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Credo ewangelika
1. Jedynym źródłem wiary i życia chrześcijańskiego jest Biblia.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania 
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

2 Tm 3, 16

2. Jedynym Zbawicielem, naszym Panem, pośrednikiem między Bogiem 
a człowiekiem, jest Jezus Chrystus.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, 
Chrystus Jezus.

1 Tm 2, 5

3. Jedynym środkiem do zbawienia jest Słowo Boże.

Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić  
dusze wasze.

Jk 1, 21

4. Jedynym usprawiedliwieniem człowieka jest jego wiara.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar, nie 
z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Ef 2, 8–9
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W zadumie nad Niepodległą

Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy,

oddając do Państwa lektury kolejny, drugi numer odnowionego „Sło-
wa i Myśli” w wersji 2.0. pragnę podziękować Wszystkim za życzliwe 
przyjęcie 130. numeru i związane z nim wszelkie konstruktywne uwagi. 
Słowa wdzięczności kieruję także do osób, które wspierają nas w kształ-
towaniu obecności SiM-u w Internecie, inspirując do dalszej pracy i po-
szukiwań.

Tematem wiodącym niniejszego wydania stała się niepodległa Rzeczpospolita. W 2018 r. uroczyście ob-
chodziliśmy 100-lecie jej wskrzeszenia po 123 latach zaborów. Refleksję nad tą problematyką pragniemy 
zaprezentować z różnych perspektyw – przypominamy najważniejsze postacie, miejsca i zjawiska związane 
z udziałem ewangeliczek i ewangelików w budowaniu zrębów polskiego państwa jeszcze przez zakończeniem 
Wielkiej Wojny, sto lat temu. W przygotowanie zawartości tego numeru włączył się aktywnie Gdański Od-
dział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Dzięki p. Piotrowi Dolnemu możemy zapoznać się z bardzo 
ciekawą rozmową p. Marii Drapelli z prof. Tadeuszem Stegnerem, znakomitym znawcą tematyki dziejów 
ewangelicyzmu na ziemiach polskich. Do grona autorów tej edycji dołączyli także dr Łukasz Barański oraz 
Władysława Magiera. Pragniemy przypomnieć postaci mniej znane, lecz jakże istotne dla zbiorowego do-
świadczenia upamiętniania losów ewangelików na kartach historii naszego kraju i społeczeństwa. Tomasz 
Markiewicz, warszawski historyk, przybliża np. postać Ignacego Boernera, legionisty, współtowarzysza Jó-
zefa Piłsłudskiego. Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk zmierzyła się z tematem niepodległości na kil-
ka różnych sposobów – inspirując się zarówno historią własnej rodziny, lecz i – przede wszystkim – Sło-
wem Bożym.

Zapraszając do poznawania luterańskiej Polski, przybliżamy w tym numerze miasteczko Trzebiatów, 
położone w województwie zachodniopomorskim. Dla dziejów ewangelicyzmu europejskiego jest to miejsce 
szczególne – tu w 1534 r., na sejmie szlachty pomorskiej, książęta z dynastii Gryfitów podjęli decyzję o przy-
jęciu na obszarach swego państwa zreformowanej wizji chrześcijaństwa, propagowanej przez ks. Marcina 
Lutra. O Trzebiatowie opowiada na łamach naszego pisma dwugłos ks. Sławomira J. Sikory, proboszcza 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie, oraz Romualda Długosza, zasłużonego dla SiM-u niedawne-
go redaktora naczelnego, którego wędrówki, nie tylko z aparatem fotograficznym, po ziemiach pomorskich 
i morskich krainach znane są wielu z nas. Protestanckie światy zawiodą nas do Afryki. Jak się mają luteranie 
w Tanzanii, opisuje w „notatkach z podróży” do tego kraju Daria Grzywacz. Niecodziennie bywamy przecież 
w miejscach, gdzie pieśni Marcina Lutra wykonuje się w języku suahili...

Na łamach „Słowa i Myśli” pojawia się także tematyka rozpoczęta w poprzednim numerze. Pragniemy 
kontynuować refleksję nad dziejami i skomplikowaną współczesnością Ziemi Świętej. Leżące w Autonomii 
Palestyńskiej Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa, fascynuje pielgrzymów, którzy z trudem i bólem serca po-
konują bariery i mury okalające to piękne miasto, przytulone niegdyś do Jerozolimy...

Nie zabrakło także w tej edycji „Słowa i Myśli” refleksji teologicznej. Zaprosiliśmy do naszego grona ks. 
Marcina Liberackiego, wikariusza w parafii poznańskiej. Słowo Boże i dobre życzenia, niech towarzyszą nam 
nieustannie w roku 2019. Będzie to czas szczególny, obchody 100-lecia powołania do istnienia w Poznaniu 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Już teraz zapraszamy do współtworzenia następnego numeru „Słowa 
i Myśli”.

dr Małgorzata Grzywacz, redaktor naczelna
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Nie mogło być inaczej. Wybierając 
tekst do poniższego rozważania, skiero-
wałem myśli ku słowom zawartym w 1. 
rozdziale Ewangelii Jana. Jezus nazwany 
zostaje tu Logos, co w polskim tłumaczeniu 
oddaje się jako Słowo. Jednakże wyraz logos 
może oznaczać także myśl. Tak oto Jezus 
jest Słowem i Myślą. To poprzez Niego, 
Bóg do nas przemawia i chce być w cen-
trum naszego życia. Zatem Jezus powinien 
być na naszych ustach, w naszych słowach 
i w naszych myślach.

Z całą pewnością trzeba przyznać, że 
Jan rozpoczyna swoją Ewangelię w niezwy-
kły sposób. Marek zaczyna relację o życiu 
Jezusa od momentu, gdy Pan miał 30 lat. 
Mateusz w swojej Ewangelii postanowił się 
cofnąć nieco wcześniej, uznając, że trzeba 
wspomnieć także o poczęciu i narodzinach 
Jezusa. W ten sposób chciał dokładnie 
wykazać, że Jezus był Żydem i Jego rodo-
wód sięgał Abrahama. Łukasz natomiast 

uważał, iż skoro Jezus był Synem Czło-
wieczym, to należy przedstawić rodowód 
Jezusa od Adama. W przeciwieństwie do 
trzech wspomnianych ewangelistów Jan 
zaczął jeszcze wcześniej: pokazał, że Jezus 
istniał przed stworzeniem świata.

Wziął więc słowa z pierwszej Księgi 
Mojżeszowej jako podstawę do rozpoczę-
cia swojej ewangelii: Na początku było Sło-
wo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 
Jan zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie 
znaczenie ma słowo – niezależnie od tego, 
czy jest ono wypowiedziane, czy zapisane. 
Słowo ma moc stwórczą. Bóg do tworzenia 
świata używał Słowa. Bóg rzekł i stało się.

Współcześnie także posługujemy się 
słowami. Niejednokrotnie są one wypowia-
dane bez większego zastanowienia. Mó-
wiąc potocznie, zdarza się, że ludzie „kle-
pią”, co im ślina na język przyniesie. Słowem 
można coś stworzyć, np. relacje z drugim 
człowiekiem. Wypowiadając dobre słowa, 

1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2. 
Ono było na początku u Boga. 3. Wszystko przez nie powstało, a bez niego 
nic nie powstało, co powstało. 4. W nim było życie, a życie było światłością 
ludzi. [ J 1, 1–4]

Na początku było 
Słowo…



4 Słowo i Myśl 2/2018

możemy drugiej osobie sprawić radość, za-
chęcić ją do działania. Pamiętać trzeba, że 
słowem można także coś zniszczyć: można 
kogoś zranić, odebrać nawet chęci do życia.

Tego, co zostało wypowiedziane, napi-
sane, nie da się już cofnąć. Słowo nie wraca 
do nas nigdy takie samo, jak wyszło od nas. 
Czasami zdanie wypowiedziane, zapisane 
jednorazowo, żyje własnym życiem. Jest to 
zatem ogromna odpowiedzialność, która 
na nas spoczywa. Wydaje się to błahostką 
– odpowiedzialność za słowa, które wypo-
wiadamy. Bóg jednak nigdy nie rzucał słów 
na wiatr. Nie składał obietnic bez pokrycia. 
Każde słowo wypowiedziane przez Boga 
można brać za pewnik. Jezus zatem stanowi 
komunikat – jest Słowem, które Bóg skiero-
wał do nas. Jan nazwał Jezusa Słowem.

W pierwszych wersetach swojej Ewan-
gelii Jan wypowiada najważniejsze rzeczy 
dotyczące Słowa – Logos. Przede wszyst-
kim Logos jest wieczny. Logos istniał od sa-
mego początku. Nie został stworzony, ale 
jest równy Bogu. Logos jest Bogiem i jest 
Jemu równy.

Słowo jest źródłem światłości i życia. 
Co więcej: Słowo ciałem się stało. Bóg za-
mieszkał pośród ludzi. Dzięki temu można 
poznać Boga osobiście. Tak właśnie Boże 
Słowo, które było u Boga od samego po-
czątku, realnie i namacalnie pojawiło się 
wśród ludzi, aby przybliżyć im to, co Bóg 
ma dla nich najcenniejszego, swoją miłość. 
Nikt nie kocha tak, jak kocha Bóg, nikt nie 
jest w stanie zastąpić Boga na ziemi, choć-
by bardzo się starał.

Zatem istnieją uzasadnione powody do 
tego, by wierzyć. Ze względu na to, że Je-
zus jest wieczny, może także i nas obdarzyć 

życiem wiecznym. Fakt, iż Jezus jest osobą, 
oznacza, że możemy nawiązać z Nim oso-
bistą relację. Dzięki temu, że jest Bogiem, 
może nam przebaczyć nasze grzechy. Jako 
Bóg i człowiek może być Jezus przebłaga-
niem za nasze grzechy.

W życiu mamy do czynienia z wieloma 
momentami przełomowymi. Zaczynają 
się one już od samego początku: mam na 
myśli przyjście na świat. Potem pójście do 
przedszkola, szkoły, matura, studia, pra-
ca, małżeństwo, dzieci. Tych momentów 
można wymieniać wiele. Sądzę, że czytel-
nicy tego rozważania mogliby sami wy-
mienić sytuacje, które przyniosły przełom 
w ich życiu.

W historii zbawienia bez wątpienia 
takim przełomem było przyjście na świat 
Chrystusa. On przyszedł na świat jako naj-
skromniejszy człowiek, a jednak przyszedł 
dać światu najcenniejszy skarb: Miłość 
Boga Ojca. To właśnie jest dla człowieka 
każdego czasu i miejsca jest najważniejsze 
do zrozumienia, a z drugiej strony – jest 
jakże trudne. Bo komu z nas potęga, moc 
i chwała kojarzy się dziś z ubóstwem?

Wkraczając w nowy rok, wiele osób 
robi listę z postanowieniami do realiza-
cji. Niech naszym postanowieniem będzie 
przyjęcie do naszych serc Tego, który na 
świat przyszedł w skromności i ubóstwie. 
Bez wielkiego, kolorowego opakowania, 
przynosząc ze sobą największy z darów – 
zbawienie, życie wieczne i możliwość życia 
w Bożej obecności. To jest właśnie główna 
idea całej Ewangelii: Słowo przychodzi na 
świat, aby dać poznać Ojca oraz aby przy-
nieść ludziom prawdę i życie. Amen.



