak, jak

mówi Biblia: „Ukształtował Pan 
Bóg człowieka z prochu ziemi 
i tchnął w nozdrza jego dech ży
cia”. Etnologia potwierdza tezę, że 
nigdy nie było ludzi bez religii. Przy 
tym wszystkim nie zapominajmy, 
że Biblia nie jest podręcznikiem fi
zyki, biologii, czy medycyny. 
Prawdy chtześcijańskie, jak  wszel
kie prawdy religijne i moralne, ma
ją  to do siebie, że nie można ich 
udowodnić tak jak  twierdzenia 
matematyczne czy fizyczne. Ale 
i w matematyce występują pewniki 
dla każdego człowieka oczywiste. 
Pewniki religijne i moralne zdoby
wamy przez osobiste zaangażowa
nie. Jeśli nie znamy życia chrześci
jańskiego z osobistych doświad
czeń, łatwo zlegamy trudnościom 
rozumowym: „Czy rzeczywiście ? 
Czy naprawdę?” Założenie, że wia
ra chrześcijańska jest rzeczą ludzi 
niezdolnych do myślenia, jest insy
nuacją. Tu chodzi raczej o nieuf
ność jaką budzi pytanie: „Czy rze
czywiście?” Człowiek wątpiący 
szuka odpowiedzi, a nieufny po
przestaje na podejrzliwości, ufa 
bardziej sobie niż innym ludziom. 
Tomasz nie ufał innym uczniom, 
którzy widzieli Jezusa zmartwy
chwstałego. On pozostał bez wiary, 
dopóki sam nie ujrzał i nie dotknął 
się Jezusa (Jan 20,29). Piotr wszy
stko porzucił: strony rodzinne, za
wód, więzy rodzinne i poszedł za 
Jezusem, w którego uwierzył jako 
w Syna Boga żywego. Ale gdy sta
nął wobec realiów tego świata, wo
bec wzburzonego morza i wichury, 
ogarnęła go nieufność, zwątpił. 
(Mat. 14,30). Wiara nie jest taką 
twierdzą, do której nie mogłoby 
wtargnąć zwątpienie.
Wielu chroni się przed zwątpie
niem, chwytając się dogmatów, 
czyli prawd autorytatywnych poda
nych przez Kościół do wierzenia 
i przyjmowanych bezkrytycznie. 
W ten sposób rezygnują ze stawia
nia pytań i odpowiedzi na pytanie: 
„Czy rzeczywiście?” Rezultatem 
jest człowiek, który nie wątpi, nie 
pyta, nie docieka. On przyjął cudze 
rozwiązania, trzyma się ich kurczo
wo, fanatycznie, jak  na przykładdo- 
gmatu o nieomylności papieża, nie
pokalanego poczęcia i wniebowstą
pienia Marii Panny. W tym wypad
ku mamy do czynienia nie z ludźmi 
wierzącymi, lecz z przedstawiciela
mi i obrońcami chrześcijańskiej 
wiary. Oni stanowią większość tych 
95 procent Polaków katolików. 
Chrześcijańska wiara to jest bezwa
runkowe oddanie się Bogu, a więc 
osobistym stosunkiem do Boga.
Są też dogmaty oparte na Słowie 
Bożym, objawione. Takimi są: na
uka że Jezus Chrystus jest synem 
Bożym, który się narodził z Marii 
Panny, że jest prawdziwym Bogiem 
a zarazem prawdziwym człowie
kiem. Na pytanie szatana: „Czy rze
czywiście?”, możemy odpowie
dzieć”: u Boga jest wszystko możli
we.
Reformator Melanchton nie mógł 
zrozumieć tajemnicy Trójcy 
Świętej - nikt tego nie zrozumie - ale 
ona nie była dla niego przedmiotem 
wątpienia, bo umierając, zostawił 
notatkę: „Teraz rozumiem tajemni
cę Trójjedynego Boga.”
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Jeszcze nie spotkałem się z tym, że
by ludzie całym sercem oddani Bo
gu z tego powodu nie mogli w ie
rzyć. A le często spotkałem ludzi, 
którzy wysuwali mnóstwo wątpli
wości, żeby się ukryć przed Bo
giem. Człowiek nieposłuszny nie 
może wierzyć.
Pewien licealista oświadczył swo
jemu księdzu, że pewne wypowie
dzi sprawiają mu trudności w wie
rze i nie może się pozbyć wątpliwo
ści. Na pytanie: „Jaki grzech ciebie 
usidlił?” wyznał, że w rzeczywisto
ści nie rozum przeszkadza mu w ie
rzyć, lecz to, że żyje w grzechu. 
Słusznie napisał Thielicke: „Łańcu
chy, którymi jesteśmy przykuci do 
niewiary, nie składają się z argu
mentów, lecz z grzechów.” Można 
zachować postawę, która nie po
zwala wierzyć. Ap. Paweł napisał 
do Efezjan: „Rozpusta i wszelka 
nieczystość lub chciwość niech na
wet nie będą wymieniane wśród 
was..., gdyż to wiedzcie na pewno, 
iż żaden rozpustnik albo nieczysty, 
lub chciwiec to znaczy bałwo
chwalca nie ma udziału w króle
stwie Chrystusowym. (5,4.5).
Kto twierdzi, że szuka społeczności 
z Bogiem, musi zerwać więzy łą
czące go z grzechem i z mocami 
ciemności takimi jak  wróżbiarstwo, 
spirytyzm, zamawianie chorób 
w celu ich zażegnania, lub inne pra
ktyki związane z okultyzmem, po
nieważ „Nikt nie może dwom pa
nom służyć.” Ludzie przywiązani 
do swego egoistycznego życia, ży
jący w miłości do świata, lub 
w jawnym grzechu, pielęgnują wąt
pliwości, ponieważ one służą im ja 
ko argumenty uciszające budzący 
się chwilami głos sumienia. Tacy są 
w pewnym sensie podobni do cho
rego, którego Jezus zapytał: 
„Chcesz być zdrowy?” To pytanie 
ma swój sens, bo wiadomo, jak  kur
czowo niej eden człowiek trzy ma się 
utajonego grzechu, a jednocześnie 
prosi Pana: „Wierzę, pomóż niedo
wiarstwu memu” (Mar. 9,44). Ap. 
Jakub napisał, że jest to człowiek 
o rozdwojonej duszy, chwiejny 
w całym swoim postępowaniu.” 
(1,8).
Pan Jezus wskazuje drogę dostępną 
dla każdego człowieka, którego 
dręczą wątpliwości. Wyraził ją  tak: 
„Jeśli kto chce pełnić wolę Tego, 
który mnie posłał, ten pozna, czy ta 
nauka jest z Boga, czy też Ja sam 
mówię od siebie.” (Jan 7,17).
To słowo naszego Pana, przypomi
na nam obietnicę Boga daną przez 
proroka Jeremiasza: „Gdy mnie 
szukać będziecie, znajdziecie mnie. 
Gdy mnie szukać będziecie całym 
swoim sercem, objawię się wam.” 
(29,13.14).
Na zakończenie chcę dodać, że chy
ba nie ma takiego chrześcijanina, 
który by nie przebrnął przez cie
mności wątpienia. Dopiero czło
wiek wierzący może prawdziwie 
wątpić.
Człowiek, który nigdy nie przeżył 
wątpienia i zwątpienia, nie może 
pojąć, czym jest wiara, żywa wiara, 
która ma obietnicę zbawienia i ży
cia wiecznego.

Ks. dr Alfred Jagiicki

Z pożółkłych kart

Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej 

w Nejdorf-Nejbrowie

Roku Pańskiego,a dla Nejdorf-Nej- 
browa lata miłościwego 1928, dzień 
1 lipca zajaśniał blaskiem niebo
siężnej chwały: Głowa Państwa, 
Pan Ignacy Mościcki, Prezydent 
Najjaśniejszej Rzpiitej, raczył za
witać na łęgi nadbużańskie naszego 
polskiego ludu ewangelickiego... 
Po obiedzie żołnierskim w Brześciu 
n/B. Pan Prezydent wyjechał do 
Domaczewa.
Przy bramie tryumfalnej - nadzwy
czaj efektownie zbudowanej z napi
sem „Witaj Najdostojniejszy Go
spodarzu”, powitał Pana Prezyden
ta wójt gminy domaczewskiej (za
znaczam, od niepamiętnych lat 
pierwszy na tym urzędzie ewange
lik) p. Edw. Zeient - Pawłowski 
z chlebem i solą z polskiego stołu, 
dzieci zaś z miejscowych szkół po
wszechnych ustawione długimi 
szpalerami z chorągiewkami o bar
wach narodowych, wręczyły Panu 
Prezydentowi kwiaty. Przy bramie 
duchowieństwo wszystkich czte
rech wyznań, przedstawiciele 
wszystkich miejscowych urzędów 
i organizacyj, oraz na znacznej 
przestrzeni po miasteczku zgroma
dzona ludność z bliższych i dal
szych okolic. Przygrywały orkie
stry straży ogn. Domaczewa i Sła
watycz. Następnie Pan Prezydent 
udał się pieszo przez miasteczko, 
ładnie brzózkami przystrojone, do 
ochronki, której dziatwa witała Go 
stosownemi wierszykami. Pan Pre
zydent ucałował serdecznie dzieci 
oraz na ręce kierowniczki polecił 
wypłacić 500 zł.
Z ochronki sznur aut Pana Prezy
denta i Jego świty ruszył do Nej- 
dorf-Nejbrowa. I tu wzniesiona zo
stała brama tryumfalna z napisem 
„Witaj Gościu nasz”, wieńcami z li
ścia dębowego, lipowego i konwa
lii ustrojona. Po jednej stronie go
ścińca ustawieni byli mężczyźni, po 
drugiej kobiety ze starszyzną i mło
dzieżą na przedzie - wszyscy z emb
lematami i chorągiewkami o bar
wach narodowych. Pan Prezydent 
śród entuzjastycznych okrzyków na 
Jego cześć przejechał, drogą tatara
kiem usłaną (palm u nas nie ma) 
i bicia dzwonów z wieży kościelnej 
do plebanii, gdzie został powitany 
przez proboszcza ks. Lodwicha 
imieniem ludności, zboru i miej
scowych organizacji społecznych - 
niniejszymi słowy: „Panie Prezy
dencie! W imieniu ludności Nej- 
dorf-Nejbrowa, potomków Babów, 
Brzózków, Bytowów, Buninów, 
Lodwichów, Rylów i Zelentów, 
z Pomorza Kaszubskiego w wieku 
XVT na dzierżawy możnych panów

Leszczyńskich i Radziwiłłów przy
byłych, mam niewysłowiony za
szczyt Ciebie, Najdostojniejszy Go
ściu nasz, jak najserdeczniej powi
tać. Raczyłeś przybyć między lud 
polski, polskiej mowy i obyczajów 
polskich, szczepu polskiego i wiary 
też polskiej, albowiem nie zwykł 
wielbić Boga inaczej jak  tylko po 
polsku. Czujemy się niezmiernie 
wdzięczni Bogu i Ojczyźnie naszej, 
która ongi ś przy garnęła nas pod swe 
skrzydła opiekuńcze, wyrwawszy 
zakusom orła czarnego, a dzisiaj 
daje nam oglądać Majestat Białego 
Orła w Twojej, Najdostojniejszy 
Panie Prezydencie, osobie. Racz te
dy przyjąć naszą najwyższą cześć 
i nasz hold najgłębszy, iżeś tak ła
skawą gościną swoją opromienił 
ten ubogi, szary łan naszej doli kre
sowej. Prosimy bywać!”
Następnie chór młodzieży pod ba
tutą pani pastorowej Lodwichowej 
odśpiewał pieśń do słów Konopnic
kiej „Na Łan”. Bytność swą w Nej- 
dorf-Nejbrowie Pan Prezydent 
Rzpiitej i członkowie Jego otocze
nia upamiętnili podpisami na arku
szu pamiątkowym.
Treść jego: „Niechże wszystkim to 
wiadomem będzie, iż Roku Pań
skiego tysiąc dziewięćset dwudzie
stego ósmego dnia pierwszego lipca 
o godzinie szóstej po południu 
w plebanii parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej Sw. Trójcy w Nej- 
dorf-Nejbrowie, gminy Domacze
wskiej, powiatu Brzeskiego na Po
lesiu odbyło się uroczyste powita
nie przybyłego w te strony Najdo
stojniejszego Gościa, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Ig
nacego Mościckiego i złożenie Mu 
najgłębszej czci i hołdu przez 
przedstawicieli Zboru miejscowe
go, Kółka Rolniczego „Łan” oraz 
zaprzyjaźnionych z niem organiza
cji: Ewangelickiej Spółdzielni Kre
dytowej i Spółdzielni Mleczarskiej 
- w miejscu. O czem niniejszy akt 
sporządzony, przez obecnych pod
pisany i potomności na wieczną 
rzeczy pamiątkę przekazany zo
stał”:. Akt podpisali: Pan Prezydent 
- 1. Mościcki, W. Tyszko - wicewo
jewoda poleski, S. Zahorski pik., 
Stamirowski, szef sztabu DOK IX, 
Michał Mościcki sekretarz legacyj- 
ny, K. Jurgielewicz rtm., Eugeniusz 
Chwalibóg-Piecek, rtm. adjutant 
D-cy OK IX, I. Kotlarebicz, Kon- 
tkowski por., Stef. Wodrowski por., 
pos. Olewiński i inni. 
Opuszczającego plebanję Pana Pre
zydenta młodzież częstowała na 
werandzie truskawkami.

Po krótkiej bytności w kościele rzę
siście oświetlonym, gdzie modlił 
się na klęczkach przed ołtarzem, 
Pan Prezydent udał się na pokaz 
hodowlany bydła na Borku, zor
ganizowany za pośrednictwem se
kcji hodowlanej miejscowego Kół
ka Rolniczego „Łan” - o czem 
świadczył też napis na bardzo gu
stownie urządzonej bramie - przez 
Polski Wojewódzki Związek Kółek 
Rolniczych. Informacyj udzielał in
spektor hodowlany p. Konst. Troja
nowski. Pan Prezydent wyraził kil
ku gospodarzom, właścicielom naj
ładniejszych okazów, podziwiając 
wysoką użytkowość miejscowego 
pogłowia białogrzbietów, swe uz
nanie. Wzruszającym momentem 
było, gdy Pan Prezydent zatrzymał 
się koło bydła siwowłosego gospo
darza z Nejbrowa Michała Bauma- 
Azboma. Staruszek chciał przemó
wić, lecz pod wpływem wielkiego 
wzruszenia słowa nie mógł z siebie 
wydobyć i tylko łzy, jak groch, 
spływały po zoranem zmarszczka
mi obliczu. Pan Prezydent, równie 
wzruszony, potrząsając dłońmi sta
ruszka powiedział: „Obaj jesteśmy 
starzy, nie trudźcie się na przemó
wienie, serdecznie wam życzę po
wodzenia w pracy”.
Słońce już zachodziło, gdy Dostoj
ny Gość, żegnany rzewnie - serde
cznie przez ludność, wracał ze swej 
wycieczki... W drodze, zatrzymany 
u bramy tryumfalnej w Domacze- 
wie przez rozentuzjazmowane tłu
my - któżby to chciał zrozumieć, że 
spieszno było Panu Prezydentowi 
w dalszą drogę, bo się i tak spóźnił
- złożył na ręce przewodniczącego 
Komitetu Obywatelskiego powita
nia Najdostojniejszego Gospodarza
- Drowi Besserowi swe podzięko
wanie.
Rozpamiętując te cudowne dla nas 
chwile 4-tej niedzieli po Trójcy 
Świętej, nic innego nie mam do do
dania, jak  tylko jeszcze raz powtó
rzyć swym rodakom i swej gromad
ce Chrystusowej: wola Boża dobra 
i łaskawa dzieje się i bez prośby na
szej, ale trzeba byśmy byli też jej 
z serca posłuszni; Królestwo Boże 
przychodzi i bez nas, ale trzeba by
śmy też jego serdecznie pragnęli. 
„Boga wielbicie po polsku - piękna 
to rzecz” - raczył Pan Prezydent to 
między innemi w rozmowie ze mną 
przyświadczyć; Ależ i wielbicie 
Boga - moi bracia i siostry - w du
chu i w prawdzie - po polsku... 
Czyż trzeba było cudowniejszego 
potwierdzenia treści kazalnych 
słów tej niedzieli - Izajasz 65, 17- 
19, 24,25 o pokoju, jak  ta gościna 
Głowy Państwa Polskiego u nas, je 
szcze kilka miesięcy temu żywo za
niepokojonych, ale wiernych sztan
darowi Boga i Ojczyzny, ewangeli
ków polskich na Polesiu?...

Ks. E.L.
(Ewald Lodwich)
Przedruk z  małymi skrótami z  za
chowaną pisownią, z  „Kalendarza 
Ewangelickiego” rocznik 1929
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Upływający nieubłaganie czas za
ciera w pamięci wizerunki znanych 
niegdyś ludzi, ich dokonania i wy
darzenia, których byli oni świadka
mi. Nie sposób temu zapobiec, za 
nami ciągle pozostaje zapomniana 
przeszłość.
Dziś pragnę przypomnieć szkołę, 
utrwaloną poci nazwą Pensji Pauli- 
ny Hewelke. Jej założycielka i prze
łożona (odpow. dyrektora), urodzi
ła się 16 listopada 1854 roku w Puł
tusku, jako córka Ottona (zm. 1865 
r.), pastora pułtuskiej parafii ewan
gelicko-augsburskiej - i Pauliny 
z Baumów (zm. 1914 r.). Po ukoń
czeniu miejscowej szkoły średniej 
została nauczycielką języka nie
mieckiego w gimnazjum rządo
wym w Pułtusku. Po przedwczes
nej śmierci ojca, zmuszona utrzy
mywać matkę i starsze rodzeństwo, 
udzielała dodatkowo korepetycji. 
W 1883 roku zrezygnowała z posa
dy i przeniosła się wraz z rodziną 
do Warszawy, gdzie pracowała ko
lej no na kilku prywatnych pensj ach, 
będąc jednocześnie organizatorką 
tajnych kursów naukowych dla ko
biet. Po blisko dziewięciu latach, 
w 1896 roku, odkupiła od swej pra
codawczym, Smolikowskiej, jej 
szkołę, mieszczącą się przy ul. Mar
szałkowskiej 122, jednej z głów
nych ulic ówczesnej Warszawy. 
Wymienioną szkołę, zwaną odtąd 
pensją Pauliny Hewelke, prowadzi
ła przez dwadzieścia cztery lata, za
trudniając w niej najznakomitszych 
pedagogów, co sytuow ałojąna cze
le gimnazjów żeńskich w stolicy 
Królestwa. Paulina Hewelke była 
również organizatorką wykładów 
uzupełniających dla swych uczen
nic i absolwentek, potocznie nazy
wanych Uniwersytetem Latającym. 
A oto jak swoją pracodawczynię 
wspomina jedna z nauczycielek, Ja
dwiga Strzelecka - Huges (1887 - 
1975)*
...Pamiętam, jak wbiegłam na dru
gie piętro gmachu na Marszałko
wskiej 122 róg Siennej, skierowana 
tam przez Rolbiecką z Towarzy
stwa Nauczycieli Szkół Wyższych 
(zał. 1884 r.). He welkówna przyjęła 
mnie zaraz. Przeglądała moje pa
piery. Pytała o języki - mówiłam - 
byłam, tylko co, pół roku w Paryżu. 
Co tam robiłam? Dostałam wycho
wawstwo kl. I, lekcje w klasie wstę
pnej i półwstępnej, które są tajne. 
Po lekcjach, na zmianę z innymi 
wychowawczyniami, spacery 
z pensjonarkami. Pomoc pensjo
narkom przy odrabianiu lekcji na 
następny dzień, przypilnować, aby 
nie rozmawiały wieczorem. W dniu 
dyżuru - budzenie uczennic o siód
mej. Wynagrodzenie, to pokój 
wspólny z koleżankami, całodzien
ne wyżywienie i 30 rubli miesięcz
nie oraz płatne wakacje. Pensjona
rek było nie więcej niż trzydzieści. 
Przyjęłam.
Dziewczynki były grzeczne, nie pa
miętam żadnych awantur. Siedzia
łam często na lekcjach innych na
uczycielek, bo lekcje w klasach 
wstępnej i podwstępnej zajmowały 
mi tylko kilka godzin tygodniowo, 
uczyłam tylko matematyki. Panna 
Hewelkówna była zawsze bardzo 
spokojna, poważna, nie przypomi

Zapomniana
szkoła

nam sobie, abym ją  widziała kiedyś 
rozgniewaną.
To słowa naocznego świadka, oso
by, która miała okazję stykać się na 
co dzień z bohaterką mej opowie
ści, mogła ocenić jej postępowanie 
i odmalować portret, którego piszą
cy te słowa nie mógłby w żaden 
sposób oddać słowami, z uwagi 
choćby na znaczną różnicę pokoleń. 
Prowadzona przez Paulinę Hewel
ke szkoła, jako pierwsza żeńska pla
cówka oświatowa, posiadała do
brze zorganizowane pracownie: 
chemiczną i Fizyczną. Czuła na nie
dolę ludzką panna Hewelke, bez 
specjalnych oporów zwalniała nie
zamożne uczennice od opłat czes
nego. Była również prekursorką 
organizowania dla swych wycho
wanek wycieczek wakacyjnych 
oraz wprowadzenia do szkoły po
wstającego właśnie ruchu harcer
skiego.
Jeszcze na moment oddam głos Ja
dwidze Strzeleckiej - Huges, która 
w dalszym ciągu swego pamiętni
ka, spisanego po latach pracy peda
gogicznej w różnych okresach, od 
1904 - 1959 roku, jakby w trzech

przeładowane, najwyżej do czter
dziestu uczennic, czasem nawet 
mniej. Wizytatorami byli jeszcze 
wtedy Rosjanie. Siły profesorskie 
w wyższych klasach były pier
wszorzędne. W niższych klasach 
polskiego uczyła słynna Lucyna 
Krzemieniecka, a matematyki Zo
fia Iwaszkiewiczowa, Szczawiński, 
Wysocki i wielu innych. Była to 
szkoła chyba dla bogatych i zamoż
nych dzieci, bo zatrudniała nawet 
sekretarkę, wiem jednak, że chociaż 
wpisy do szkół były wysokie, tam 
na pewno były niższe.
Doskonałe świadectwo wystawio
ne pracodawczyni i prowadzonej 
przez nią instytucji właściwie nie 
wymaga już komentarza. Ja dodam 
tylko, że szkoła przetrwała pier
wszą wojnę światową doczekawszy 
niepodległości Polski. W 1919 roku 
Paulina Hewelke, z uwagi na zły 
stan zdrowia, zrezygnowała z dal
szej pracy pedagogicznej. Polskie 
władze oświatowe nabyły od niej 
pensję i przekształciły ją  w Pań
stwowe Gimnazjum im. Klementy
ny z Tańskich Hoffmanowej. 
Zmarła w Warszawie, dnia 28 sty
cznia 1924 roku, do ostatnich chwil 
interesując się założoną przez siebie 
szkołą, ufundowawszy stypendium 
swego imienia. Grób jej znajduje 
się na warszawskim cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w al. A 
nr 10. Istniejące do chwili obecnej 
liceum im. Hoffmanowej mieści się 
już w zupełnie innym miejscu, ale 
dawno zapomniało o założycielce, 
może również dlatego, że była 
ewangeliczką, to dziś nie najlepszy 
rodowód! Kiedy nareszcie będzie
my normalni i zaczniemy oddawać 
cesarzowi co cesarskie, przywróci
my właściwy wymiar ludziom i wy
darzeniom?