Przegląd ewangelicki 2.0 5

Coraz mniej chrześcijan 
w Betlejem

Na terenie Betlejem mieści się drugi co 
do ważności cel pielgrzymek chrześcijań-
skich do Ziemi Świętej – Bazylika Naro-
dzenia Pańskiego. Populacja miasteczka 
liczy ok. 30 tys. mieszkańców, ze znaczącą 
jak na realia bliskowschodnie, populacją 
chrześcijan. Niestety, liczba ta sukcesywnie 

maleje. W 1947 r. chrześcijanie stanowili 
85% mieszkańców, podczas gdy w 2016 
już tylko 16%. Przyczyną tego procesu jest 
konflikt izraelsko-palestyński, który nega-
tywnie odciska się na gospodarce Betlejem. 
Kolejną czynnikiem jest wzrost pozycji 
fundamentalistów islamskich, postrzega-
jących często wyznawców Chrystusa jako 
wrogów, a przynajmniej jako osoby niepo-
żądane. Wszystko to generuje emigrację 
chrześcijan poza obszary Palestyny.

Michał Jadwiszczok

Betlejem i Bazylika Narodzenia
Betlejem, zwane po arabsku Bajt Lahm (Dom Mięsa), a po hebrajsku 
Bet Lechem (Dom Chleba) jest przeciętnej wielkości ośrodkiem miej-
skim na obrzeżach Jerozolimy. Stanowi ważny ośrodek władz palestyń-
skich, jednak największą rolę odgrywa jako miejsce kultu religijnego.

Front bazyliki Narodzenia Pańskiego z głównym wejściem 
(fot. M. Jadwiszczok).
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Pierwsza wzmianka 
o mieście

Początki osadnictwa ludzkiego na ob-
szarze Betlejem datuje się na ok. 5000 lat 
przed Chr. Pierwotnym miejscem było 
współczesne Bait Sahur – Pole Pasterzy. 
Miejsce jednak nie gwarantowało bezpie-
czeństwa, dlatego z czasem centrum wio-
ski przeniosło się na okoliczne wzgórze 
o wysokości 775 m. n.p.m. Za tą teorią 
przemawia pojawienie się w tym obszarze 
ok. 1200–1400 lat przed Chr. cystern na 
wodę. Rejon nie był bezpieczny, gdyż ście-

rały się tam dosłownie i w przenośni wpły-
wy egipskie i państw mezopotamskich, 
takich jak Babilonia czy Asyria, a także 
państwa hetyckiego z Azji Mniejszej. Jedną 
z najwcześniejszych wzmianek o Betlejem 
jest list gubernatora, lub wasalnego wład-
cy Jerozolimy, Abdi-Heba (1352–1336 r. 
przed Chr.) do faraona Echnatona, będą-
cy częścią korespondencji amarneńskiej, 
w którym prosi on o pomoc w odbiciu 
miasteczka Bit-Lahmi z rąk najemników 
Apiru. Możliwe, że do ludu tego (albo ra-
czej nomadycznej grupy ludów) należeli 
również Hebrajczycy.

Grota Mleczna w Betlejem; w tradycji chrześcijan palestyńskich miejsce karmienia Jezusa 
przed wyruszeniem św. Rodziny do Egiptu (fot. M. Jadwiszczok).
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Betlejem w Biblii

W Biblii nazwa Betlejem pojawia się ok. 
50 razy, najczęściej w Starym Testamencie. 
Korzystając z informacji wspomnianych 
w II Księdze Samuela (2 Sm 23, 15) moż-
na wywnioskować, że w okresie młodości 
króla Dawida miasteczko dysponowało 
murem obronnym. W wersecie tym przy-
szły król Izraela prosi o wodę ze studni 
znajdującej się „koło bramy”. Szczególną 
pozycję Betlejem zajmuje w proroctwie Mi-
cheasza, który wskazuje je na miejsce naro-
dzin przyszłego „wiecznego” władcy Izraela 
(Mi 5, 1). Dokładnych wiadomości o Be-
tlejem próżno szukać w Biblii i w  innych 
źródłach. Najwięcej odnajdziemy w Księ-
dze Rut, której historia w większości roz-
grywa się na terenie miasta. Resztę infor-
macji musimy czerpać z analogii do innych 
miejsc z terenu Judei, oraz źródeł archeolo-
gicznych. Najprawdopodobniej budynki 
wznoszono z nieociosanego kamienia, któ-
rego na pograniczu z pustynią było pod 
dostatkiem. Zabudowa mogła zamykać 
się w dwóch głównych pierścieniach bu-
dynków: zewnętrznym i wewnętrznym. 
W pierścieniu zewnętrznym tylnie ściany, 
bez okien, łączyły się, tworząc formę muru, 
uzupełnianego na obszarach braku zabu-
dowy o ściany specjalnie wzniesione w tym 
celu oraz bramy wejściowe. Z kolei pier-
ścień wewnętrzny tworzyły budynki zgru-
powane wokół głównego placu miasteczka, 
połączone podobnie jak te na obrzeżach. 
W ten sposób powstawała ostatnia linia 
obrony przydatna w przypadku najazdu. 
Te prowizoryczne fortyfikacje Betlejem 
wzmocniono za panowania syna Salomo-
na – Roboama, podczas przygotowań do 
wojny z separatystycznym królestwem 
Izraela, powstałym po buncie dziesięciu 

plemion. W centrum miasteczka znajdo-
wała się przestrzeń dostępna dla każdego 
mieszkańca. Tam najczęściej sytuowana 
była rytualna łaźnia, synagoga i cysterny 
magazynujące wodę, zarówno do potrzeb 
codziennych, jak i obrzędowych.

Z Księgi Rut można też wywniosko-
wać jakie panowały stosunki agrarne. Do-
wiemy się, jakie uprawiano zboża oraz że 
wykorzystywano do pracy siłę najemną. 
Przeciętne pole uprawne miało obszar ok. 
4 ha, a wysiewano najczęściej pszenicę 
i jęczmień. W okolicznych gajach zbierano 

Wnętrze bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
(fot. M. Jadwiszczok).
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oliwki, figi i daktyle. Powszechnie również 
uprawiano winorośl. Dietę uzupełniano 
o wyroby mleczne i mięsne, pozyskiwane 
od owiec i kóz trzymanych w zagrodzie 
przydomowej. Przeciętna trzódka mogła 
liczyć ok. 15 sztuk. Pozyskiwane zbiory 
wystarczały praktycznie tylko na kon-
sumpcję własną. Niewiele pozostawało na 
ewentualną sprzedaż. W efekcie rolnicy 
bardzo rzadko byli zdolni odłożyć jakieś 
oszczędności, które zabezpieczały ich na 
czasy nieurodzaju. W takich momentach 
bardzo często jedynym rozwiązaniem sta-
wała się sprzedaż własnego pola i dalsza 
jego uprawa w roli dzierżawcy, ewentual-
nie poszukiwanie pracy u innych majęt-
niejszych sąsiadów jako pracownik najemy. 
Przeciętne domostwo składało się z dwóch 
głównych izb. Jednej mieszkalnej, wokół 

której skupione było życie całej rodziny, 
drugiej przeznaczonej dla zwierząt. Ze 
względu na możliwości okolicznej przyro-
dy, miejsce przeznaczone dla trzody naj-
częściej było wykutą w skale lub naturalną 
jaskinią. Ponad nią wznosił się dom właści-
wy, przeznaczony dla rodziny.

Betlejemska szopka 
czy grota?

Do naszych czasów pokutuje zaczerp-
nięta z tłumaczeń Biblii tradycja, jako-
by Jezus złożony został po narodzinach 
w żłobie w stajence. W związku z tym 

Symboliczne miejsce narodzenia Jezusa 
(fot. M. Jadwiszczok).
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w domach europejskich chrześcijan po-
jawiają się konstrukcje przypominające 
szopy zbudowane z drewna. Świadczy to 
o całkowitym braku zrozumienia realiów 
bliskowschodnich – obszaru, gdzie mate-
riał ten jest niezwykle cenny i nie wykorzy-
stuje się go dla celów gospodarczych zbyt 
często. Gdzie więc złożono małego Jezusa 
po narodzinach? Już w początkach chrze-
ścijaństwa Orygenes czy Epifaniusz pisali 
o grocie jako miejscu narodzenia. Tradycję 
tę potwierdzałoby zachowanie Rzymian, 
którzy po pacyfikacji Judei po żydowskim 
powstaniu Bar-Kochby (132–135) wygna-
li wyznawców judaizmu oraz chrześcijań-
stwa (postrzeganego jako żydowska sekta) 
z Betlejem, a w grocie urządzili świątynię 
ku czci Tammuza-Adonisa, otaczając ją 
gajem poświęconym temuż bogu. Zacho-
wanie to oddaje częste działania podej-
mowane na podbitych obszarach, gdzie 
lokalne miejsce kultu wykorzystywano do 
wprowadzenia własnych wierzeń. W ten 
sposób jakby naturalnie dokonywano asy-
milacji podbitych ludów do tradycji rzym-
skiej. Dlatego też, aby przeciwstawić się 
rodzącej tradycji chrześcijańskiej, do groty 
narodzenia wprowadzono Adonisa. Tym 
samym… utwierdzono w tradycji miejsce 
narodzin Jezusa.

Matka Konstantyna 
zakłada bazylikę

Działanie to stało się o tyle ważne, 
że gdy w 313 r. wydano edykt mediolań-
ski, gwarantujący swobodę wyznania dla 
chrześcijan, podjęto również działania, by 
odpowiednio upamiętnić miejsca związa-
ne z kultem Jezusa z Nazaretu. Dużym 

wsparciem okazała się matka cesarza Kon-
stantyna Wielkiego – Flavia Julia Helena, 
która podczas pielgrzymki do Ziemi Świę-
tej podjęła działania zmierzające do wznie-
sienia kilku ważnych kościołów – Bazyliki 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Wniebo-
wstąpienia na Górze Oliwnej oraz m.in. 
Bazyliki Narodzenia w Betlejem. Prace 
rozpoczęły się w 326 lub 327 r. i trwały do 
r. 333, ale oficjalnej konsekracji dokonano 
dopiero w 339 r.

Ocalała mimo wojen

Największych zniszczeń w początkach 
swego istnienia świątynia doznała w 529 r. 
podczas buntu Samarytan. Po tym wyda-
rzeniu aktywnie włączył się w odbudowę 
cesarz Justynian. Ponowne zmagania w tym 
obszarze rozgorzały na początku VII w. 
podczas wojny bizantyjsko-perskiej (602–
628). W trakcie jednej z wypraw wojska 
sasanidzkie dotarły do Betlejem. Ich do-
wódca zdecydował się nie niszczyć bazyli-
ki, kiedy na jej ścianach dostrzegł mozaikę 
przedstawiającą hołd Trzech Króli, ubra-
nych na modłę perską. Poważnych znisz-
czeń bazylika uniknęła również kilkanaście 
lat później, kiedy to do miasta wkroczyły 
zwycięskie wojska arabskie, korzystające 
z osłabienia poprzednich władców obszaru 
bliskowschodniego, wykrwawionych woj-
ną. Początek okresu muzułmańskiego rów-
nież nie przyniósł świątyni negatywnych 
doświadczeń. Ruch pielgrzymkowy rozwi-
jał się aż do XI w., kiedy to Turcy Seldżuc-
cy zaczęli utrudniać dostęp do chrześci-
jańskich miejsc świętych. Stało się to jedną 
z przyczyn wybuchu krucjat do Palestyny. 
Pod rządami Krzyżowców Bazylika Naro-
dzenia była intensywnie przebudowywana, 
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stając się jednocześnie miejscem dwóch 
pierwszych koronacji królewskich w pań-
stwie jerozolimskim.