Tadeusz Wł. Świątek 
* Pamiętnik Jadwigi Strzeleckiej- 
Huges został opublikowany w Biu
letynie Instytutu Historii PAN 
w W arszawie (1986). _____

epokach, tak wspominała pracę na 
pensji pani Pauliny:
... Kiedy wszystkie pensjonarki 
i koleżanki wyjechały, ja  pozosta
łam sama i uczyłam się do egzami
nów, chociaż miałam matkę z ro
dziną na Nowowiejskiej. Któregoś 
dnia, była może 11 rano, ajajeszcze 
w łóżku, obłożona książkami - zo
baczyłam nad sobą stojącą przeło
żoną. - To pani tu jest? - zapytała. 
Zapomniała, że pozwoliła mi zo
stać. - Gdzie pani jada obiady? - 
pyta dalej. Wytłumaczyłam, że cho
dzę do matki, która mieszka nieda
leko. Od tego dnia służąca przyno
siła mi śniadanie i paliła w piecu. 
Myślę, że Hewelkówna miała dla 
mnie dużo więcej serca niż ja  dla 
niej, wtedy to odczułam i zrozumia
łam. Pamiętam, w Nowy Rok zło
żyłam jej życzenia. Przyjęła mnie 
nadzwyczaj serdecznie i zaprosiła 
na obiad, ale ja  wymówiłam się. 
Widziałam, że było jej przykro. 
Prowadzony przez nią zakład na
ukowy był tak dobry, jak ona sama. 
Każda klasa miała swoją wycho
wawczynię, która zwykł e mi ała ma
ło lekcji. Klasy nie były zbytnio

Słowacja. Nowy śpiewnik dla luteran. 
Bratysława IDL 04/93. Po prawie 25 
latach przygotowań ukazał się w Re
publice Słowackiej Śpiewnik kościel
ny dla około 300.000 luteran. Zawiera 
prawie 700 pieśni wraz z nutami. 64 
stronicowy  dodatek zawiera Mały Ka
techizm ks. dra M arcina Lutra, Dzie
sięcioro Bożych Przykazań, Wyzna
nie Wiary, liturgiczny porządek nabo
żeństwa i modlitwy. Początkowy na
kład wyniósł 75.000 egzemplarzy. 
Druku podjęło się Stutgarckie W y
dawnictwo Biblijne. Podczas prezen
tacji nowego śpiewnika Biskup Gene
ralny ks. Pavel Uhorskai dziękował 
Zjednoczonemu Kościołowi Ewange
lickiemu Niemiec (VELKD) za zna- 
czącąpom oc finansową, która umożli
wiła wydanie. W ydawcy wskazali na 
to, iż jest to pierwszy śpiewnik w ję
zyku słowackim. Zostało to uznane za 
„radosne, historyczne wydarzenie” 
i ważny etap na drodze do "słowatyza- 
cji" życia nabożeństwowego.
Nowy śpiewnik zastąpi wydany 
w 1636 r. śpiewnik w języku Biblii 
Kralickiej (staroczeskim) i wydany 
w roku 1842 Śpiewnik Ewangelicki.

Ks. M. U.
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Bradford-Leeds

Obok podniosłych hymnów wysłu
chano pieśni religijnej chóru ewan
gelickiego z Goleszowa, k. Cieszy
na - z taśmy magnetofonowej.
Po modłach spowiedzi do komunii 
św. przystąpili duchowni i uczest
nicy nabożeństwa. Po końcowej li
turgii i hymnie dziękczynnym ks. 
sen. Cimała udzielił zgromadzo
nym błogosławieństwa apostolskie
go.
Po nabożeństwie koło pań podej
mowało w salach domu parafii św. 
Łukasza posiłkiem, podczas które
go „rozwiązały się języki” - odna
wiano znajomości, dzielono się 
wspomnieniami i problemami ży
cia wspólnot religijnych i społecz
nych tu na Zachodzie żyjących 
w rozproszeniu.
O godz. 15.00 wróciliśmy zpowro- 
tem do przyległego kościółka na 
wieczornicę, którą zagaił i prowa
dził ks. prob. Jagucki. Dzieje parafii 
jubilatów przedstawił obecny kura- 
torJIenrykPodżorski- od założenia 
przez byłego ks. kapelana, mgr Teo
dora Stoya w  listopadzie 1948 r. 
Podał kolejny rozrost parafii: zbory 
w Chorley, Blacksaw Moor, New
castle aż po Edynburg i Glasgow 
w Szkocji do odejścia na emeryturę 
ks. radcy T. Stoya w 1966 r.. Z ob
jęciem probostwa przez ks. mgr 
Waltera Jaguckiego nastąpiło sfi

nalizowanie kupna i poświęcenia 
Polskiego Domu Ewangelickiego 
w Bradford, w czerwcu 1966 r. Od 
1970 nastąpiły kolejne zmiany 
w organizacji Polskiego Kościoła 
Ewang,-Augsburski ego na
Obczyźnie przez włączenie pol
skiego zboru w Manchester i usa
modzielnienia się zborów w Edyn
burgu i Glasgow, w 1981 r. W wy
niku obrad synodu P.K..E.A.N.O. 
w 1988 r. ks. proboszcz W. Jagucki 
wraz z parafiami Bradford Leeds 
i Manchester przeszły administra
cyjnie do „Lutheran Church in Gre
at Britain” jako polskie parafie 
ewang.-augsburskie.
Bawiący w Anglii dr Bernard Ka- 
empf, profesor uniwersytetu 
w Strasburgu jako delegat Świato
wej Federacji Luteran w Genewie - 
przekazał Jubilatom serdeczne po
zdrowienia i życzenia dalszych łask 
w trwaniu i pielęgnowaniu tradycji 
ojców umiłowanego Kościoła. 
Sylwetkę założyciela parafii Brad- 
ford-Leeds, ks. radcy Teodora 
Stoya i jego wkład do rozwoju pol
skiego ewangelicyzmu - przedsta
wili ks. sen. Eryk Cimała i sekretarz 
ZEP, Adam Gaś, który współpra
cował z nim od 1934 r. w Towarzy
stwie Polaków Ewangelików na 
Górnym Śląsku, a po wojnie do je 

CCKto pomoże dzieciom 
Czarnobyla?”

W niedzielę 24 października 1993r. 
Polska Parafia Ewangelicka A.W. 
uczciła godnie swe 45-lecie w ko
ściele luterańskim św. Łukasza 
w Leeds, z udziałem czterech dusz
pasterzy, gości z Europy i delegacji 
bratnich parafii i zborów z terenu 
W. Brytanii.
Po przywitaniu gości duchownych 
i współwyznawców przez probosz
cza Jubilatów, ks.m gr Waltera Ja 
guckiego - w stalach zasiedli du
chowni i rada kościelna: Henryk  
Podżorski, IrenaLekszycka i Marta 
Natalii.
Nabożeństwo odprawili księża: se
nior E. Cimała (Cambridge), mgr 
Alfred B ieta  (High Wycombe) 
i proboszcz W. Jagucki. Lekcje 
i ewangelie czytali: A  Schmidtowa, 
Jerzy K ołorz i ks. W. Jagucki. Kaza
nie w oparciu o Obj. św. Jana 3, 7-8 
i 11 wygłosił ks. mgr A.. Bieta. K a
znodzieja rozważał doświadczenia 
naszego Kościoła tam w Ojczyźnie 
od 1918 r. i nasze tu na Zachodzie, 
snując podobieństwa do biblijnych 
losów wygnańców z Jerozolimy 
z naszymi w czasie i po 2 wojnie 
światowej. Mówił o umacnianiu 
i podtrzymywaniu ducha polskiego 
ewangelicyzmu, służbie ojczyźnie 
doczesnej i niebieskiej, mimo roz
proszenia i trudnych warunków ży
cia, w służbie Kościoła Chrystuso
wego. Nawoływał do dziękczynie
nia za doznawane łaski i wierności 
apostolskiemu wezwaniu: „Trzy
maj co masz, aby nikt nie wziął 
korony twojej...”
Jubileuszowe rozmyślanie w języ
ku angielskim wygłosił pastor Pol
skiej Parafii Ewangelickiej w M an
chester, ks. M. M enacheiiAm ery- 
kanin).

Takie pytanie zadały dwie Białoru
sinki: Irina Gruszewaja i Ludmiła 
Leszewa uczestniczkom między
narodowej konferencji kobiet 
w Santa Severa koło Rzymu. Kon
ferencja była poświęcona ekologii. 
W jej ramach opowiedziały one
0 losie dzieci z Białorusi, które zo
stały dotknięte katastrofą w Czar
nobylu. Pokazały zdjęcia, film
1 opowiedziały o działalności spo
łecznej organizacji, którą reprezen
towały, a którą założyły matki dzie
ci potrzebujących pomocy. Jako 
jedna z uczestniczek tej konferencji 
reprezentująca Kościół Ewangelic
ko-Augsburski w Polsce, nie m o
głam wobec tej opowieści pozostać 
obojętną.
Po zakończeniu konferencji, dzięki 
prywatnemu pobytowi Białorusi
nek u mnie w Warszawie, mogłam 
jeszcze bliżej poznać działalność 
organizacji „Pomoc dzieciom Czar
nobyla”. Dzięki zagranicznym

sponsorom udaje się rok rocznie 
wiele dzieci wysłać na miesięczny 
pobyt regeneracyjny za granicę, co 
jest tym dzieciom bardzo potrzeb
ne. Jest to jednak ciągle kropla 
w morzu potrzeb. Na pożegnanie 
usłyszałam słowa: „To Bóg posta
wił ciebie na naszej drodze, abyś 
nam stworzyła możliwość wysłania 
dzieci także do Polski” .
Byłam świadoma tego, że muszę 
podjąć działania, które - chociaż 
w małym zakresie - mogłyby po
większyć liczbę dzieci z Białorusi, 
którym dane będzie przeżyć jeden

miesiąc w innym środowisku. Na 
ogłoszony przez biskupa Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego apel 
o pomoc, odpowiedź przyszła 
z Mikołajek. Ksiądz tamtejszej Pa
rafii Ewangelicko-augsburskiej 
Franciszek Czudek zaproponował 
przyjęcie grupy 40 dzieci w okresie 
od 15 października do 15 listopada 
w administrowanym przez parafię 
ośrodku. Teraz pozostało tylko 
skonsultowanie tej propozycji 
z kierownictwem organizacji „Po
moc dzieciom Czarnobyla” w M iń
sku. W krótkim czasie udało się sfi

go zgonu w 1987 r. w Zrzeszeniu 
Ewangelików Polaków.
W  imieniu Zarządu Zrzeszenia 
Ewangelików Polaków w W. Bry
tanii sekretarz A. Gaś odczytał ży
czenia dla Jubilatów. Imieniem 
bratnich polskich parafii i zborów 
życzenia składali: Edmund B isam  
Cambridge, Edward D awid  Man
chester, Zygmunt Kissman High 
Wycombe.
W imieniu luterskich parafii Łoty- 
szów w Bradford serdeczne życze
nia dla Jubilatów złożył ich pastor, 
Rev. A ldonis Putce, w  imieniu an
gielskiej parafii św. Łukasza w Le
eds jej km atot ElisabethToomsalu, 
studentka teologii.
Równie serdeczne życzenia nade
słali : ks. Bronisław Gostomski, pro
boszcz polskiej parafii katolickiej 
w Bradford oraz zarząd Koła Sto
warzyszenia Polskich Kombatan
tów w Bradford.
Zamykając wieczornicę i tak głębo
ko przeżywany obchód przez Jubi
latów jak i przybyłych miłych gości 
- ks. Jagucki podziękował ks. sen. 
Cimale za tak wspaniałe przygoto
wanie go do służby poza Ojczyzną 
podczas dwuletniego wikariatu 
u jego boku w Cambridge. Dzięko
w ał kolejno wszystkim zacnym go
ściom z Europy i bratnich parafii 
w  Anglii, za podniesienie na duchu 
„maluczkiego stadka Winnicy Pań
skiej”. Dziękował miejscowej Ra
dzie Kościelnej i ofiarnym paniom 
za poniesione trudy w przygotowa
niu tegojubileuszu.
Dziękczynną modlitwą i pieśnią - 
„Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem 
znów” - zamknięto ten godny upa
miętnienia rocznicowy zjazd.