Spory o bazylikę

Czasy panowania Osmanów to stop-
niowa degradacja świątyni, o którą spory 
toczyli łacinnicy z prawosławnymi Gre-
kami. Władcy z Istambułu wspierali raz 
jedną, raz drugą stronę – zależnie od aktu-
alnej sytuacji międzynarodowej. Spory ma-
jące miejsce w Betlejem pomiędzy chrze-
ścijanami były jedną z pośrednich przyczyn 

wybuchu wojny krymskiej w połowie 
XIX  w. Bazylika Narodzenia Pańskiego, 
chociaż jest jednym z najmniej okazałych 
i urodziwych kościołów Ziemi Świętej, jest 
jednocześnie jednym z najpewniejszych co 
do lokalizacji związanej z rzeczywistymi 
wydarzeniami z przełomu er. Jest jedno-
cześnie jednym z najcenniejszych miejsc, 
zarówno pod względem religijnym, jak 
i ekonomicznym, pobudzając ekonomię 
miasta poprzez rozwijający się ruch piel-
grzymkowy. I to pomimo utrudnień zwią-
zanych z poruszaniem się przez barierę an-
tyterrorystyczną – mur otaczający miasto 
i duszący Betlejem w swoim objęciu.

Zdjęcie kościoła luterańskiego w Betlejem (fot. dzięki uprzejmości www.theologische-links.de).
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Kończy się przedstawienie. Uczniowie 
liceum w Trzebiatowie otrzymują gromkie 
brawa od uczestników Dni Reformacji. Tak 
było w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 
500 lat Reformacji. Choć opisana na wstę-
pie scena została tylko zainscenizowana, to 
i tak dostarczyła wielu niezapomnianych 
wrażeń. Obecnie w historycznym miejscu, 
gdzie odbył się w 1534 r. Sejmik Trzebia-
towski mieści się cerkiew prawosławna.

Ekumeniczne Spotkania 
Czterech Świec

Trzebiatów – malownicze małe mia-
steczko – ze względu na odległość od mo-
rza nie jest nadmorskim kurortem. Trudno 
znaleźć inwestorów, którzy rozwinęliby 
tutaj jakikolwiek przemysł. Od wielu lat 
włodarze promują zatem Trzebiatów jako 
miasto wielu kultur. Rzeczywiście, znaczą-
cy jest fakt, że w tak małej miejscowości 
funkcjonują aż cztery wyznania chrześci-
jańskie: rzymskokatolickie, grekokatolic-
kie, prawosławne i ewangelickie. Ważnym 
ośrodkiem tworzącym niepowtarzalny 
klimat jest Trzebiatowski Ośrodek Kultu-

ry, który swoją siedzibę ma w pałacu nad 
Młynówką. Początki zabytku sięgają nawet 
XII w. Ponad dwadzieścia lat temu dyrek-
tor Renata Korek zainicjowała Ekume-
niczne Spotkanie Czterech Świec, w czasie 
którego każde z wyznań prezentuje bożo-
narodzeniowy program zgodny ze swoją 
tradycją. Początki były bardzo skromne, 
ale teraz spotkanie inspiruje inne, o wie-
le większe ośrodki. Szczególna atmosfera, 
wspólna modlitwa, kolędy, pastorałki, wer-
tep, różnorodność tradycji form wielbienia 
Boga, zachwyt nad Tajemnicą „a oto Słowo 
ciałem się stało…” – mieszkańcy Trzebia-
towa i okolic w ten wieczór są razem, są 
blisko siebie, wzajemnie się poznają, nabie-
rają szacunku do różnorodności. To pro-
centuje w codzienności, a otwartość staje 
się niemal świętością, na którą nikt nie 
waży się podnieść ręki.

Nie tylko Niemcy, 
ale i polskie dzieci

Dla nas, ewangelików, Ekumeniczne 
Spotkanie Czterech Świec stanowi szansę 

ks. Sławomir J. Sikora

Trzebiatów – miasto, w którym szanuje 
się różnorodność

W kościele Świętego Ducha gromadzą się książęta pomorscy oraz 
mieszkańcy Trzebiatowa, którzy z zainteresowaniem przysłuchują się 
dyskusji. Ostatecznie słychać „niech żyje Reformacja!”. Zapada decyzja 
o wprowadzeniu nowej religii na Pomorzu.
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pokazania, że niektóre stereotypy wobec 
nas są nieuzasadnione. Wielu Trzebiato-
wianom ewangelik kojarzy się bowiem ze 
starszą osobą pochodzenia niemieckiego, 
ale jest to prawda dotycząca tylko części 
naszych wiernych. Wielu przyjechało na 
te ziemie z Suwalszczyzny w latach pięć-
dziesiątych. Poza tym Trzebiatów jest fi-
liałem parafii w Szczecinie, a ta ma swoją 
historię i dynamikę. Dlatego od blisko 
dziesięciu lat tradycja ewangelicka jest re-
prezentowana przez dzieci ze Szczecina. 
Co roku przygotowują one świąteczny 
spektakl. Uczestnicy Spotkania Czterech 
Świec z wielkim zainteresowaniem czekają 
na kolejny występ naszych najmłodszych. 
Doceniają różnorodność form teatralnych 
oraz głęboką treść przedstawień. Udział 
dzieci i młodzieży ewangelickiej w tym 
wieczorze jest bardzo istotny zarówno 
dla aktorów, jak i dla widzów. Pamiętam, 
jak po pierwszym występie byłem pytany, 
skąd wziąłem te dzieci. Żartobliwie cza-
sem odpowiadałem, że tylko dwoje jest 

moich, a o resztę postarali się rodzice. Gru-
pa utalentowanych ewangelickich dzieci 
(ponad dwadzieścioro) na scenie wywie-
ra wielkie wrażenie, zmienia stosunek do 
naszego wyznania. Przestajemy być tylko 
pozostałością historyczną – stajemy się 
żywym Kościołem. Dla dzieci i młodzieży 
reprezentowanie naszego Kościoła przed 
blisko dwustuosobową publicznością jest 
również istotne. Jak to bywa w diasporze, 
na co dzień są osamotnione; w swoich 
szkołach są najczęściej jedynymi ewange-
likami, nieraz muszą tłumaczyć rówieśni-
kom, że też są chrześcijanami. Tymczasem 
w czasie Spotkania Czterech Świec mogą 
w imieniu Kościoła opowiadać Ewangelię 
o Narodzonym. W dodatku opowiadać 
w atrakcyjnej formie, która jest owacyjnie 
nagradzana przez publiczność. Poza tym 
program przygotowany w języku polskim 
burzy stereotyp ewangelik – Niemiec. Ho-
norowy mieszkaniec Trzebiatowa, ks. Udo 
Vogler, syn ostatniego przedwojennego 
ewangelickiego pastora, co roku uczestni-

Inscenizacja historyczna obrad sejmu pomorskiego w Trzebiatowie (1534), na którym zapadła decyzja 
o przyjęciu Reformacji na obszarze księstwa Gryfitów – wrzesień 2017 (fot. R. Długosz).
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czy w spotkaniu, przygotowując również 
swój program w języku niemieckim. Nie 
występuje w roli głównego przedstawiciela 
tradycji ewangelickiej, ale jako bardzo sza-
nowany i ceniony gość.

Ewangelicka katecheza

W roku 2011 utworzono w Trze-
biatowie ewangelicki punkt katechetycz-
ny. Od tego czasu lekcje religii odbywają 
się regularnie dla trójki, a teraz – dwójki 
uczniów. Pojawienie się „nowego księdza 
w szkole” wzbudzało na początku niema-
łą sensację. „To nasz ksiądz. Przyjeżdża dla 
nas ze Szczecina” – tłumaczyły z dumą 
i satysfakcją podopieczni ewangelickiego 
punktu katechetycznego. Odbyły się rów-
nież spotkania z pastorem w ramach kate-
chezy rzymskokatolickiej. Poza tym przez 
pierwsze miesiące każda przerwa w pokoju 
nauczycielskim była wykorzystywana na 
rozmowy o wierze.

500-lecie Reformacji 
pod znakiem Bugenhagena

W 2011 r. jesienna sesja Synodu Diece-
zji Wrocławskiej rozpoczęła się w kościele 
św. Jana, gdzie odbywają się regularnie na-
bożeństwa ewangelickie. Rada Diecezjal-
na spotkała się wtedy z przedstawicielami 
rady miejskiej oraz burmistrzem. Rozmo-
wa dotyczyła m.in. sposobu obchodzenia 
jubileuszu 500 lat Reformacji w Trzebia-
towie. Było dla wszystkich czymś oczywi-
stym, że w mieście promowanym jako wie-
lokulturowe i wielowyznaniowe nie może 
zabraknąć wydarzeń związanych z począt-
kami Reformacji. Tym bardziej że z mia-
stem był związany jeden najwybitniejszych 
reformatorów XVI w., Jan Bugenhagen. 
Ten nauczyciel miejscowej szkoły łaciń-
skiej po wyjeździe do Wittenbergi stał się 
wielkim zwolennikiem ks. dra Marcina 
Lutra. „Doctor Pomeranus”, jak mówiono 
o Bugenhagenie, stał się ojcem Reformacji 

Koncert reformacyjny w kościele mariackim w Trzebiatowie – wrzesień 2017 (fot. R. Długosz).
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na Pomorzu. Przyczynił się również do jej 
rozwoju w Danii. Dlatego jego postać daje 
możliwości współpracy międzynarodowej. 
Z okazji 500 lat jego urodzin zorganizo-
wano w Trzebiatowie polsko-niemieckie 
nabożeństwo dziękczynne oraz dwujęzycz-
ną wystawę dotyczącą nie tylko religijnego, 
ale również edukacyjnego, kulturalnego 
i historycznego zaangażowania Doctora 
Pomeranusa. W ubiegłym roku ekume-
niczna delegacja z Danii odwiedziła Wolin, 
gdzie się Bugenhagen urodził.

Jubileusz okazją do podsumowań 
i zacieśnienia współpracy

Rok 2017 stał się okazją do podsumo-
wania dotychczasowej współpracy w Trze-
biatowie. We wrześniu odbyły się Dni Re-
formacji. Ksiądz dr Christopher Ehricht 
z Greifswaldu oraz Piotr Żak z Trzebiato-
wa opowiedzieli o początkach Reformacji 
na Pomorzu, znaczeniu Jana Bugenhagena 
oraz znaczeniu Sejmiku Trzebiatowskiego 
22 września w Trzebiatowskim Ośrodku 
Kultury. Można było obejrzeć wystawę 
poświęconą Doctorowi Pomeranusowi. 
Następnego dnia Trzebiatowianie zostali 
zaproszeni na spacer śladami Reformacji. 
Właśnie wtedy w dawnym kościele Świę-
tego Ducha (który dzisiaj jest prawosławną 
cerkwią) licealna młodzież przygotowała 
inscenizację Sejmik w Trzebiatowie. Uczest-
nicy wycieczki mogli zobaczyć również 
kościół św. Jana, w którym odbywają się 
ewangelickie nabożeństwa. Opowiedzia-
łem o róży Lutra, pokazałem również 
ilustrowaną Biblię Lutra z 1887 r., którą 
otrzymałem od rodziców w dniu ordyna-
cji na duchownego. Na koniec obchodów 
w Kościele Mariackim parafii rzymskoka-

tolickiej pw. Macierzyństwa Najświętszej 
Maryi Panny odbył się koncert, w którym 
wystąpił zespół Szczecin Vocal Project, 
Gertrud Ohse (viola da gamba) i Urszula 
Stawicka (klawesyn), a zabrzmiała muzyka 
sakralna polskiej, niemieckiej i pomorskiej 
Reformacji XVI–XVIII w. Cieszy fakt, że 
w mieście wzajemnego szacunku finałowy 
koncert reformacyjny odbył się w świątyni 
rzymskokatolickiej. Tak jest na co dzień 
w Trzebiatowie.