A . G.

nalizować przyjazd dzieci, uwarun
kowany ze strony władz oświato
wych Białorusi jedynie tym, aby 
dzieci mogły także uczyć się w cza
sie miesięcznego wypoczynku 
w Polsce. Tak oto w dniu 14 
października br. w Kuźnicy Biało
stockiej - dzięki uprzejmości władz 
granicznych - polski autobus mógł 
dzieci odebrać ze strony białoru
skiej i przywieźć do Mikołajek. To 
niewielkie mazurskie miasteczko, 
dzięki dobrej współpracy tamtej
szej parafii ewangelicko-augsbur
skiej - głównego organizatora - 
z  miejscowymi władzami i parafią 
rzymsko-katolicką, dobrze przygo
towało się na przyjęcie dzieci. 
W godzinach popołudniowych mo
gły się one uczyć w miejscowej 
szkole, zostały też przebadane 
przez lekarzy ze szpitala w Mrągo
wie. Nade wszystko korzystały ze 
spacerów na świeżym powietrzu

dokończenie na Mionie 9
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Piękne neobarokowe ogrodzenie 
otacza pomnik rodziny Stil terów są
dząc z tabliczki, wykonała je  firma 
J. Weikerta. Pomnik zaś zrobiony 
z granitu, powstał u A. Fiebigera 
w Kaliszu. Pochowano tu m.in. Ka
rola (1812-1890), Augustę z Menge 
(1820-1902), Marię (+1921) i Li
bertyna (+1917). Całość usytuowa
na jest vis a vis mauzoleum. Tenże 
A. Fiebiger, ale już jako firma łódz
ka, wykonał pomnik Rudolfa Seile- 
ra, otoczony neobarokową balustra
dą, zachowaną we fragmentach. 
Sygnatura Fiebigera znajduje się 
również na pomniku Jakoba Leo
polda i Christine z Winterle Leo
pold. Natomiast na przedprożu 
obejścia grobowego Wernerów 
i Loschnitzów znajduje się sygnatu
ra: Fiebiger & Frantz z Łodzi. 
Żeliwne, neoromańskie ogrodzenie 
otacza najwyższy (ok. 5 m) pomnik, 
jakim jest granitowy krzyż na gro
bie Karola Knocha (+1879) i Anny 
z Jacobi (+1894). Wykonała go pra
cownia Manzla w Warszawie. 
Manzl zaznaczył pod sygnaturą, że 
jest to jego 927 praca. Marmurowy 
neogotycki pomnik Marie Kiryłow 
(geb. Neugebauer) zmarłej w 1883 
roku wykonał Urbanowski z  Łodzi. 
Epitafium wykonano w języku nie
mieckim. Prócz niego występują na 
licznych nagrobkach napisy polskie 
a nawet rosyjskie. Zdarzają się też 
dwujęzyczne. Przy czym im bliżej 
międzywojnia, tym więcej epita
fiów niemieckich znajduje się na 
pomnikach. Urbanowski wykonał 
ponadto pomniki na grobach A n
drzeja Ludwika Müllera, Alfreda 
Caspar! - podobny stylowo jest sto
jący obok pomnik Arnolda Caspari 
(+1915) i Wandy z Person Caspari 
(+1921). Działała na cmentarzu 
bardzo aktywnie także miejscowa 
firma łęczycka A. Landaua. W yko
nała m.in. piskowcowy monument 
rodziny Koenig, w którym spoczy
wa także Wilhelmina Bajer z  Gri
mów (+1907). Jej (Landaua) autor
stwa jest piaskowcowy neoklasy- 
cystyczny pomnik z  dwujęzycz
nym (polskim i rosyjskim - bardzo 
zniszczonym) napisem na grobie 
Rudolfa Stendera (1. 36 - +1896), 
komisarza? powiatu łęczyckiego. 
Pod sygnaturą A. H. Landau wyko
nano nagrobek Eugeniusza Thieme 
(+1899) i kolejny dla Karolinę Spu- 
de, na którym widnieje zatarty 
wiersz w j. niemieckim. Natomiast 
firma A. Pruszyńskiego z Wolskiej 
14 w Warszawie jest autorem po
mnika na grobowcu Bredlów. Obok 
niego w murze znajduje się płyta 
Karola i Amalii Bredlów. Mur był 
miejscem montowania licznych 
epitafiów, po których ostatnim śla
dem jest wspomniana płyta oraz 
epitafium z 1880 roku dla Ferdy
nanda Lipkę. Ponadto Jan Rudnicki 
z Warszawy wykonał marmurowy 
nagrobek z nabijanymi literami dla 
Ferdynanda Jacobi (+1904), 
a wspomniany A. Landau z Łęczy
cy płaski nagrobek dla Amalii z De- 
bnerów Dąbrowskiej (+1893). Naj

“Cmentarz w Łęczycy - 
zapomniana nekropolia 

Ewangelitów.”
Cz.

piękniejszą rzeźbę figuralną istnie
jącą obecnie na cmentarzu, zresztą 
zachowały się tylko dwie, wykonał 
A. Fiebiger. Jest to postać kobiety 
opartej o krzyż i trzymającej w dło
ni wieniec. Wzniesiono piaskowco
wą figurę na grobie Roberta Stenzla 
(1. 38 - +1890). Znamienne, że naj
piękniejsza rzeźba cmentarza kato
lickiego stoi na grobie Teofili Sten- 
zel i mimo że powstała w pracowni 
w Częstochowie, jest bardzo podo
bna w wymowie. Z interesującej 
metaloplastyki warto wymienić 
ogrodzenie na grobie Karola 
Weisfliiga urodzonego we wsi Wy- 
ganowo w guberni lubelskiej, 
a zmarłego w podłęczyckich Bry- 
skach, wówczas w guberni warsza
wskiej. Wykonano je na wzór orien
talny. Piękna secesyjna krata otacza 
obejście grobowe, w którym ocala
ła jedynie pęknięta płyta Stefusia 
Knocha (+1916). Obok mauzoleum 
podczas prac odkopano resztki że
liwnego nagrobka, z końca XIX 
wieku, Julianny M(...)shing. Naj
piękniejsza kuta krata znajduje się 
na grobowcu rodziny Guthke 
z Uwielinka - motywy roślinne są 
równie bogate, jak na ogrodzeniu 
pomnika Mickiewicza na Krako
wskim w Warszawie. Wśród na
zwisk bardzo często powtarza się 
rodzina Knoch, z tegoż nazwiska 
kwatery skradziono metrowej wiel
kości figurę Chrystusa, która mu
siała pierwotnie być przymocowa
na do pionowego krzyża, a przed 
kradzieżą leżała na płaskiej płycie. 
Rzeźba wykonana była z jasnej, 
nierdzewnej blachy - była dosyć 
zniszczona. Z marmurów warto 
wspomnieć secesyjny nagrobek 
w kształcie pieńka wykonany dla 
urodzonego w Łodzi w 1899 roku, 
a zmarłego w 1905 roku Karola 
Berduschka. Piaskowcowy pomnik 
Cathariny von Hartong (+1862), 
córki płka Hartonga (napis z tyłu po 
rosyjsku, z przodu po niemiecku) 
ozdobiony jest parą pochodni, skie
rowanych płomieniami w dół, na 
znak zgaszonego życia. Skromne 
płyty posiadają Anna i Roman Hau. 
Natomiast marmurowy nagrobek 
Miillera pozbawiony został nabija
nych liter. Odrębnym zagadanie- 
niem jest poezja cmentarna. Kilka 
wierszy zachowało się do dziś. Na

wspomnianym grobie E. Thieme 
wyryto tekst:
Zgasło krótkie me szczęście 
i życia blask zgasł 
i tylko ból mi pozostał i łzy mi zo
stały
Natomiast na grobowcu Bredlów 
znalazł się dość toporny rym:
W tej mogile spoczywają 
zwłoki męża mego 
o Panie wielki przyj m go do przy
bytku swego
0 to cię prosi żona i dzieci
a hymn chwały twej niech ci 
na wiek wieków świeci 
W języku niemieckim napisano 
wiersz na grobie Alinę Fany Ros- 
snagel zmarłej w 1973 roku 
w Ostrowach; piękny, wykonany 
z żeliwa neogotycki krzyż jest jed
nym z bardziej zachwycających 
krzyży metalowych, których kilka
naście zachowało się do dziś. Licz
ne ich fragmenty, a także ogrodzeń 
a nawet płyt wydobywane są pod
czas prac z ziemi:
Du wirst uns unvergesslich 
sein
Dein Herz war liebend fromm 
und rein
Du gingst voran wir folgen 
dier hinab
Zur abenddruk ins stille 
Grab
Na cmentarzu pochowano również 
Juliusza Bredla, obywatela miasta 
Łęczycy (+1891 w wieku 55 lat) 
oraz Karola Bredla zmarłego 
w wieku 27 lat w 1914 roku, słu
chacza Politechniki Lwowskiej. 
Spoczywają tu Adolf Guthke 
(1806-1889) urodzony w Zapel 
w Prusach, zmarły w podłęczyckim 
Uwielinku; Florentyna z Fritzke 
Guthke (ur. 1819) w Schwersenz 
w Prusach; Hugo Guthke urodzony
1 zmarły w Uwielinku (1856 - 
1933). Płaski nagrobek ozdobiony 
lirą posiada August Padyga, na
uczyciel Seminarium (nauczyciel
skiego w Łęczycy) - wznieśli go 
wdzięczni uczniowie (1. 59 - 
+1902). Pomnik wystawiono także 
Edmundowi Polensowi, pomocni
kowi naczelnika powiatułęczyckie- 
go (+1875). Były naczelnik powia
tu iŁnol Trautsolt (+1882) spoczy
wa obok. Starte epitafium poświę
cono Wilhelmowi Methnerowi uro
dzonemu w Prusach (1876 - 1910) 
w Kornato? koło Gniezna?

W kwaterze z I wojny światowej 
w dwu rzędach cementowych krzy
ży pochowano 18 żołnierzy pole
głych w 1914 roku w walkach o Łę
czycę. Wśród nich jeden jest nie
znanym rosyjskim oficerem. Na 
cmentarzu katolickim znajduje się 
kwatera z blisko 300 grobami żoł
nierzy niemieckich z tego okresu. 
Na cmentarzu ewangelickim po
chowano żołnierzy: Paula Conradi, 
Fritza Krafta, Antona Wossa, Jos. 
Schmidtke, Frantza Flogau, Paula 
Lange, L.V. Dzieczewskiego, 
Frantza Witta, Leona Pokornego, 
Leo Potrykusa, Gustawa Rurkę, 
Leo Gradowskiego, Maxa Volke, 
Josefa Ortelta, Fr. Prosta, Johanna 
Picha, Hermanna Nolte. Pod pło
tem ponadto znajduje się nagrobek 
austriaka Kublera, oficera zmarłego 
w 1918 roku, 11 sierpnia. Obok 
spoczywa Gottlieb Bank urodzony 
w 1875 roku w Friedenstal, a zmar
ły 15 stycznia 1942.
Najlepiej zachowaną częścią cmen
tarza jest kwartał północno- 
wschodni. Cmentarz leżący dziś 
w granicach miasta między ulicami 
Górniczą i Polną zajmuje około he
ktara powierzchni. Po przeprowa
dzonych pracach prezentuje się cał
kiem okazale. Odtworzony został 
w znacznym procencie układ 
komunikacyjny. Główna szeroka 
aleja biegnąca od bramy, poprzecz
na aleja, dzieląca cmentarz na czte
ry kwartały oraz w 2/3 aleja okala
jąca cmentarz pod murem.
Bogaty jest drzewostan cmentarza. 
Starodrzew tworzą klony zwyczaj
ne, ksztany, lipy, wiązy. Rosną tu 
także jawory i rubinie akacjowe. 
Najpoważniejszym problemem, 
który stoi na przeszkodzie uratowa
nia cmentarza, na którym spoczywa 
wielu wybitnych łęczycan-ewange- 
lików, ludzi zamożnych, wykształ
conych i wpływowych, co można 
orzec po bogactwie nagrobków, 
mających niepośledni wpływ na 
dzieje Łęczycy w XIX wieku i na 
początku XX, jest zamknięcie 
cmentarza. Opuszczony, bez no
wych pochówków stał się zdzicza
łym miejscem pijackich rozrób. 
Zniszczone ogrodzenie ułatwiło 
kradzieże. Cmentarz mimo to jest 
do uratowania i należy go ratować. 
Akcja oczyszczania pójdzie całko
wicie na marne, jeśli cmentarz nie 
zostanie ponownie uruchomiony. 
Zarośnie błyskawicznie i za kilka 
lat trzeba będzie robić wszystko od 
nowa. Jedyną szansą ocalenia tego 
co jeszcze istnieje jest przekształce
nie nekropolii, wspólnie z miastem, 
na cmentarz komunalny, którego 
zresztą w Łęczycy ani w rejonie nie 
ma i jest niezwykle potrzebny. 
Uszanowanie tego wspaniałego 
miejsca może się dokonać wyłącz
nie poprzez przywrócenie mu pier
wotnych funkcji, to jest grzebanie 
zmarłych. Jeśli tak się nie stanie, 
cmentarz umrze - tym razem bezpo
wrotnie.

M irosław Pisarkiewicz
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Polska prasa 
Duterańsica w okresie 

międzywojennym

M

W wyniku głębokich zmian polity
cznych, jakie dokonały się w Euro
pie na skutek I wojny światowej, 
odrodziła się po ponad 100-letniej 
nieobecności polska państw ow ość. 
Miało to oczywiście wpływ i na 
organizacyjną strukturę ewangeli- 
cyzmu w niepodległym teraz już 
państwie. Protestantyzm zawsze or
ganizował się podług kryteriów 
narodowościowych ale i państwo
wych. Nie istniały nigdy ponadpań
stwowe kościoły luterańskie. Tak 
więc po 1918 roku powstało w Pol
sce kilka niezależnych od siebie ko
ściołów luterańskich, historycznie 
wywodzących się z poszczegól
nych zaborów. Ewangelicyzm na
rodowo polski skupiał się wokół 
warszawskiego Konsystorza, kiero
wanego przez ks. superintendenta 
Juliusza Bursche’go, późniejszego 
biskupa, obejmującego sw ą jurys
dykcją parafie ewangelickie byłego 
zaboru rosyjskiego, w  tym silne li
czebnie i materialnie niemieckie 
parafie Łodzi i okolic. Do tej stru
ktury organizacyjnej zgłosiły swój 
akces także parafie ze Śląska Cie
szyńskiego i Krakowa z byłego za
boru austriackiego.
W okresie międzywojennym K o
ściół Ewangelicko-Augsburski 
w RP (czyli podległy właśnie tzw. 
Konsystorzowi warszawskiemu) 
nie dysponował własnym, oficjal
nym organem prasowym, jakkol
wiek wydawane były czasopisma 
dość ściśle powiązane z  ówczesny
mi kierowniczymi kołami Kościoła. 
W 1919 r. w  W arszawie ks. Adolf 
Rondthaler założył pismo „Ewan
gelik”, które w dwa lata później 
przemianował nawiązując do wiele 
mówiącego tytułu „Zwiastun 
Ewangeliczny”. Tak bowiem na
zwał ks. dr Leopold Otto przez wie
le lat wydawane i tworzone przez 
siebie znane pismo. Miała to być 
jego kolejna kontynuacja. Ukazy
wał się "Zwiastun Ewangeliczny" 
aż do wybuchu II wojny światowej, 
podobnie jak założony w 1920 r. 
przez ks. kapelana Feliksa Gloecha 
„Głos Ewangelicki”, będący preez

pewien czas organem ewangelic
kiego duszpasterstwa wojskowego. 
Pisma te, jakkolwiek posiadały 
wsparcie Konsystorza, jego urzędo
wymi organami nie były. Oprócz 
tych dwóch tytułów ukazywało się 
jeszcze kilka pomniejszych pise- 
mek-dodatków, przeznaczonych 
czy todla młodzieży, czy dlażołnie- 
rzy itp.
W tym okresie powstawały także 
różne pisma ewangelickie o zasięgu 
lokalnym. Najbogatsze spektrum 
prasy ewangelickiej pojawiło się na 
niemieckich wówczas Mazurach, 
gdzie oprócz pism treści ogólnej, 
zawierających materiały politycz
ne, społeczne, kulturalne, a w tym 
również i religijne, wydawanych 
przez ewangelików i do nich kiero
wanych, nie będących jednak pis
mami stricte religijnymi (tu można 
wymienić np. „Gazetę Mazurską” 
z lat 1922 - 33 i wiele innych tytu
łów), wychodziły pisma powstałe 
na bazie popularnego wówczas na 
Mazurach ruchu "gromadkarskie- 
go" o zabarwieniu pietystycznym. 
Do takich pism należą „Głos Ewan- 
gelijny” w latach 1926 - 39 wyda
wany w Szczytnie przez R. Rarcza 
oraz „Poseł Pokoju” w 1.1906 -08 
tłumaczony z litewskiego. Nato
miast pism ściśle kościelnych, in
formacyjnych i budujących, w tym 
czasie na Mazurach nie było. 
Bujnie za to rozwinął się ten nurt 
ruchu wydawniczego na Śląsku 
Cieszyńskim. W latach 1910 - 38

ukazywał się tu „Poseł Ewangeli
cki”, kontynuacja michejdowskie- 
go „Przyjaciela Ludu”, redagowany 
przez ks. Jana Stonawskiego, a od 
1932 przez ks. Józefa Nierostka, zaś 
jego kolejną kontynuację stanowił 
„Ewangelicki Poseł Cieszyński” 
w 1. 1938-39. W latach 1910 - 25 
ukazywało się też „Słowo Żywota” 
ks. Karola Kulisza, później konty
nuowane przez ks. Andrzeja Cy- 
morka jako „Głosy Kościelne”. 
Ponadto do 1927 r. wychodził „No
wy Czas” założony jeszcze przez 
ks. sup. Teodora Hassego. Obok 
kontynuowanych, powstawały jed
nak również nowe pisma. I tak ks. 
Oskar Michejda wydawał „Ewan
gelika” w 1. 1925 - 38, nawiązując 
do dawnego tytułu ks. Jerzego He- 
czki, organu Towarzystwa Ewange
lickiej Oświaty Ludowej w Cze
skim Cieszynie. Spośród mniej
szych pisemek można wymienić 
ponadto: młodzieżowy „Głos Mło
dzieży Ewangelickiej ” redagowany 
przez późniejszego biskupa, ks. 
Andrzeja Wantułę w 1. 1932 - 39, 
"Na przełomie" ks. Józefa Bergera 
z 1. 1933 - 35 oraz „Przyjaciela 
Dziatek” wydawany w 1. 1924 - 35 
dla Zaolzia, z  redaktorem ks. Gu
stawem Szurmanem.
W byłym zaborze pruskim, w śro
dowisku przeważnie niemiecko- 
ewangelickim, polska literatura 
ewangelicka wydawana była głów
nie z inspiracji duchownych ewan
gelickich przybyłych z  innych re

gionów, głównie ze Śląska Cie
szyńskiego, powiązanych z propol
sko zorientowanym Konsystorzem 
warszawskim. W Katowicach uka
zywał się w latach 1932 - 39 
„Ewangelik Górnośląski” wydawa
ny przez Towarzystwo Polaków 
Ewangelików dla polskich współ
wyznawców ze zdominowanego 
przez niemieckie kierownictwo 
Ewangelickiego Kościoła Unijnego 
na polskim Górnym Śląsku, po
wstałego w wyniku postanowień 
Konwencji Genewskiej o prawach 
mniejszości narodowych na tym te
renie. Pismo redagowali młodzi 
księża - prefekci przysyłani na Gór
ny Śląsk przez ks. Burschego. 
Ponadto w podobnych okoliczno
ściach powstały pisma: „Przegląd 
Ewangelicki” w 1.1934 - 39 wycho
dzący w Bydgoszczy dla Pomorza 
i Wielkopolski, "Nowiny" ukazują
ce się w  1. 1919 - 20 w Poznaniu 
oraz kluczborskie „Nowiny Ewan
gelickie” w 1921 r. (redagował ks. 
Karol Banszel).
Druga wojna światowa przerwała 
działalność, nie tylko wydawniczą 
Kościoła, ale rozbiła w  ogóle 
wszelkie ewangelickie życie ko
ścielne, i tak już zakłócone w  ostat
nich przedwojennych latach nara
stającymi konfliktami narodowo
ściowymi. W ojna okazała się dla 
polskiego ewangelicyzmu tragicz
na w skutkach. Dysponując obecną 
wiedzą historyczną zdajemy sobie 
sprawę, że kościoły wciągnięte zo
stały w brudną walkę nacjonali
zmów. Wszelkie osądy są  tu jednak 
trudne i niejednoznaczne. A  ów
czesne konflikty przetrwały w po
staci polemik i wzajemnych oskar
żeń, które wyraźnie odzwierciedla
ły się na łamach ukazujących się 
wtedy czasopism. Sięgając do sta
rych, pożółkłych i zakurzonych ro
czników, przywołamy dawne emo
cje i nastroje w sposób bardziej na
w et czytelny niż wszelkie opraco
wania naukowe.

Jan Szturc

z dobrego jedzenia, które - pod kie
rownictwem pani pastorowej Czud- 
kowej - przygotowywały miejsco
we panie.
Koszty pobytu dzieci zostały sfi
nansowane z ofiar zebranych we 
wszystkich parafiach Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego na te
renie całego kraju. Nie bez znacze
nia były także ofiary w naturze 
przekazane przez rolników z parafii 
ewangelicko-augsburskiej w M iko

łajkach a także spontaniczne ofiary, 
przekazywane przez mieszkańców 
Mikołajek na ręce ks. F. Czudka. 
Dzięki tym pomocnym rękom, wy
ciągniętym w kierunku przybyłych 
do naszego kraju dzieci dotkniętych 
przez katastrofę w Czarnobylu, mo
gliśmy - choć w niewielkim stopniu 
- spłacić dług wdzięczności wzglę
dem tych, którzy nam w Polsce po
magali w trudnych, kryzysowych 
czasach. Była to też lekcja uczenia 
się dziękczynienia za to wszystko, 
co nam - z łaski Bożej - jest co

dziennie darowywane, które to do
bro nie zawsze sobie uświadamia
my i umiemy przyjmować wdzięcz
nym sercem. Wszyscy, którzy włą
czyli się w akcję pomocy dzieciom 
z Białorusi, zapewne mogą po
twierdzić prawdę Jezusowych 
słów: „bardziej błogosławioną rze
czą jest dawać aniżeli brać” (Dz.Ap. 
20,35). Obyśmy mogli także w roku 
przyszłym - z Bożą pomocą - kon
tynuować rozpoczęte dzieło pomo
cy dla dzieci z naszego wschodnie
go sąsiedztwa, dotkniętych tą  stra

szną katastrofą. Mamy nadzieję, że 
miesięczny pobyt w Polsce popra
wi stan zdrowia tej grupki dzieci, 
które stały się bliskie nam wszy
stkim, że zostawi w ich sercach do
bre wspomnienia. Dziękujemy Bo
gu, że pobłogosławił wszystkie sta
rania, otworzył serca do dawania 
a przez to je  ubogacił. Dzięki wszy
stkim, którzy włączyli się w akcję 
pomocy, to pytanie "Kto pomoże" 
nie pozostało bez odpowiedzi.