Razem nie tylko w świetle 
reflektorów

W bieżącym roku przez kilka miesięcy 
remontowana była cerkiew grekokatolicka. 
W tym czasie cotygodniowe nabożeństwa 
grekokatolików odbywały się w ewange-
lickim kościele św. Jana. Z kolei 8 grud-
nia wspólnie dziękowaliśmy za pomyślne 
zakończenie prac w czasie nabożeństwa 
w cerkwi.

Jaka będzie przyszłość 
ewangelików w Trzebiatowie?

Trzebiatów ma ciekawą historię, a boga-
tą codzienność tworzą współcześni miesz-
kańcy. Co przyniesie przyszłość? Mamy 
nadzieję, że jako ewangelicy pozostaniemy 
aktywni w tym miejscu, mimo że to ponad 
110 km od Szczecina, a parafianie są co-
raz starsi. Właśnie rozpoczynam regularne 
spotkania z kolejną młodą osobą z Koło-
brzegu, która jest zainteresowana wstąpie-
niem do Kościoła Luterańskiego, a wkrótce 
odbędzie się chrzest trzeciego dziecka mło-
dej ewangelickiej rodziny mieszkającej nie-
daleko…
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Czas przed rozpoczęciem Reformacyj-
nych Spotkań w Trzebiatowskim Ośrodku 
Kultury poświęciliśmy na zwiedzanie sal 
wystawowych. Dawny pałac książąt po-
morskich z rodu Gryfitów, a potem pru-
skich książąt z dynastii wirtemberskiej, to 
bardzo ciekawe miejsce z długą, bogatą 
historią. Znajduje się tutaj galeria poświę-
cona sylwetce malarza, grafika i fotografa, 
Lyonela Feinigera. Ten Niemiec z po-
chodzenia, a Amerykanin z urodzenia do 
1935 r. wielokrotnie spędzał z rodziną wa-
kacje w Trzebiatowie i pobliskim Mrzeży-
nie. W niedalekim Benz na wyspie Uznam, 
obok kościoła ewangelickiego, także znaj-
dziemy poświęcone mu muzeum.

Mistrz formy w Bauhausie

Léonell Charles Feininger urodził się 
17 lipca 1871 r. w Nowym Yorku w nie-
miecko-amerykańskiej rodzinie artystów. 
W 1887 r. wyjechał do Niemiec studiować 
muzykę. Zmienił zainteresowania i podjął 
studia rysunku w Hamburger Gewerbe-
schule, a potem w Königliche Akademie 
der Künste w Berlinie. Fascynowały go: 

Romuald Długosz

Pocztówka z Trzebiatowa
Wędrując po Trzebiatowie, trafiliśmy do Galerii Feininger, nazwanej na 
pamiątkę światowej sławy malarza, grafika i fotografa, Lyonela Feinige-
ra. Do 1935 r. w Trzebiatowie i pobliskim Mrzeżynie artysta wielokrot-
nie spędzał z rodziną wakacje.

Kościół mariacki w Trzebiatowie (fot. R. Długosz).
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rytm, kolor, forma i nastój. Jego przyjaciół-
mi i współpracownikami byli znani ekspre-
sjoniści (Wassily Kandinsky, Franz Marc, 
Aleksiej von Jawlensky, Gabriele Münter).

W 1918 r. poznał w Niemczech Wal-
tera Gropiusa, który zaproponował mu 
posadę „mistrza formy” w Bauhausie, nowo 
powstałej szkole w Weimarze. Kiedy na-
ziści zamknęli Bauhaus jako szkołę sztu-
ki zdegenerowanej, wrócił do Ameryki, 
gdzie kontynuował tradycje i idee Bauhau-
su w Chicago. Od roku 1928 do śmierci 
w 1956 r. eksperymentował w fotografii.

Twórczość o tematyce 
pomorskiej

Feininger był zauroczony pomorskim 
krajobrazem, morzem i okolicznymi mia-
stami. Powstały tu obrazy i grafiki cza-
rujące barwą i kształtem, szkice będące 
zaczynem do dalszych prac, już w Amery-
ce. W Trzebiatowie ich, niestety, nie zaj-
dziemy. Zdobią dziś najsłynniejsze galerie 

i domy aukcyjne świata. Nie przeżyjemy 
również podróży kolejką wąskotorową do 
magicznego portowego Mrzeżyna (wte-
dy Treptower Deep). Wspominał o niej 
młodszy syn, Lux, też malarz i fotograf. 
Zniknęła, zagrabiona w 1945 r. przez żoł-
nierzy zwycięskiej Armii Czerwonej.

Starszy syn Feiningera, Andreas, (uczeń 
profesora Bauhausu i przyjaciela ojca, 
László Moholy-Nagya) był uznanym foto-
grafem dokumentującym Amerykę, m.in. 
słynną drogę stanową nr 66. Napisał wie-
le książek o technice fotografii. W Polsce 
wydano w 1987 r. tłumaczenie jego Nauki 
o fotografii.

Pamiątki nieznanej historii

Warto poszukiwać w przeszłości mojej 
ziemi pomorskiej. Spotkamy wiele postaci 
osób twórczych i ciekawych, którzy wnieśli 
istotny wkład w rozwój europejskiej kultu-
ry i cywilizacji. Historia bowiem nie zaczę-
ła się tu w 1945 r., jak nadal chcą niektórzy.

Ks. Sławomir J. Sikora prezentuje egzemplarz Biblii z ilustracjami Gustave Doré (fot. R. Długosz).
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M. Drapella: Panie profesorze, w jakiej 
kondycji znajdowały się kościoły ewange-
lickie na ziemiach polskich w początkach 
XX w.?

prof. T. Stegner: Co to są ziemie polskie, 
można by długo dyskutować. Bierzemy 
więc pod uwagę te, które kiedyś należa-
ły do przedrozbiorowej Rzeczypospoli-
tej 1772 r., plus te, na których mieszkała 
ludność polskojęzyczna. A kościołów też 
wtedy było bardzo wiele. Na terenach pod 
panowaniem niemieckim był kościół ewan-
gelicko-unijny, powstały w 1817 r., łączący 
unią administracyjną wyznanie luterańskie 
i kalwińskie. Zdecydowanie w nim domi-
nowali Niemcy. Jeżeli mieliśmy ludność 
polskojęzyczną, to na Mazurach, gdzie 
byli Mazurzy. Mimo wysiłku części pol-
skich środowisk, m.in. pastora Leopolda 
Otto czy potem bpa Juliusza Burschego, 
polska świadomość nie kwitła tam spe-
cjalnie. Ludność polskojęzyczna była jesz-
cze na Śląsku Pruskim, ale też o niskim 
stopniu świadomości narodowej. Trochę 
w południowej Wielkopolsce, na Pomorzu 
w okolicach Słupska były resztki Słowiń-
ców – tak zwanych, bo niektórzy uważali, 
że nie wolno takiej nazwy używać. Chodzi 
o ewangelickich Kaszubów, ale ich była też 
tylko garstka. Czyli w tym przypadku mie-
liśmy dominantę żywiołu niemieckiego.

M. Drapella: Czy w ogóle były jakieś pa-
rafie polskojęzyczne?

prof. T. Stegner: Nie, polskojęzycznych 
parafii to w zasadzie nigdzie nie było. 
Może poza Śląskiem Cieszyńskim, gdzie 
w niektórych zborach były nabożeństwa 
tylko po polsku.

M. Drapella: A w Królestwie Polskim nie 
było ani jednej?

prof. T. Stegner: Nie, w Królestwie Pol-
skim do I wojny światowej były parafie, 
w których były nabożeństwa zarówno po 
niemiecku, jak i po polsku. W niektórych 
parafiach główne nabożeństwo było pol-
skie, w innych główne było niemieckie, 
a polskie były tak zwane poboczne, czyli 
ograniczyły się do kazania bez komunii, 
o nieodpowiednich czasem porach. Ale ta-
kie polskie kazania i polskie nabożeństwa 
były w Warszawie, Lublinie, Kaliszu, Płoc-
ku, Radomiu, Łodzi. Tak zwane polskoję-
zyczne parafie pojawiły się w 20-leciu mię-
dzywojennym. Pierwsza powstała w Łodzi. 
Ta, którą mieliśmy w Gdyni w 20-leciu 
międzywojennym też była polskojęzycz-
na. W Bydgoszczy również, ale to już jest 
zupełnie inny czas i zupełnie inna kwestia. 
Tak, że w Królestwie Polskim ten pro-
ces polonizacji narastał, ale takich stricte 

Ewangelicy augsburscy w II Rzeczypospolitej

13 listopada 2018 r. w parafii ewangelicko-augsburskiej w Sopocie 
odbyło się spotkanie gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 

Ewangelickiego. Poniżej prezentujemy zapis rozmowy p. Marii Drapelli 
i prof. Tadeusza Stegnera, którą przeprowadzili podczas tej debaty.
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polskojęzycznych, w których byłyby tylko 
nabożeństwa po polsku, nie było. Były to 
z reguły parafie dwujęzyczne, pastorzy zna-
li niemiecki i polski.

M. Drapella: Głównym skupiskiem ewan-
gelików w Królestwie była Warszawa?

prof. T. Stegner: Tak, bo tam te proce-
sy polonizacyjne następowały najszybciej. 
Większość ówczesnych Polaków ewan-
gelików, to byli potomkowie Niemców, 
którzy przyjeżdżali w XVIII w., na po-
czątku XIX w., w poszukiwaniu pracy 

do Królestwa Polskiego. Jedni osiedlali 
się zwarcie, tak jak w Łodzi i w kręgu 
łódzkim – tam te procesy polonizacyjne 
miały miejsce w mniejszym stopniu. Inni 
osiedlali się w rozproszeniu, np. w War-
szawie. Tam w Warszawie, robiąc karie-
rę, jednocześnie chcieli się upodobnić do 
dominującego wzorca kulturowego. A ten 
dominujący wzorzec kulturowy był pol-
ski. W związku z tym dość szybko się po-
lonizowali, żenili się z Polkami, niektórzy 
pozostawali przy wyznaniu ewangelickim 
tworząc grupę polsko-ewangelicką. Inni 
zostawali katolikami. Mamy tutaj taką 

Z prof. T. Stegnerem 
rozmawia Maria Drapella, 
kustosz biblioteki parafial-
nej ETOS w Sopocie 
(fot. P. Dolny).
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silną inteligencję polsko-ewangelicką np. 
Kolbergowie, redaktor „Tygodnika Ilu-
strowanego” Ludwik Jenike, pastor Otto, 
pastor Schoeneich z Lublina, pastorzy 
Bursche i Machlejd z Warszawy, a także 
przedstawiciele burżuazji: Templerowie, 
Wedlowie, Machlejdowie i wielu, wie-
lu innych.