Aniela Szarek
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Ks. Adam Hławiczica 
yk©ehał 

dobro i pięta©

Dostojny jubileusz 85-lecia życia 
obchodzi ks. Adam Hławiczka, wy
bitnie zasłużony dla śląskiego życia 
religijnego, kulturalnego, intelektu
alnego i społecznego. Jubileusz ten 
skłania do rozleglej szych refleksji 
czasowych i problemowych, tym 
bardziej że zbiega się z jego 60-let- 
nią pracą duszpasterską i łączy się 
z wielką pasją muzyczną, pielęgno
waną od dzieciństwa po dzień dzi
siejszy.
Na kształtowanie się osobowości 
i telentuks. AdamaHławiczki prze
możny wpływ wywarła atmosfera 
rodzinnego domu i środowisko ro
dzinnego miasta Cieszyna. Wzru
szająco pisze o tym jubilat w swo
ich wspomnieniach, które kiedyś 
dotrą zapewne do szerszego grona 
czytelników. Na szczególną uwagę 
zasługują fragmenty owych wspo
mnień o zbiorowym muzykowaniu 
rodzinnym: „Pamiętam, że od
wczesnych lat dzieciństwa otaczała 
mnie muzyka, nie tylko instruman- 
talna, lecz także chóralna. Wszyscy 
moi bracia grali na instrumentach 
i śpiewali pieśni w układzie cztero
głosowym. W  późniejszych latach, 
gdy tylko warunki fizyczne na to 
pozwoliły, zacząłem grać na skrzy
pcach i fortepianie. Jako skrzypek 
brałem udział w muzykowaniu 
mych braci w domu i kościele”. 
Sławę domu ugruntował założyciel 
rodu Andrzej Hławiczka (1866- 
1914); wybitny działacz ruchu śpie
waczego, pedagog Seminarium Na
uczycielskiego w Cieszynie (obec
nie znajduje się tu siedziba Filii 
Uniwersytetu Śląskiego), wydawca 
wielu śpiewników towarzyskich 
i szkolnych, organista w ewange
lickim kościele Jezusowym. Wzo
rem poprzednich folklorystów jak 
Andrzej Cinciała (1825-1989) i Bo
gumił Hoff (1829-1894), zgroma
dził on około 600 pieśni ludowych 
Śląska Cieszyńskiego, z których 
tylko część zachowała się do obe
cnych czasów. Żałować należy, iż 
tak wybitna postać jak Andrzej Hła
wiczka nie doczekał się dotąd - poza 
popularnymi artykułami w prasie 
i pracami magisterskimi - należnej 
mu książki monograficznej.
Adam Hławiczkaurodził się w dniu 
18 grudnia 1908 roku w Cieszynie. 
Po tragicznej śmierci ojca, najstar
szy z pięciu braci Karol przejął obo
wiązki organisty a wobec najmłod
szego Adama pełnił rolę opiekuna,

przyjaciela i wychowawcy. Dom 
rodzinny Hławiczków znajdował 
się w starej szkole, zwanej „Pajtą”, 
opodal placu kościelnego, na któ
rym odbywały się nie tylko zabawy 
dziecięce, ale również doraźne 
i spontaniczne występy muzyczne. 
Jednym z takich niezapomnianych 
wydarzeń był koncert kolęd w wie
czór wigilijny, w którym zachęceni 
przez braci Hławiczków i pod uro
kiem chwili, uczestniczyli również 
muzykujący członkowie rodzin 
mieszkających przy placu kościel
nym. Do zupełnie niezwykłych - jak 
wspomina ks. Adam Hławiczka - 
należał występ jego czterech braci 
na szczycie Mnicha, odosobnionej 
turni skalnej nad Morskim Okiem. 
W  tej wspaniałej scenerii, przy 
zwielokrotnionym echu, wykonali 
oni utwory czterogłosowe, wzbu
dzając zachwyt obecnych tam tury
stów. Wydarzenie to utkwiło w pa
mięci ks. Adama na całe życie. 
Początkowo Adam Hławiczka 
uczył się gry na skrzypcach i dopro
wadził ją  do dobrego poziomu. 
Równocześnie, wzorem brata Karo
la, utrzymywał stały kontakt z for
tepianem i organami. Dzięki wro
dzonym zdolnościom i gorliwej 
pracy nad sobą osiągnął na tym polu 
znaczny poziom, pozwalający mu 
na samodzielne poczynania. Po 
ukończeniu cieszyńskiego Gimna
zjum im. Antoniego Osuchowskie
go w 1927 roku Adam Hławiczka 
pełnił przez dwa lata obowiązki or
ganisty w kościele Jezusowym 
w Cieszynie. Była to dla niego pra
ktyczna szkoła artystycznego ży ci a. 
W latach 1929 -1934 Adam Hławi
czka odbywał studia na Wydziale 
Teologii Ewangelickiej przy Uni
wersytecie Warszawskim. Został 
ordynowany w 1934 roku w War
szawie. W tym samym roku podjął 
studia w Konserwatorium Warsza
wskim w klasie prof. Bronisława 
Rutkowskiego w zakresie gry orga
nowej i w klasie prof. Kazimierza 
Sikorskiego w zakresie harmonii 
i kontrapunktu. Pełne cztery lata 
studiów pod kierunkiem wybitnych 
pedagogów, także kontakt z życiem 
uczelni i kulturą stołecznego środo
wiska pozwoliły młodemu adepto
wi na pełny rozwój artystyczny.
W  1938 roku, na polecenie ks. bi
skupa Juliusza Burszego, udał się 
ks. Adam Hławiczka do Lipska na

dalsze pogłębianie muzyki kościel
nej. W tej wielkiej metropolii kultu
ry muzycznej nawiązał wiele konta
któw, dokonał ważkich przeobra
żeń estetycznych. Przede wszy
stkim zapoznał się z żywą tradycją 
wykonawczą dzieł Jana Sebastiana 
Bacha, pielęgnowaną w Lipsku, 
miejscu urodzenia słynnego kanto
ra, z niezwykłą pieczołowitością. 
Słuchał między innymi koncertów 
organowych prof. Gunthera Rami- 
na, słynnego odtwórcy dzieł J. S. 
Bacha, oraz znakomitego Lipskie
go Chóru Chłopięcego koncertują
cego co piątek w kościele św. To
masza. Ale pobyt w Lipsku prze
rwał wybuch wojny. Ks. Adam Hła
wiczka powrócił do Warszawy, 
gdzie przy Polskiej Parafii Ewange
lickiej pełnił funkcję adiunkta aż 
do zakończenia Powstania Warsza
wskiego.
Po krótkim pobycie w Częstocho
wie ks. Adam Hławiczka przybył 
w kwietniu 1945 roku do Katowic, 
gdzie przez 35 lat, do odejścia 
w stan spoczynku w 1980 roku 
działał jako proboszcz Parafii 
Ewangelickiej przy ul. Warsza
wskiej. Stale zatroskany o sprawy 
muzyki, wykazywał wielką dbałość
0 dobry stan organów koncerto
wych, życie chóralne, wydawnic
twa śpiewnikowe. Do dziś obowią
zuje w świetnym opracowaniu ks. 
Adama Hławiczki „Choralnik 
śpiewnika Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego” w układzie cztero
głosowym, wydany w Warszawie 
w 1961 roku, zawierający poza czę
ścią liturgiczną 249 pieśni. Choral
nik ten jest dla praktyki organistów 
wielką pomocą.
Jak wspominają uczestnicy nabo
żeństw niedzielnych, ksiądz Adam 
Hławiczka występował często 
w jednym nabożeństwie w potrój
nej roli - celebranta, organisty
1 chórmistrza. Wymagało to olbrzy
miej koncentracji i sprawności. Do 
dziś zachowały się w pełnych ste
nogramach znakomite kazania ks. 
Adama Hławiczki, wygłaszane 
podczas nabożeństw oraz innych 
ceremonii. Publikacja ich stanowi
łaby niewątpliwie dużą wartość dla 
homiletyki polskiej.
Osobiście ze wzruszeniem i wdzię
cznością wspominam moje własne 
spotkania z ks. Adamem. Na zapro
szenie siadywałem w kościele sa

motnie, słuchając nie znanych mi 
utworów i nowych jego własnych 
kompozycji. Piękne to były chwile. 
A nasza znajomość zaczęła się od 
pewnego koncertu w Filharmonii 
Śląskiej w 1956 roku, kiedy bileter- 
ki omyłkowo przydzieliły księdzu 
moje stałe miejsce recenzenta... 
Jako wirtuoz organowy występo
wał wielokrotnie w Katowicach we 
własnym kościele parafialnym, 
a także w warszawie, Łodzi, Giżyc
ku oraz innych miejscowościach. 
Wyjątkowy charakter ekumeniczny 
miał koncert ks. Adama Hławiczki 
inaugurujący działalność koncerto
wą w kościele Mariackim w Kato
wicach na zaproszenie ks. prałata 
Stanisława Maślińskiego. Ponadto 
koncertował w Austrii, Czechosło
wacji i w Niemczech wykonując 
własne kompozycje, a także towa
rzysząc jako organista cieszyńskim 
chórom ewangelickim w ich woja
żach zagranicznych. W jego grze 
organowej uwydatnia się czystość 
stylistyczna, trafność rejestracji, 
plastyka linii melodycznej, równo
waga głosów przy niezmąconym 
spokoju wewnętrznym.
Obok działalności wirtuozowskiej 
i twórczości kompozytorskiej po
święcał się prowadzeniu chórów, 
których dorobek wzbogacił liczny
mi opracowaniami pieśni kościel
nych. Jedna z nich, mianowicie 
„Słowo Chrystusa na krzyżu” do
tarła aż do Nigerii, gdzie wykony
wał ją  publicznie kościelny chór 
murzyński w języku angielskim 
i niemieckim.
Na dorobek twórczy ks. Adama 
Hławiczki składają się: utwory or
ganowe (11), utwory fortepianowe 
(14), transkrypcje organowe (3), 
pieśni ludowe (5), utwory na cztery 
ręce (2), utwory okolicznościowe 
(4), ilustracje (2). Osobowość twór
czą ks. Adama Hławiczki znamio
nuje wybitny talent improwizator- 
ski, rzadka zdolność kształtowania 
w szybkim tempie myśli twórczej 
przy nieustannie zmieniającym się 
imperatywie melodycznym, metro- 
rytmicznym i architektonicznym, 
bogactwo inwencji. W jego twór
czości uwydatnia się nastrój medy
tacyjny, skupienia i powagi.
Ks. Adam Hławiczka pasjonował 
się, zwłaszcza w młodości i wieku 
dojrzałym, taternictwem i malar
stwem, które niejednokrotnie inspi
rowały jego muzykę.
Od paru lat mieszka w Wiśle, gdzie 
w bliskości ukochanych gór oddaje 
się twórczości kompozytorskiej 
oraz grze fortepianowej, a nierzad
ko i organowej. Ostatnio nagrał ka
setę z muzyką fortepianową pt. 
„Chwal duszo moja Pana” . Pisze 
pamiętniki.
Życie ks. Adama Hławiczki wypeł
niały wartości dobra i piękna, kul
tywowane dla potrzeb własnych 
i społeczeństwa. Nieustanny kon
takt z muzyką jest radością jego ży
cia.

Adolf Dygacz
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Stary Człowiek
Warunki życia i potrzeby

W Polsce bardzo wyraźnie narasta 
problem, ludzi starych. Jesteśmy 
krajem, o którym demografowie 
mówią jako o społeczeństwie sta
rzejącym się, bowiem odsetek ludzi 
po 65 roku życia systematycznie 
wzrasta w stosunku do osób będą
cych w tak zwanym wieku produ
kcyjnym. Wzrastająca liczba osób 
w wieku podeszłym stwarza pro
blemy w wielu dziedzinach życia 
społecznego. Zmniejszona spraw
ność fizyczna i psychospołeczna, 
choroby charakterystyczne dla lu
dzi starych, powodują potrzebę spe
cyficznej i specjalistycznej opieki 
ze strony wielu instytucji, w tym 
służby zdrowia i pomocy społecz
nej, mogących pomóc w rozwiązy
waniu tych problemów. Osoby 
w wieku starszym Światowa Orga- 
nizacj a Zdrów ia zal icza do tak zwa
nych grup zagrożenia (ang. High- 
risk group). Uważa się bowiem, że 
osoby zakwalifikowane do tych 
grup są szczególnie podatne na za
grożenie zdrowia, pozycji ekono
micznej lub społecznej. Przedsta
wię jedną z kilku mi znanych, kla
syfikację High-risk groups:
1. ludzie sędziwi mający powyżej 
80 lat,
2. starsi samotni ludzie (jednooso
bowe gospodarstwo),
3. stare kobiety, zwłaszcza panny 
i wdowy,
4. starsi ludzie zamieszkujący 
w różnego rodzaju zakładach opie
kuńczych.
Metodą wywiadów środowisko
wych można jeszcze wyróżnić 4 
grupy szczególnie zagrożonych 
osób starszych:
1. społecznie wyizolowani starsi lu
dzie (samotni lub małżeństwa),
2. ludzie starsi bezdzietni,
3. starsi ciężko chorzy lub inwali
dzi,
4. starsi ludzie, którzy muszą utrzy
mywać się z pomocy państwa lub 
ze świadczeń ubezpieczeń społecz
nych jak również z bardzo niskich 
dochodów.
Planując opiekę nad ludźmi starymi 
bierze się pod uwagę wiele czynni
ków, bowiem sam fakt znajdowania 
się w „grupie ryzyka” niczego jesz
cze nie przesądza. W ekonomicz
nych analizach stosowanych 
w opiece gerontologicznej ocenia 
się wielkość grup zwanych margi
nalnymi. Chodzi tu o analizę form 
opieki nad ludźmi starymi i oceny, 
czy taka forma opieki jest adekwat
na do rzeczywistego stanu zdrowia 
i sytuacji materialno - bytowej tych 
osób.
Mamy do wyboru trzy warianty 
opieki: utrzymanie starego człowie
ka w domu, opieka w domach dla 
starych ludzi, opieka w szpitalu. 
Otóż mimo dużego wysiłku służb 
specjalnych odpowiedzialnych za 
pomoc ludziom starym, nie zawsze 
jest możliwe zapewnienie im odpo
wiedniego wariantu opieki. Są takie 
sytuacje, że człowiek stary przeby
wa w domu, a powinien być w do
mu opieki, lub przebywa w domu 
opieki, a powinien znajdować się 
w szpitalu. Są również sytuacje od
wrotne, kiedy starszy człowiek po

winien być w domu, gdyż stan jego 
zdrowia i sprawność na to pozwala
ją, a umieszczany jest w domu 
opieki lub w szpitalu. Nierzadko 
dzieje się tak za sprawą rodziny, 
która chce pozbyć się matki, ojca, 
babki czy dziadka z domu i wyko
rzystuje znajomości wśród lekarzy 
bądź innych osób mogących umo
żliwić umieszczenie starszej pani 
czy starszego pana w szpitalu czy 
domu pomocy społecznej. Ponad 
połowa hospitalizowanych w szpi
talach Łodzi (miasto drugie co do 
wielkości w Polsce, ok. 1 min mie
szkańców) to ludzie powyżej 65 ro
ku życia. Szacuje się, że w Łodzi 
ok. 1.500 osób starych znajdują
cych się w szpitalach, powinno 
przebywać w domach pomocy spo
łecznej lub własnych. Natomiast 
osób czekających na umieszczenie 
w domach pomocy społecznej jest 
ok. 15.000 (w Polsce), z czego 
w  Łodzi ponad 500.
W  ocenach sytuacji osób starszych 
i wyboru dla nich wariantu pomo
cy, konieczna jest ocena ich spraw
ności, zarówno ruchowej jak samo
obsługi, sprawności gospodarskiej 
i zawodowej. W sprawności rucho
wej wymienia się następujące kry
teria: chodzenie swobodne w domu 
i poza domem, chodzenie w domu 
i trudność w  poruszaniu się poza 
nim, niemożność chodzenia poza 
domem, ogólna niemożność poru
szania się. Sprawność samoobsłu
gowa to: chodzenie po schodach, 
mycie się i kąpiel, ubieranie się, 
wkładanie obuwia, obcinanie pa
znokci u nóg. Sprawność gospodar
ska: lekkie prace domowe, jak 
sprzątanie, zmywanie naczyń, cięż
kie prace domowe, jak  czyszczenie 
podłóg i okien, przygotowanie ka
wy, herbaty, przygotowanie obia
du, codzienne zakupy. Zaznaczając 
odpowiednie miejsce na skali 
sprawności uzyskujemy miarę upo
śledzenia od 0 do 12 punktów. Każ
dy badany człowiek mieści się 
w skali sprawności, co pomaga, 
biorąc pod uwagę inne jeszcze kry
teria, w wyborze odpowiedniego 
dla niego wariantu pomocy. 
Niezwykle ważną również sprawą, 
są dla starego człowieka jego wa
runki życia, na które składają się 
następujące elementy: rodzaj mie
szkania i jego standard, wyposaże
nie mieszkania, warunki finansowe 
w znaczeniu samowystarczalności 
lub konieczności pomocy finanso
wej. Rodzaj mieszkania klasyfikuje 
się według kryteriów własności 
i samodzielności mieszkania lub 
pokoju. Z  badań socjologicznych 
w Łodzi i w Polsce okazało się, że

znacznie więcej starszych kobiet 
aniżeli mężczyzn mieszka samot
nie. Jest to prawdopodobnie ogól
noeuropejska prawidłowość (jak 
wykazują badania w innych kra
jach), wynikająca z mniejszej sa
modzielności gospodarskiej męż
czyzn w kulturze europejskiej. Sy
tuacja mieszkaniowa starych ludzi 
w Łodzi (badania które prowadzi
łam na reprezentacji starych ludzi) 
jest raczej zła. Aczkolwiek ponad 
77% osób posiada własne mieszka
nia, to jednak ich standard nie jest 
najlepszy. Ok. 10% mieszkań nie 
posiada kanalizacji, 12% - bieżącej 
ciepłej wody, prawie 20% nie ma 
centralnego ogrzewania i ponad 
10% nie posiada łazienki. Telefony 
posiada niewiele ponad 12% bada
nych. Nie chcę podawać tu wszy
stkich danych liczbowych, statysty
cznych, jednak zwrócić chcę uwagę 
na niedogodności wynikające ze 
standardu mieszkań. Ekonomicznie 
ludziom starym w polskich mia
stach również nie żyje się najlepiej. 
Ponad 20% osób korzysta z pomo
cy społecznej i liczba ta ma tenden
cje wzrostu, jednak ograniczenia fi
nansowe instytucji pomocy społe
cznej limitują ten wzrost.
Mówiąc, wprawdzie bardzo krótko
0 sytuacji ludzi starych w Polsce, 
nie mogę pominąć problemu ich sa
mooceny swojego zdrowia i saty
sfakcji z życia. Dobre samopoczu
cie człowieka, pozytywna ocena 
własnego zdrowia mają duże zna
czenie w społecznej aktywności. 
Samoocena traktowana jest jako 
fakt społeczny istniejący niezależ
nie od kryteriów stosowanych 
w medycynie do określenia katego
rii „chory, zdrowy” (chodzi o con
tinuum zawierające się w tych kate
goriach). Satysfakcja z życia roz
ważana w płaszczyźnie przeszłości, 
tego co minęło, czego się dokonało
1 w płaszczyźnie teraźniejszości 
jest istotnym czynnikiem wpływa
jącym na stan psychicznej równo
wagi, a w  konsekwencji na społecz
ne zachowanie człowieka. Niewąt
pliwie istnieją zależności pomiędzy 
tymi subiektywnymi odczuciami 
a otoczeniem w którym żyje czło
wiek. Nie bez znaczenia jest defi
niowanie starości przez społeczeń
stwo. Starość opisuje się w termi
nach zachowań mających być atry
butem właśnie i tylko starości. Spo
wolniali, zagubieni, nieatrakcyjni, 
zapominający itp. Starszych ludzi, 
jakby zwalnia się z pewnych obo
wiązków, pewnych zachowań, „bo 
on(a) jest już stary, nie umie, nie 
może” .

Charakterystyczne są słowa amery
kańskiej piosenki: „Nobody loves 
you, when you are old and grey” 
(nikt nie kocha ciebie, kiedy jesteś 
stary i siwy). Z  uwagi na ten stereo
typ człowieka starego, jako czło
wieka niedołężnego, nie w pełni 
sprawnego fizycznie i umysłowo 
powstaje wiele konfliktów i rozcza
rowań, zwłaszcza międzypokole
niowych. Lata „jesieni życia” po
wodują zmianę ról społecznych. 
Nie jesteś już wspaniałym pracow
nikiem, dominującą matką, przesta
łaś być autorytetem dla dzieci, które 
właśnie cię opuściły, założyły włas
ną rodzinę itp. Najtrudniej być za
leżnym. Fizycznie, finansowo, 
a często i psychicznie. Jednak nie 
musimy tak ze wszystkim poddać 
się dominacji innych. Zmiana ról 
społecznych pociąga za sobą zmia
nę sytuacji, w  których można za
spokoić swoje potrzeby. Potrzeba 
sam orealizacji, afiliacji czy bezpie
czeństwa nie może pozostać „na bo
ku”, być niespełniona. To są, moim 
zdaniem, jedne z  najgroźniejszych 
problemów starzejących się ludzi. 
Przychodzą zagrożenia faktyczne, 
czy wyimaginowane, zagrożenia, 
że nie dam sobie rady, że na pewno 
jestem chora, że nie starczy pienię
dzy, wyrzucą mnie z domu, bo je 
stem stara i niepotrzebna. Docho
dzimy tutaj do punktu styczności 
dwóch czynników: satysfakcji zży 
cia i własnej samooceny.
Teoria znanego amerykańskiego 
socjologa Talcotta Parsons’a defi
niuje zdrowie i chorobę w katego
riach społecznego funkcjonowania 
człowieka, możności lub niemoż- 
ńości pełnienia przez niego ról spo
łecznych. Polski socjolog prof. 
Magdalena Sokołowska tak pisała 
w „Granicach medycyny”: „Lu
dziom chodzi głównie o możność 
sprawnego funkcjonowania, a cho
roba budzi lęk i grozę przede wszy
stkim dlatego, że tę sprawność za
kłóca” . M agdalena Sokołowska pi
sała to mając raka mózgu, pracując 
do ostatnich prawie chwil życia. 
Nie chciała „wejść w rolę chorego”, 
przestać funkcjonować.
Udało się jej, niewiele z najbliż
szych jej osób wiedziało o strasznej 
chorobie. Ale ten przykład to casui- 
styka. U ludzi starych ważną kate- 
goriąoceniania stanu swojego zdro
wia jest relacja do „innych osób 
w tym samym wieku” . Wiele badań 
potwierdza zależność między „uda
nym życiem”, satysfakcją z niego, 
aktywnością społeczną do późnego 
wieku a twierdzeniem, źe czuję się 
dobrze, że koleżanka w moim wie
ku to już stara baba, a ja  jeszcze nie, 
etc. W moich badaniach przeważa
jąca większość kobiet samotnych 
uznała siebie za osoby chore lub 
bardzo chore. Były one w dosłow
nym tego słowa znaczeniu samotne. 
Wyizolowane, odrzucone. Często 
z ich winy. Poczucie własnej warto
ści, spełnienia się w życiu, społecz
nej akceptacji i poczucie bezpie
czeństwa zdecydowanie częściej 
idą w parze z  dobrą lub niezłą oceną