M. Drapella: Co dzieje się tuż po wybu-
chu I wojny światowej, w pierwszych ty-
godniach, miesiącach?

T. Stegner: Przede wszystkim trwa po-
bór do wojska. W pierwszych tygodniach 
w Królestwie Polskim władze rosyjskie 
do tej pory na niemieckich osadników, na 
ewangelików patrzyły nieprzychylnym, ale 
nie wrogim okiem. Zresztą na czele kon-
systorza Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego stali zawsze rosyjscy generałowie 
wyznania luterańskiego, którzy pochodzili 
z Inflant. Ale z reguły były to osoby na od-
powiednim poziomie, nie wtrącali się spe-
cjalnie w sprawy Kościoła. To się zmieniło 
w 1914 r. Władze rosyjskie uznały Niem-
ców i ewangelików, bo tutaj zadział stereo-
typ, za wrogów państwa rosyjskiego. Roz-
poczęły się masowe wywózki osadników 
niemieckich. To nie były wywózki z czasów 
II wojny światowej. To były wysiedlenia, 
ale też nic miłego.

M. Drapella: Czyli Polacy ewangelicy byli 
tak samo traktowani?

prof. T. Stegner: Tak, władze rosyjskie 
ich nie odróżniały. Działo się tak przede 
wszystkim na wschodnich terenach Kró-
lestwa, które później zostały zajęte przez 
władze rosyjskie. I na Wołyniu – bo tam 
wywieziono prawie 200 tys. niemieckich 

osadników. Z Królestwa koło 100 tys. 
osób. Protestowały przeciwko temu władze 
Kościoła, z tym że bp Bursche protestował 
głównie przeciwko wywożeniu Polaków 
ewangelików, traktowanych też jako Niem-
ców. A o stronie niemieckiej w memoria-
łach słanych do generał-gubernatora nie 
wspominał, co mu potem w 20-leciu mię-
dzywojennym strona niemiecka wypomi-
nała. To, że bp Bursche zajmował się tymi 
sprawami, spowodowało, że i sam został 
wysiedlony

M. Drapella: Czy o jego pobycie w Rosji 
wiadomo coś więcej?

prof. T. Stegner: To jest największa luka 
w życiorysie ks. Burschego. Wybuch wojny 

Ludwik Jenike – prezes Kolegium kościelnego 
od 1877 do 1898 (polona.pl).
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zastał go w Wiśle, znajdującej się pod pa-
nowaniem austriackim. Pisał, co prawda, 
do Schoeneicha, że w żadną wojnę nie wie-
rzy, ale tak się stało. Do Warszawy wracał 
przez Węgry, Rumunię, Odessę. Nie mógł 
pojechać do Królestwa bezpośrednio z Wi-
sły, skoro wybuchła wojna, gdyż był podda-
nym rosyjskim. Potem w czerwcu 1915 r. 
został wywieziony do Moskwy i w zasadzie 
nie wiemy, co robił przez te 2,5 r. Wolde-
mar Gastpary w swoich pracach pisał, nie 
wiadomo tylko na jakiej podstawie, że od-
prawiał nabożeństwa dla mieszkających 
tam ewangelików. Skontaktował się na 
pewno ze swoim bratem Henrykiem, któ-
ry był dyrektorem fabryki włókienniczej 
w Twerze, niedaleko Moskwy – niedaleko 

jak na rosyjskie warunki. Był w Orenbur-
gu, gdzie wcześniej została wywieziona 
jego córka – tam był na chrzcie swojego 
wnuka. Ale czym się zajmował, nie wiemy. 
Najprawdopodobniej nie towarzyszyła mu 
w tej podróży żona, ale tego też nie wiemy 
na pewno. Był również w Rosji jego brat 
Edmund, ale on pojechał ze swoja matką 
i ze świeżo poślubioną żoną. Ten okres jest 
przez historyków jeszcze niezbadany, mimo 
że niektórzy brali na to granty. Nic jednak 
z tego nie wyszło. Potem po wybuchu re-
wolucji lutowej wyjechał do Sztokholmu. 
Był tam przez 8 miesięcy, też nie wiemy, 
czym się zajmował. Najprawdopodobniej 
nawiązał kontakty z pastorem Nathanem 
Söderblomem, szwedzkim luterańskim 

Obchody 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowane w Warszawie w 1916 r. 
(fotopolska.eu).
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arcybiskupem. Chciał wrócić do Króle-
stwa, ale władze niemieckie początkowo 
się nie zgadzały. Jest to więc okres w życiu 
Burschego, o którym bardzo mało wiemy. 
Poza tym, niemal wszystko, co było zwią-
zane postacią Burschego, się spaliło. Spło-
nęły dziennik, kazania, mowy i dokumen-
tacja całej jego działalności. Może rodzina 
coś jeszcze wydobędzie na temat I wojny 
światowej z zakamarków swojej wiedzy.

M. Drapella: Wydarzenia z lat 1914– 
–1915 na pewno były szokiem dla ludno-
ści ewangelickiej w Królestwie…

prof. T. Stegner: Tak, do tej pory żyli do-
syć spokojnie i zamożnie. Potem te ciągłe 
zmiany wojska, np. Łódź trzy razy prze-
chodziła z rąk do rąk. Następowały wy-
wózki nie tylko ewangelików, ale i całych 
zakładów pracy, które transportowano 
w głąb Rosji razem z robotnikami. Jednak 
już w 1915 r. cały teren Królestwa znalazł 
się pod władzą wojsk niemieckich i au-
striackich, już wtedy nie było Rosji w Kró-
lestwie Polskim. Sytuacja się zmieniła. 
Doszło do pewnego uspokojenia, ale dalej 
było trudno. Przede wszystkim sytuacja 
zaopatrzeniowa była bardzo ciężka.

M. Drapella: Czy warto wspomnieć 
o działalności gubernatora Hansa von Be-
selera?

prof. T. Stegner: Warto. To bardzo cieka-
wa postać. W historiografii nie jest przed-
stawiany specjalnie dobrze, ale okupacja 
niemiecka z okresu I wojny światowej to 
zupełnie coś innego niż okupacja niemiec-
ka w czasie II wojny światowej. W trak-
cie I wojny światowej Niemcy – okupan-
ci – zezwolili na polonizację polskiego 

szkolnictwa, a także na otwarcie polskie-
go uniwersytetu w Warszawie (w miejsce 
rosyjskiego), na polonizację administracji 
oraz na tworzenie jednostek wojskowych 
– co prawda, u boku państw centralnych. 
Także były to zupełnie inne warunki niż 
te w czasie II wojny światowej. Nie za-
pewniły zaopatrzenia, w związku z czym 
w czasie I wojny światowej panował głód. 
W 1916  r. miał miejsce akt 5 listopada – 
bardzo ważna data na arenie międzyna-
rodowej w sprawie Polski. Wtedy po raz 
pierwszy dwóch zaborców Polski wyraźnie 
powiedziało, że z ziem Królestwa Polskie-
go ma powstać samodzielne państwo pol-
skie. Oczywiście, nie powiedziano nic na 
temat jego granic, ustroju – potem mówio-
no, że będzie to jakaś monarchia. Wezwa-
no też do tworzenia wojska. Chciano sobie 
przygotować przyczółki wpływów w tym 
państwie, bo to państwo, oczywiście, nie 
miało być niezależne, tylko być częścią 
tzw. „Mitteleuropy”, którą Niemcy chcieli 
stworzyć w Europie Środkowo-Wschod-
niej – systemu państw zależnych od Nie-
miec. Takim elementem mieli być Niemcy 
w Królestwie Polskim, głównie w Łodzi. 
I tym elementem miał być również Kościół 
ewangelicko-augsburski, który chciano 
przemienić na Kościół niemiecki. No bo 
władze Kościoła, jak ks. Bursche, były ob-
sadzone Polakami (co prawda, jego w tym 
czasie nie było). W związku z tym zwo-
łano synod do Łodzi, aby ustawą zmienić 
status Kościoła – nadać mu niemiecki cha-
rakter i a językiem urzędowym w Kościele 
uczynić niemiecki.

M. Drapella: Warto tu przypomnieć 
uchwałę synodu z 1905 r., która podno-
siła ponadnarodowy charakter Kościoła. 
Szybko zmieniono zdanie. Ta uchwała 
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brzmiała tak: „Synod stoi na stanowisku 
suum cuique, czyli każdemu swoje. Żyd 
dla Żydów, Grek dla Greków. Pastor po-
winien stanąć ponad narodowością. Jest 
on nie politykiem, lecz duszpasterzem. 
Jego zadaniem nie jest ani germanizacja, 
ani polonizacja, lecz wierne głoszenie 
Ewangelii, przy czym w takim stopniu 
jak to możliwe musi oddać sprawiedli-
wość każdej narodowości”.

prof. T. Stegner: Niemiecka strona usiło-
wała nadać Kościołowi bardziej niemiecki 
charakter. Sprowadzono pastorów z Rze-
szy. Co prawda, zabrakło naszych – oprócz 
Burschego wywieziono jeszcze jedenastu 
innych w głąb Rosji. Ale na synodzie dele-
gaci warszawscy się zbuntowali. Większość 
pastorów, na czele z ks. Gundlachem z Ło-
dzi, też była przeciwna zmianom. Synod 
zakończył się niczym. Powołano komisję. 
Jak nie wiadomo co zrobić, trzeba powołać 
komisję. Panował jednak kryzys w Koście-
le, w związku z czym władze niemieckie 
doszły do wniosku, że trzeba coś w tej 
sprawie zrobić...

M. Drapella: I wtedy wraca ks. Bursche…

prof. T. Stegner: Pan Loycke, który był 
wtedy prezesem konsystorza z nadania 
władz niemieckich, jedzie do Sztokholmu 
na rozmowy z ks. Burschem. W efekcie 
Bursche razem ze swoim bratem (ale nie 
fabrykantem, tylko innym, Edmundem), 
wracają do Warszawy. A tutaj w 1918 r. sy-
tuacja dla Niemców nie była już tak dobra. 
W oświadczeniu z 26 stycznia 1918 r. Ko-
legium Kościelne Zboru Warszawskiego 
w rezolucji tak napisało: „Niezłomną wolą 
narodu polskiego jest wskrzeszenie zjedno-
czonej Polski jako państwa niepodległego, 

w granicach etnicznych, z dostępem do 
morza” – proszę zwrócić uwagę, jak szybko 
zareagowali na orędzie prezydenta Wilso-
na i na 13 pkt., który mówił o tym, że ma 
powstać państwo Polskie z dostępem do 
morza. Bursche wraca, procedury związane 
z ustawą tak przeciągano, że w końcu się 
okupacja niemiecka skończyła. Nic z tego 
nie wyszło, z tych wszystkich zebrań, ko-
misji, ustaleń. A polscy ewangelicy uczest-
niczyli w polskim życiu w czasie I wojny 
światowej, bo Niemcy zezwalali. Czyli były 
uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 
Maja w 1916 r., obchodzono 400-lecie Re-
formacji. Były też m.in. wykłady na temat 
polskiej Reformacji, po raz pierwszy od 
wielu lat. Także rocznica śmierci Kościusz-
ki była obchodzona. Co jakiś czas była ja-
kaś rocznica, w której polscy ewangelicy, 
głównie warszawscy, brali udział w czasie 
I wojny światowej.

M. Drapella: Panie profesorze, czy sytu-
acja Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
na Śląsku Cieszyńskim była mniej skom-
plikowana?

prof. T. Stegner: Tam, na Śląsku Cieszyń-
skim, byli ewangelicy i stanowili w okoli-
cach I wojny światowej ponad 20%. Wcze-
śniej było ich więcej. Ewangelicy w 85% 
składali się z ludności polskiej lub polsko-
języcznej. 15% to byli Niemcy, ale głównie 
w Bielsku. Byli jeszcze tzw. „polskojęzycz-
ni”, Ślązakowcy, głównie w Skoczowie, 
którzy uważali, że nie są ani Polakami, ani 
Niemcami, ani Czechami i że trzeba dać im 
spokój – bo są Ślązakami – i do żadnej ze 
stron nie przyciągać. Natomiast zmieniały 
się w ciągu XIX w. procesy narodowościo-
we na Śląsku Cieszyńskim. Początkowo 
głównym wrogiem byli sprawujące nieja-
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ko pieczę nad tym Śląskiem Niemcy. Ale 
później, wraz z rozwojem przemysłowym, 
nastąpił rozdział ludności Śląska Cieszyń-
skiego na część czeską i polską. Na po-
czątku XIX w. to nawet różnice językowe 
między poszczególnymi częściami Śląska 
Cieszyńskiego były niewielkie – mówiono 
po tutejszemu. Ale z jednej strony zaczęli 
przyjeżdżać do pracy, głównie z Czech i z 
Moraw Czesi, a z drugiej z Galicji – Pola-
cy. Jedni i drudzy byli z reguły katolikami. 
Nastąpiła czechizacja części społeczności 
śląskiej i spolszczenie tej drugiej. Potem na 
początku XX w. głównym konfliktem stał 
się konflikt polsko-czeski. W austriackiej 
części monarchii habsburskiej najwięcej 
ewangelików mieszkało na Śląsku Cie-
szyńskim. Należeli do senioratu śląskiego, 
który podlegał superintendenturze mo-
rawskiej w Brnie, a ta z kolei – Naczelnej 
Radzie Kościelnej w Wiedniu. Więc było 
to dosyć skomplikowane. Zbory były tam 
jednak polskie, tam była inteligencja pol-
sko-ewangelicka. I lud był wierny luterani-
zmowi od XVI w. To nie tak jak na Mazu-
rach czy na Śląsku Pruskim, że ludzie nie 
mieli świadomości narodowej. To byli już 
działacze o silnej świadomości narodowej. 
Tam powstał jeden z pierwszych polskich 
organów władzy.

M. Drapella: Śląsk Cieszyński chlubi 
się powołaniem tego pierwszego organu 
polskiej władzy państwowej. Czy można 
powiedzieć, że ewangelicy Polacy mieli 
w tym przedsięwzięciu decydujący udział?

prof. T. Stegner: Może nie decydują-
cy, ale na pewno mieli. Bo był Michejda, 
przedstawiciel rodu Michejdów. Wszędzie 
gdzieś się przewijają. Był ewangelik Tade-
usz Reger z Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Boję się zawsze mówić, że coś było pierw-
sze, bo jak się mówi, u nas, że pierwsze 
strzały padły na Westerplatte, to ja mam 
przed oczami panią Wittową, pochodzącą 
z Wielunia, która głośno protestuje i mówi, 
że w Wieluniu.

M. Drapella: I ostatnio przyznano jej ra-
cję.

prof. T. Stegner: Tak, ostatnio przyznano 
rację. Podobno Tarnów krzyczy, że u nich 
powstała pierwsza polska władza. Ale taka 
szersza to rzeczywiście była na Śląsku Cie-
szyńskim. Ewangelicy udzielali zdecydowa-
nego poparcia, odbywały się wiece, przez 
cały 1918 r. Głoszono hasła, że ewangelicy 
śląscy są częścią narodu polskiego, że po-
winni należeć do Polski, że Śląsk Cieszyń-
ski powinien być częścią państwa polskie-
go. Takich rezolucji mamy bardzo wiele.

M. Drapella: Niemcy z Bielska – to był 
jakiś problem czy sprawa marginalna?

prof. T. Stegner: Niemcy z Bielska nie 
pałali entuzjazmem do tego, żeby powsta-
ło państwo polskie. Ale specjalnego oporu 
przeciwko połączeniu Śląska Cieszyńskie-
go z Polską nie wykazywali. Natomiast 
zbory śląskie wypowiedziały posłuszeń-
stwo Radzie Kościelnej w Wiedniu i chcia-
ły przyłączyć się do Kościoła ewangelic-
ko-augsburskiego w Królestwie Polskim. 
Wybrano ten Kościół, bo nawiązano z pol-
skimi ewangelikami z Warszawy kontakty. 
Pastor Otto był pastorem w Warszawie i 9 
lat w Cieszynie. Juliusz Bursche zbudował 
w 1903 r. willę Zacisze w Wiśle, do której 
przyjeżdżał z rodziną. Był taki zwyczaj, że 
te zamożniejsze rodziny polsko-ewangelic-
kie na wypoczynek przyjeżdżały do Wisły. 
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Pastor Machlejd ze swoją żoną też przyjeż-
dżał na Śląsk Cieszyński. A cieszynianie 
przyjeżdżali do Warszawy, więc rezultatem 
tych kontaktów była chęć przyłączenia się 
do Kościoła ewangelicko-augsburskiego – 
co rzeczywiście nastąpiło.

M. Drapella: Można powiedzieć, że te 
osobiste kontakty ułatwiły rozwiązanie 
kwestii administracyjnej?

prof. T. Stegner: Tak, bo się po prostu zna-
li. W grudniu odbyło się wielkie nabożeń-
stwo w Kościele Chrystusowym w Cieszy-
nie. Przyjechał generalny superintendent 
Bursche i oficjalnie przyjął zbory śląskie do 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego to po-
parła. Władze polskie państwowe to uzna-
ły. Co prawda, gdyby się czepiać prawa 
międzynarodowego, dopóki nie były usta-
lone granice, tego typu działania mogły być 
uważane za przedwczesne. Ale w tym mo-
mencie wola była silniejsza od prawa. Zie-
mie zostały przyłączone, ale potem dzieje 
Śląska Cieszyńskiego potoczyły się nie tak, 
jakbyśmy się spodziewali. Już w styczniu 
1919 r. wojska czeskie zajęły część Śląska 
Cieszyńskiego z terenami, na których była 
szczególnie silna polska grupa narodowa. 
Część tych Ślązaków wyemigrowała do 
Polski. Niektórzy nawet dotarli aż do Gdy-
ni. Część została w Czechosłowacji, two-
rząc odrębny Kościół. Także pomysł, żeby 
Śląsk Cieszyński w całości był włączony do 
Polski nie ziścił się. Został przedzielony 
łącznie z Cieszynem na pół.

M. Drapella: Może warto zacytować okól-
nik do pastorów polskich? A w między-
czasie przytoczę cytat z listu ks. Juliusza 
Burschego do pastora Franciszka Michej-

dy: „Mamy tu w Kongresówce inteligencję 
polsko-ewangelicką, ale brakowało nam 
ludu polsko-ewangelickiego, a teraz ten 
do nas przybywa i z nami ma się łączyć”.

prof. T. Stegner: Okólnik cytuję: „Zmar-
twychwstaje Polska, niepodległa, do której 
garną się odłączone już od pnia macierzy-
stego odłamy ludu polskoewangelickie-
go na Śląsku i na Mazowszu”. Mazowsze 
Pruskie to były Mazury, takie było wów-
czas określenie. Zakładano, że jak te tereny 
– Śląsk Cieszyński, Śląsk Opolski, Górny 
i Mazowsze Pruskie – zostaną przyłączone 
do Polski, to wtedy będzie kilkaset tysięcy 
ewangelików polskiej mowy. Będą znaczy-
li w państwie polskim i znacznie zwiększą 
populację Polaków ewangelików w Koście-
le ewangelicko-augsburskim – a w per-
spektywie może dojdzie do powstania 
polskiego narodowego Kościoła ewange-
lickiego, o którym marzył ks. Otto, o któ-
rym myślał też ks. Bursche. Więc takie 
były zamysły, by Polacy ewangelicy stano-
wili znaczący element w Kościele. To miało 
się przyczynić do szerzenia idei reformacji. 
Takie były zamierzenia.

M. Drapella: Tak szybkie zjednocze-
nie Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w nowo powstałym państwie to ogrom-
ny sukces. Czy warto wspomnieć jeszcze 
inne ważne osoby w tych przedsięwzię-
ciach?

prof. T. Stegner: Działaczy ze Śląska 
Cieszyńskiego, rody Michejdów i pasto-
rów z tego Śląska Cieszyńskiego. Jest taka 
postać, która w 1918 r. odegrała bardzo 
ważną rolę w Warszawie, nie w samym 
Kościele, ale w czasie wydarzeń listopado-
wych 1918 r. Niestety, wypadła z obiegu. 
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To jest Ignacy Boerner. Syn pastora, ewan-
gelik, który po zamachu majowym był 
ministrem poczty i komunikacji. Działał 
w Polskiej Partii Socjalistycznej, był bar-
dzo blisko z Piłsudskim. Kiedy Piłsudski 
przyjechał z Magdeburga do Warszawy 10 
listopada, to on może go nie witał, ale od-
bierał z dworca. I 11 listopada miał bardzo 
ważną misję – w Warszawie stacjonował 
kilkutysięczny, niektórzy mówią nawet, że 
dziesięciotysięczny, garnizon niemiecki. 
Garnizon niemiecki nie był nastawiony an-
typolsko, ale był zrewoltowany, nastawiony 
na rewolucję. Powstała Rada Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich. Piłsudski ra-
zem z Boernerem udali się do tego garni-
zonu warszawskiego na spotkanie z Radą 
Żołnierską. Piłsudski mówił po polsku. 
Boerner, który skończył Politechnikę 
w Darmstadt, mówił po niemiecku i jesz-
cze na dodatek dodawał swoje słowa, żeby 
bardziej ich przekonać. Misja skończyła się 
powodzeniem. Niemcy na ulice Warszawy 
w celach rewolucyjnych nie wyszli i wyje-
chali spokojnie do Niemiec. Tam mogli so-
bie rewolucję robić, to by tylko wyszło nam 
na dobre. Tak, że była to zasługa Ignacego 
Boernera. Nawet potem, na początku lat 
trzydziestych był w konsystorzu. Zmarł 
w 1933 r. Spoczywa na Powązkach.

M. Drapella: Bardzo mało znana postać.

prof. T. Stegner: Boerner… Jest książka 
o nim Jana Kochanowskiego, wydana ze 20 
lat temu. On założył m.in w Warszawie osie-
dle Bernerowo, osiedle dla pocztowców – 
dziś tramwaj dwudziestka tam jeździ. To 
jest za naszym ewangelickim cmentarzem. 
Bardzo zasłużona, ważna postać.