Słownik 
ziemi 

cieszy sIskBej

N ad “Słownikiem biogra- 
fiW  środku wiosny 1993 r. na 
półkach księgarskich pojawił 
się „Słownik biograficzny ziemi 
cieszyńskiej”, opracowany 
przez rodzeństwo: Józefa Golca 
i Stefanię Bojdę. Książka, for
matu B5, zawiera 400 chara
kterystycznych sylwetek cie
szyńskich na 274 stronach dru
ku, uzupełnionych 320 własny
mi szkicami podobizn opisywa
nych osób, reprodukcjami ich 
podpisów i ich ekslibrisów. Au
torzy słownika we wstępie za
strzegają: „Życiorysy zamiesz
czone w Słowniku nie są mono
grafiami biograficznymi, ani też 
notami biograficznymi o chara
kterze encyklopedycznym, ale 
w ogólny sposób ilustrują daną 
postać”. Opisem objęte są za
równo postacie „stela”, i to po
chodzące ze Śląska Cieszyń
skiego w jego hostorycznych 
granicach, jak i ludzie, którzy 
na pewnym odcinku swojego 
życia zetknęli się z ziemią cie
szyńską, lub na zawsze już tu 
pozostali. Przeciętnie jednej 
osobie autorzy Słownika po
święcili niewiele ponad pół 
strony maszynopisu i przyto
czyli najważniejsze pozycje 
źródłowe. Obok postaci „pier
wszej wielkości”, o których 
znajdujemy informacje w in-

jego zdrowia. Zadaniem tych, któ
rzy mają jeszcze przed sobą „jesień 
życia”, a zajmują się w jakimś sto
pniu planowaniem życia społeczne
go, jest prowadzenie dokładnych 
badań i analiz dotyczących życia 
ludzi starzejących się i starych, aby 
nie pominąć żadnej sfery odczuć 
i doznań psychicznych, społecz
nych i fizycznych, w celu zapew
nienia tym ludziom godnego 
i szczęśliwego ale również wygod
nego życia. Żeby poznać co znaczy 
być starym, trzeba nim być. 
Amerykański architekt Patrycja 
Moor przebrała się za starą kobietę. 
Uczestniczyła w wielu konferen
cjach, spotkaniach itp. i doznała po
niżenia starych ludzi. Chce proje
ktować wygodne mieszkania dla 
starych i niepełnosprawnych ludzi. 
Spotyka się z obojętnością lub szy
derstwem. A  w 2030 roku jeden 
człowiek na pięciu będzie miał po
wyżej 65 lat. Już wkrótce ogromna 
rzesza młodych ludzi, ignorująca 
obecnie potrzeby ludzi starych 
i niepełnosprawnych, poczuje się 
źle i niewygodnie w  swoim włas
nym środowisku.

Zofia Wojciechowska 
Przykład Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

nych wydawnictwach o chara
kterze słownikowo-encyklope- 
dycznym, w Słowniku pomie
szczono opisy postaci ostatnimi 
laty zapomniane, ale także te, 
które w lokalnej społeczności 
odegrały istotną rolę, lecz z róż
nych powodów nie przekroczy
ły same, albo też nie mogły 
wyjść poza opłotki regionalne, 
będź też odpadły przy selekcji, 
dokonywanej przez autorów 
późniejszych notek. W tym 
miejscu dotykamy bardzo istot
nego problemu. Przecież - 
w pierwszym przypadku, nie- 
sposób było w Słowniku pomi
nąć osoby najbardziej zasłużo
ne, już opisane gdzie indziej 
(np. w „Polskim słowniku bio
graficznym” czy niestety tylko 
w trzech tomach „Śląskiego 
słownika biograficznego”); ale 
jak to zrobić, aby materiał stre
ścić, wprasować do zadanej ob
jętości, nie powtórzyć sformu
łowań a „zilustrować daną po
stać”? Sądzę, że jest to kwestia 
warsztatu i zwykłej uczciwości. 
Ale jak sobe poradzić z drugą, 
znacznie liczebniejszą grupą 
osób, których nie „dotknęło” 
pióro żadnego biografa? Za
pewne nie odkryję żadnej taje
mnicy, gdy powiem, że z całą 
pewnością nie jeden raz z tru
dem było wypełnić owe pół 
strony opisu! Dlaczego? Zbyt 
wiele miejsca zajęłaby dywaga
cja na ten temat. Autor na włas
nej skórze doświadczył, co zna
czy wyłuskać z tekstów opisów 
działalności różnych instytucji 
czy towarzystw żywych ludzi, 
a nie tylko załatwiaczy sprawy. 
Okazuje się aż nazbyt często, że 
nasze wiadomości o osobach,

z którymi przez lata współ
pracowaliśmy są wręcz mizer
ne, pozbawione istotnych kon
kretów, a pozostałe „papierki” 
rodzina wyrzuciła na śmietnik. 
W takich przypadkach rekon
strukcja postaci wiąże się 
z przerzuceniem dziesiątków 
i więcej stron zadrukowanego 
papieru, niejednokrotnie z że
nującym wynikiem. Jeśli oczy
wiście ten „papier” jest! Jak to 
zrobili autorzy Słownika, to ich 
słodka tajemnica. I tu pierwsze 
słowo uznania.
Słownik zasadniczo opisuje lu
dzi żyjących i działających 
w XIX i XX stuleciu. Jest to sa
mo przez się zrozumiałe, cho
ciaż i te starsze są ciekawe i po
żądane. Nie robiłem żadnych 
wyliczeń, ale wg mojej oceny, 
w znacznej części bohaterami 
Słownika są... nauczyciele 
i księża. To też nic dziwnego, 
gdyż tylko taką inteligencję ro
dzimą mógł mieć Śląsk Cie
szyński niemalże do końca XIX 
w. Każdy musiał dojrzeć do te
go, aby zostać prawnikiem, le
karzem, inżynierem i jedno
cześnie Polakiem w granicach 
nie Polski, czy Galicji lub inne
go zaboru, a w granicach Mo
narchii Austriackiej. To nie było 
takie proste ani oczywiste, jak 
się często uważa. O czym więc 
Słownik mówi ? Nareszcie dzie
je ziemi cieszyńskiej przestały 
być anonimowe i nareszcie 
w jednym miejscu pokazane 
jest, iż historię i kulturę tej zie
mi tworzyli przede wszystkim 
mieszkańcy o polskich duszach 
i polskim rozumieniu, a nie tyl
ko ci, którzy w danym momen
cie czuli się panami na tej ziemi.

A  przecież 400 sylwetek, to nie 
koniec, to zaledwie część tych, 
którzy w niniejszym czy wię
kszym stopniu zaznaczyli się 
w dziejach ziemi cieszyńskiej. 
Będą pomieszczeni w nastę
pnych tomach. Te liczby coś 
mówią.
Wreszcie jeszcze jeden istotny 
akcent. W przeciwieństwie do 
dotychczasowych słowników, 
autorzy nie zatajają przekonań 
narodowych a także konfesji 
opisywanych postaci. Nie cho
dzi tu o żadne eksponowanie, 
czy podkreślanie a dyskretne 
zaznaczenie, jaką „filozofię” 
dana postać reprezentowała. 
Każdy uważny czytelnik z ła
twością może zauważyć, nie tyl
ko ilu, ale przede wszystkim 
kim byli dla tej ziemi np. ewan
gelicy.
Czy są potknięcia? Chciałoby 
się, by w tekście było jeszcze 
mniej literówek, mniej prze
oczeń zwłaszcza w datach, nie
kiedy przydałoby się jedno zda
nie więcej, by precyzyjniej pod
kreślić jakąś cechę czy pociąg
nięcie opisywanej postaci, nie
zrozumiałe dla czytelnika mniej 
zorientowanego w specyfice re
gionu. Te wszystkie uwagi nie 
umniejszają jednak wartości 
podjętego dzieła, inicjatywy 
okupionej lapidarnąinformacją: 
„Tom I wydano nakładem auto
rów”! Autorzy bowiem złożyli 
poprzez Słownik piękne świa
dectwo, czym dla nich jest Zie
mia cieszyńska. Za inicjatywę 
i orgom pracy należą się im sło
wa uznania, podziękowania 
i życzenia wytrwałości w kon
tynuowaniu podjętego działa. 
Jest też w Słowniku moment na
tury osobistej. Wiele z opisa
nych postaci znałem, niektórzy 
byli moimi wychowawcami... 
Ożyły wspomnienia. Myślę, że 
takich czytelników będzie wię
cej. Choćby tylko z tego powo
du książka powinna się znaleźć 
pod strzechą każdego cieszynia- 
nina i tych wszystkich, którym 
ten zakątek Śląska jest drogi. 
Książka bowiem jest jak obraz, 
przypominający bliski, miły 
sercu kawałek naszej Ojczyzny!

W ładysław Sosna
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Drodzy czytelnicy!

Dobiegł piąty rok wydawania „Słowa i Myśli”. Mamy nadzieję, iż lata te pozwoliły 
utrwalić nasze pismo w społeczności ewangelickiej w kraju i poza jego granicami. 
Mamy tego dowody w listach do redakcji. Trzeba powiedzieć, że nie mieliśmy przez 
ten czas ani przez chwilę komfortu wydawniczego, borykając się stale z przeciwno
ściami natury finansowej, ale nie tylko. Były dni zwątpienia, ale też wiara w słuszność 
naszej misji podtrzymywała na duchu i dodawała energii w staraniach o wsparcie 
finansowe. Nadszedł jednak czas, w którym musimy podjąć bardzo istotną decyzję. 
Spowodowało to zaniechanie wsparcia finansowego przez Fundację „Tolerancja”, 
która w stopce była współwydawcą SiM. Pozostało na placu Polskie Towarzystwo 
Ewangelickie, które od nowego roku będzie musiało samo uporać się z trudnościami 
lub zrezygnować z wydawania pisma, wzbogacającego wiedzę o historii naszego 
Kościoła. Mamy zapewnione fundusze na wydawanie SiM do końca lutego 1994 roku. 
I do tego czasu „Słowo i Myśl” będzie docierać do naszych czytelników. Niestety od 
1 stycznia musimy podnieść cenę naszej gazety. Ponadto chcemy drukować nakład 
tylko w takiej wysokości, na jaki będzie konkretne zapotrzebowanie w parafiach. 
„Słowo i Myśl” będzie możliwe do nabycia wyłącznie w prenumeracie. Zwracamy się 
więc do wszystkich naszych czytelników, a także do proboszczów parafii i administra
torów o określenie liczby egzemplarzy, które winny dotrzeć do parafi. Prosimy o za
pisanie się w kancelarii parafialnej na prenumeratę „Słowa i Myśli”. Pozwoli nam to 
na sporządzenie komputerowej listy czytelników i przekazywanie do parafii odpo
wiedniej liczby egzemplarzy. Liczymy na przywiązanie do naszego czasopisma i cena 
6.000 zł za egzemplarz nie będzie stanowić zbyt wielkiej bariery finansowej.
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