M. Drapella: A jaki był, panie profesorze, 
stan bazy materialnej Kościoła ewange-
licko-augsburskiego w tym odrodzo-
nym państwie?

prof. T. Stegner: Liczba ewangelików zde-
cydowanie spadła, bo część tych osób, które 
wywieziono do Rosji, nigdy już nie wróciła. 
Część zmarła, część została. Znaczna część 
wyjechała też do Niemiec, więc nastąpił 
spadek liczby ludności ewangelickiej – 
procentowy i liczebny w stosunku do sy-
tuacji sprzed I wojny światowej. Część 
kościołów została zniszczona, część ma-
jątku, który był w posiadaniu osadników 
niemieckich, został przejęty przez polskich 
czy ukraińskich chłopów. Dochodziło do 
różnego typu konfliktów. Niektóre budyn-
ki kościelne zostały przejęte. Poza tym, 
była bardzo ciężka sytuacja materialna. 
Kiedy pytałem babcię o to, jak wyglądała 
Warszawa w listopadzie 1918 r., babcia 
mówiła „głód był”. I to było najważniejsze, 
co zapamiętała. Wielka była odpowiedzial-
ność kobiet, bo trzeba pamiętać, że w 1918 
r. we wszystkich zaborach brakowało męż-
czyzn w sile wieku – między 18. a 45. ro-
kiem życia. Byli wtedy w wojsku. Dopiero 
w 1919 r. zaczną z tego wojska wracać. 
I tutaj bp Bursche, jeszcze wtedy gene-
ralny superindendent, i władze polskiego 
Kościoła, zabiegały o pomoc zagraniczną. 
Ta pomoc nadeszła z Danii, ze Szwecji, ze 
Stanów Zjednoczonych. Kościoły ewange-
lickie przychodziły z misjami, stąd się me-
todyści u nas pojawili – przyjechali z po-
mocą dla ludności polskiej. Skorzystaliśmy 
też z tego, co załatwił Ignacy Jan Paderew-
ski. Ale rzeczywiście: sytuacja była trudna. 
Stopniowo się poprawiało.
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M. Drapella: Zaczęły powstawać organi-
zacje, organy prasowe…

prof. T. Stegner: Tak. Powstał „Ewangelik” 
nawiązujący do tradycji „Zwiastuna Ewan-
gelicznego”. Podjęto też decyzję o powoła-
niu fakultetu teologicznego na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Powstał on, co prawda, 
w 1922 r., ale w 1919 r. zapadła już decyzja, 
że taki fakultet powstanie. To rzeczywiście 
było dobre, bo Uniwersytet w Dorpacie 
(później Tartu w Estonii), gdzie dotych-
czas kształcili się duchowni, był już poza 
granicami naszego kraju... Powstało To-
warzystwo Młodzieży Ewangelickiej, także 
było szereg różnych inicjatyw. Niektóre się 
odradzały, z tych przedwojennych, np. róż-
nego rodzaju towarzystwa dobroczynności, 
wspierania starców.

M. Drapella: Pierwsze młodzieżowe sto-
warzyszenie powstało w 1918 r., a po-
tem było ich ponad 20. Ta działalność 
była bardzo rozproszona. A jeśli chodzi 
o szkolnictwo?

prof. T. Stegner: Odbudowywano szkol-
nictwo. Szkoła Mikołaja Reja działała cały 
czas w Warszawie. Tworzyła niejako kadry 
dla Polski i administracji. Ale istniały braki 
cały czas – dotyczyły i podręczników, i na-
uczycieli. Dopiero następne lata przyniosły 
rozwój w tej dziedzinie.

M. Drapella: Jest taki termin „Kresy 
ewangelickie”. Co on oznacza?

prof. T. Stegner: Ten termin pojawił się 
w 1918 r. I pojęciem „Kresy” nawet na wie-
cu w Warszawie, który się odbył w koń-
cu 1918 r., określano te obszary, które na 
obrzeżach ówczesnego państwa polskiego 

były i powinny do Polski wrócić. Czyli 
określano tym mianem Śląsk Pruski, ale 
nie cały, tylko Opolski i Górny, Śląsk Cie-
szyński i Mazowsze Pruskie, czyli Mazury. 
Na wiecach polsko-ewangelickich podkre-
ślano, że te kresy mają do Polski wrócić. 
Ale decyzje nie zależały od samych Pola-
ków, tylko od mocarstw konferencji poko-
jowej w Paryżu.

M. Drapella: Czy ewangelicy Polacy uczy-
nili wszystko, co było wówczas możliwe, 
żeby wyniki plebiscytu, zwłaszcza na Ma-
zurach, były dla Polski korzystne?

prof. T. Stegner: Przede wszystkim naj-
pierw chciano nie dopuścić, żeby plebi-
scyty się odbyły. Juliusz Bursche został 
poproszony przez naczelnika państwa, 
czyli Piłsudskiego, i Paderewskiego, żeby 
pojechał do Paryża, wszedł w skład ofi-
cjalnej polskiej delegacji rządowej (to było 
bardzo duże wyróżnienie), aby właśnie 
lobbować na rzecz przyłączenia kresów 
polsko-ewangelickich. Przyjeżdżali też de-
legaci ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego, 
pojedynczy z Mazur. Bursche przyjechał 
i utrzymywał kontakty z dyplomatami 
amerykańskimi, również z pułkownikiem 
House, który był głównym doradcą Wil-
sona, ponadto z politykami angielskimi, 
francuskimi. Z samym Wilsonem się nie 
spotkał, bo przyjechał w dniu jego wy-
jazdu. Jedynie przekazał mu memoriał 
specjalnie opracowany na temat polskości 
Śląska Cieszyńskiego. Wyniki konferen-
cji były takie, że przewidywały plebiscyty. 
na Śląsku, na Mazurach. Tylko Działdo-
wo nam się dostało. Powołano Zrzesze-
nie Plebiscytowe Ewangelików Polaków 
w Warszawie, tam działał Bursche i naj-
bardziej zasłużona pani Sukertowa-Bie-



Przegląd ewangelicki 2.0 27

drawina. Ale Mazurów do tego nie prze-
konano.

M. Drapella: Nie będziemy mówić dla-
czego?

prof. T. Stegner: Nie czuli się oni Pola-
kami. Uważali się za Mazurów, wiernych 
monarchii Hohenzollernów. Niektórzy 
twierdzą, że byli na drodze do wykształ-
cenia własnego narodu mazurskiego, ale 
brakowało tam inteligencji. Działania pol-
skie nie znajdowały szerokiego oparcia. 
Poza tym plebiscyt wypadł w czasie ofen-
sywy radzieckiej na Polskę w 1920 r. latem. 
W związku z tym niektórzy obawiali się 
o trwałość państwa polskiego. Innym argu-
mentem, które podnosiła strona niemiecka, 
było to, że trwa wojna polsko-radziecka. 
Jak Mazury zostaną przyłączone do Pol-
ski, mężczyźni, którzy niedawno wrócili 
z wojny, znowu będą musieli iść na wojnę. 
Ten argument trafiał do ludności – zosta-
jąc w państwie niemieckim, nie będą mu-
sieli walczyć. A jeśli pójdą do Polski, będą 
musieli iść do wojska. Plebiscyt zakończył 
się totalną klęską. Inaczej było na Gór-
nym Śląsku, ale powiaty, na których nam 
zależało, gdzie byli Polacy, np. ewangelicy 
kluczborscy, zostały w Niemczech. Więc 
nie do końca nam się to udało. Tak, więc 
Polacy ewangelicy zrobili bardzo wiele. 
Więcej chyba nie można było zrobić. Część 
strony polskiej też traktowała Mazurów 
jako obcych, bo nie byli katolikami.

M. Drapella: Można powiedzieć, że Pola-
cy ewangelicy zrobili prawie wszystko, co 
mogli, natomiast inni Polacy niekoniecz-
nie. Jak można podsumować tę strukturę 
terytorialną jaką przyjął Kościół ewange-
licko-augsburski w pierwszych latach?

prof. T. Stegner: Był jednym z siedmiu 
Kościołów ewangelickich, które istniały 
na ziemiach Polskich w okresie między-
wojennym. Były dwa Kościoły ewangelic-
ko-unijne. Jeden ewangelicko-unijny na 
Pomorzu i w Wielkopolsce, w 98% nie-
miecki, nastawiony niechętnie do państwa 
polskiego. Kościół ewangelicko-unijny na 
polskim Górnym Śląsku, czyli tej części 
Górnego Śląska, która nam przypadła, też 
w 90% niemiecki, z pewną liczbą polskoję-
zycznych ewangelików, też niezbyt dobrze 
nastawiony do państwa polskiego. Dwa 
Kościoły kalwińskie, bo się nie mogły poro-
zumieć, żeby się zjednoczyć, czyli tzw. Jed-
nota Wileńska, ta od czasów Radziwiłłów 
istniejąca – polska w większości, z pewną 
liczbą Litwinów i Białorusinów. Jednota 
Warszawska ewangelicko-reformowana 
z pewną liczbą Czechów w Zelowie, któ-
rzy tam mieli Braci Czeskich. Był Kościół 
ewangelickiego i augsburskiego wyzna-
nia w Małopolsce, czyli w dawnej Galicji. 
Grupował głównie Niemców. Tam był je-
den zbór krakowski, w większości polski. 
Ostatecznie zbór ten odłączył się i przy-
łączył do Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego. Jeszcze był Kościół staroluterański, 
malutki, nieodgrywający specjalnej roli, no 
i Kościół ewangelicko-augsburski, który 
najpierw był na terenie Królestwa Polskie-
go, potem do niego przyłączyły się zbory 
na terenie Śląska Cieszyńskiego. On objął 
administracją zbory ewangelickie na tzw. 
ziemiach zabranych dawnych, czyli na tere-
nach zaboru rosyjskiego, które nie należały 
do Królestwa, czyli na Wołyniu, na Wi-
leńszczyźnie, Nowogródczyźnie. Przedtem 
one podlegały konsystorzom w Mitawie 
w Kurlandii i w Petersburgu, ale gdy przy-
szli bolszewicy, było już po konsystorzu 
w Petersburgu. Przyłączył się zbór w Kra-
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kowie, no a potem w 20-leciu międzywo-
jennym Kościół zaczął rozszerzać swoje 
działania na tereny Pomorza i Wielkopol-
ski, bo tam pojawili się Polacy z innych re-
jonów Polski, m.in. w Gdyni, Grudziądzu, 
Bydgoszczy, w Poznaniu. Zaczęły powsta-
wać ewangelickie zbory polskie. Nie chcia-
ły się one przyłączyć do Kościoła ewange-
licko-unijnego, tylko dążyły do Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, co było jeszcze 
jednym powodem zadrażnień między tymi 
Kościołami. Tak, że Kościół był niejednoli-
ty pod względem narodowym, bo ok. 30%, 
czyli w sumie 150–200 tys. wiernych to 
byli Polacy. Większość stanowili Niemcy, 
ale główne władze były polskie. Bursche 
zadbał o to, żeby te władze zostały polskie. 
Konsystorz też był w większości polski, co 
doprowadziło do konfliktów narodowo-
ściowych w Kościele. Potem, w końcu lat 
trzydziestych, praktycznie Kościół rozpadł 
się na część polską i część niemiecką. Ale 
wciąż dbano o to, żeby Kościół ewangelic-
ko-augsburski polską władzę zachował – 
dla pokazania, że to też polski kościół.

M. Drapella: Zorganizowanie tego Ko-
ścioła było wielkim sukcesem.

prof. T. Stegner: Tak. Potem był dekret 
prezydenta z 1936 r., który pozostawiał 
stronie polskiej władze w tym Kościele, 
co spowodowało bunt wiernych niemiec-
kich i w rezultacie nie doszło do ukonsty-
tuowania się niektórych diecezji. Kościół 
już wtedy się w zasadzie rozpadł na część 
polską i niemiecką. Formalnie istniał w ca-
łości, ale jakby to dalej wyglądało, trudno 
powiedzieć. Sytuacja była bardzo konflik-
towa. Mieliśmy też zjawisko, że Niemcy 
łódzcy, których do I wojny światowej na-
zywano „rubelpatrioten”, czyli „patriotami 

rubla”, byli Niemcami, ale nie przejawiali 
aktywności narodowej. Głównie zajmo-
wali się zarabianiem pieniędzy. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego część 
się spolonizowała – nawet niektórzy fabry-
kanci łódzcy. Inna część tej ludności w Ło-
dzi pod wpływem Niemców z Poznania ra-
dykalizowała się narodowo i coraz bardziej 
stawali się nacjonalistami, a niekiedy nawet 
narodowymisocjalistami. To był proces. 
Z kolei strona polska też nie ułatwiała sy-
tuacji ludności niemieckiej; podejmowano 
szereg różnego rodzaju działań, nie zawsze 
zgodnych z takimi normami, do których 
obecnie jesteśmy przyzwyczajeni. Przy-
kładowo na Pomorzu kazano niemieckim 
dzieciom w szkole Rotę śpiewać. Potem 
rezultaty tego były niekorzystne dla pań-
stwa polskiego.

M. Drapella: Wspomniał pan profesor 
o Łodzi, ale zdarzają się takie paradok-
sy – przecież właśnie Emilia Sukertowa-
-Biedrawina była córką spolonizowanych 
fabrykantów niemieckich.

prof. T. Stegner: Praktycznie na tej sali też 
są ci, którzy są potomkami, może nie fabry-
kantów, ale emigrantów niemieckich, to jest 
normalne. W XIX w. bywało tak, że ojciec 
przyjechał z Niemiec, słowa po polsku nie 
znał, a jego syn już brał udział w powstaniu 
styczniowym. Tu mamy Edwarda Jürgensa, 
syna osadników niemieckich z Holsztynu, 
którzy osiedlili się w Płocku. Biskup Bur-
sche też pochodził z niemieckiej rodziny. 
W Warszawie kończył gimnazjum, tutaj się 
spotkał z pastorem Otto, więc to może też 
miało jakiś wpływ. Potem pojechał na nie-
miecki uniwersytet do Dorpatu, do Estonii, 
a tam była silna grupa polska i on związał 
się z tą grupą. Korporacja Polonia, którą go-
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ściliśmy w niedzielę w Kościele, wielce za-
służona dla krzewienia polskości, tam wła-
śnie wśród studentów działała – różnie oni 
się zachowywali, ale były to dla nich czasy 
studenckie. Istniało w Dorpacie Koło Teo-
logów Polskich, w którym dyskutowano na 
różne tematy związane z przyszłością Pol-
ski, dziejami protestantyzmu w Polsce, dzie-
jami Reformacji. Podejmowano przygoto-
wania, żeby potem w wolnej Polsce działać.

M. Drapella: Przypomnę, że jeden z sy-
nów Starego Mincla z Lalki Prusa no-
sił kontusz.

prof. T. Stegner: Tak, tak to ładnie wyglą-
dało.

M. Drapella: Ale tylko jeden...

prof. T. Stegner: Tak.

M. Drapella: Mówimy o zaraniu II Rze-
czypospolitej, a ciekawa jestem opinii 
pana profesora, chociażby bardzo ogól-
nej, na temat porównania sytuacji Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego na 
ziemiach Polski po I i po II wojnie świa-
towej.

prof. T. Stegner: Po drugiej wojnie świato-
wej to była katastrofa. No bo praktycznie 
z tego Kościoła bardzo niewiele zostało. 
To, co zostało, to próbowali ocalić dzia-
łacze polscy, jak pastorzy Michelis, Kotu-
la, a na Wybrzeżu pastor Dietz, który tu 
przyjechał. Wrogość była bardzo duża. 
Traktowano ewangelików jako Niem-

ców. Elementem, który nam pomógł, była 
śmierć bpa Juliusza Burschego, tak trzeba 
to powiedzieć. On wszedł do panteonu 
tych, którzy zginęli za Polskę.

M. Drapella: Ale męczennikiem narodo-
wym nie został.

prof. T. Stegner: Ale uzyskał Order Orła 
Białego. Sytuacja była bardzo trudna. Za-
bierano kościoły ewangelickie, nie tylko te 
należące do Kościoła unijnego, ale też do 
ewangelicko-augsburskiego. Przecież w Ło-
dzi były piękne kościoły ewangelickie – zo-
stał jeden. I tak we wszystkich miejscowo-
ściach kościoły zostały zabrane. Czasami 
nie było już wiernych, bo wyjechali. Część 
zginęła. Nie było pastorów, bo przecież nie 
tylko Bursche zginął w obozie koncentra-
cyjnym. Takich osób było znacznie więcej. 
Sytuacja w 1945 r. była naprawdę bardzo 
trudna. Część osób musiała się ukrywać, 
nie przyznawali się, że są ewangelikami, 
żeby ich nie posądzono, że są Niemcami. 
Poza tym władze będą to potem wykorzy-
stywać dla swoich celów. Zabrano szpital 
ewangelicki w Warszawie, instytucje chary-
tatywne. Nie ma porównania między tym, 
co było po I wojnie, a tym, co nastąpiło po 
II wojnie światowej.

M. Drapella: Jednym słowem, łatwiej było 
się zjednoczyć po zaborach...

prof. T. Stegner: … niż podnieść się po ka-
tastrofie II wojny światowej.

M. Drapella: Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Jubileusz 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości jest dobrą okazją 
do tego, by przypomnieć postacie znako-
mitych ewangelików zasłużonych w walce 
o odzyskanie niepodległości. Proces doj-
rzewania świadomości narodowej wśród 
ewangelików zamieszkujących różne tere-
ny, które po 1918 r. stały się częścią pań-
stwa polskiego, był tak różnorodny, jak 
różne były korzenie i tradycje tych ewan-
gelickich środowisk. Na terenie austriac-
kiego Śląska Cieszyńskiego, zamieszkiwa-
nym w dużej części przez polskojęzyczną 
ludność ewangelicką, proces budzenia 
się świadomości narodowej rozpoczął się 
w połowie XIX w., na fali wydarzeń Wio-
sny Ludów. Z kolei ewangelicy w Króle-
stwie Polskim rekrutowali się w dużej czę-
ści ze środowiska niemieckich imigrantów, 
przybywających od połowy XVIII w. na te 
tereny w poszukiwaniu lepszych warun-
ków do pracy i życia. Wielu z nich, zwłasz-
cza mieszkających w Warszawie, zaczęło 
ulegać polonizacji, tworząc szczególne 
środowisko tzw. „Polaków z wyboru”. Bar-

dzo często łączyli oni w swych postawach 
zakorzeniony w ewangelickim wychowa-
niu etos pracy z miłością do swej nowej 
ojczyzny, którą wraz ze schyłkiem starego 
monarchicznego porządku w Europie co-
raz częściej identyfikowali z Polską. Ich 
biografie, choć zakorzenione w zupełnie 
dwóch różnych tradycjach i kulturach – 
można by nawet powiedzieć: w dwóch 
światach – łączył u progu wielkiej wojny 
światowej jeden wspólny mianownik, ja-
kim było marzenie o niepodległej Polsce. 
Było to marzenie o Polsce tolerancyjnej 
i różnorodnej, współtworzonej na równych 
prawach przez przedstawicieli wszystkich 
wyznań, których historyczne korzenie 
tkwiły w Rzeczypospolitej Jagiellonów. Swą 
postawą zadawali kłam krzywdzącemu 
stereotypowi, który uległ wzmocnieniu 
w czasach zaborów, że prawdziwy Polak to 
katolik, zaś każdy ewangelik to Niemiec. 
Biografie przedstawicieli ewangelickiej eli-
ty niepodległościowej ze Śląska Cieszyń-
skiego raczej skłaniają dziś do tezy również 
może zbyt ogólnikowej, ale daleko bardziej 

Łukasz Barański

Dwa światy – jedna Polska
Ewangelicy w walce o Niepodległą

Biografie wielu ewangelików, choć zakorzenione w zupełnie dwóch róż-
nych tradycjach i kulturach – można by nawet powiedzieć: w dwóch 
światach – łączył u progu wielkiej wojny światowej jeden wspólny mia-
nownik, jakim było marzenie o niepodległej Polsce.
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uprawnionej niż powyższa, mianowicie że 
na tamtym terenie świadomym swego języ-
ka i kultury Polakiem był najczęściej ewan-
gelik. Z kolei ewangelicy na terenie Króle-
stwa Polskiego, a szczególnie w Warszawie, 
swymi postawami w czasie wojennej próby 
zaświadczali, że ich opowiedzenie się po 
stronie Polski nie było chwilową deklara-
cją, lecz świadectwem głębokiego procesu 
asymilacji narodowej.

Przebudzenie świadomości 
narodowej na Śląsku 

Cieszyńskim

Patriotyczne postawy polskich ewan-
gelików wyrażone w wielu zachowanych 
dokumentach i potwierdzane czynem, nie-
jednokrotnie zbrojnym, nie były wyrazem 
nagłego i spontanicznego zrywu narodowe-
go związanego z wybuchem I wojny świa-
towej. Na Śląsku Cieszyńskim postawy 
te były wyrazem świadomości narodowej 
rozbudzonej, a następnie kształtującej się 
w procesie trwającym od połowy XIX  w. 
Inspiratorami tego procesu byli młodzi ab-
solwenci cieszyńskiego gimnazjum ewan-
gelickiego – m.in. Andrzej Cinciała, Paweł 
Stalmach, Jan Bujak, Andrzej Kotula, Je-
rzy Heczko i Jan Śliwka – zwani później 
„budzicielami”, albo „pierwszymi szermie-
rzami” ruchu narodowego. Ważną osobą, 
która odcisnęła swój wpływ na przedsta-
wicielach tego środowiska, był przybyły 
do Cieszyna w 1866 r. ks. Leopold Otto 
z Warszawy, polski działacz narodowy, 
twórca koncepcji mesjanizmu ewangelic-
kiego w Polsce.

Patrząc na historię śląskiego prote-
stantyzmu szerzej, można zaryzykować 

stwierdzenie, że wielowiekowy opór przed 
kontrreformacyjnymi działaniami władz 
spowodował identyfikację wiary z językiem 
polskim, w którym napisane były ewange-
lickie modlitewniki, postylle i Biblia, co-
dziennie wykorzystywane w użytku domo-
wym. Domagający się od wieków uznania 
własnej autonomii wyznaniowej, a następ-
nie równouprawnienia z Kościołem rzym-
skokatolickim, ewangelicy śląscy wnieśli do 
procesu narodowego przebudzenia miesz-
kańców ziemi cieszyńskiej swoistą dojrza-
łość polityczną formułowanych oczekiwań 
i żądań.

Budzenie świadomości 
narodowej w Królestwie 

Polskim

Inaczej procesy budzenia polskiej świa-
domości narodowej przebiegały wśród 
ewangelików w Królestwie Polskim. Ko-
ściół Ewangelicko-Augsburski w Króle-
stwie Polskim obejmował ludność polską 
oraz napływową niemiecką. Wśród pew-
nej części tej ludności zachodziły w XIX 
w. procesy asymilacji z narodem polskim, 
a fenomen ten na przykładzie kilku zna-
nych rodów został w historiografii okre-
ślony mianem formowania się środowiska 
tzw. „Polaków z wyboru”. Z tego środo-
wiska wywodził się m.in. przyszły bp Ju-
liusz Bursche. Ten proces asymilacji uległ 
specyficznemu wzmocnieniu po klęsce 
powstania styczniowego. Zamieszkują-
ca terytorium zaboru rosyjskiego ludność 
niemiecka zachowywała się często biernie 
bądź nawet powściągliwie wobec wkra-
czających na te tereny wojsk niemiec-
kich. Poczucie przynależności do państwa 
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rosyjskiego było częściej silniejsze niż wię-
zy narodowe z armią wilhelmińską1. Wy-
jątek stanowiło miasto Łódź, gdzie dość 
szybko doszło do tzw. niemieckiego prze-
budzenia narodowego, a pod koniec I woj-
ny światowej część tamtejszych Niemców 
ewangelików (skupionych wokół Adolfa 
Eichlera) postulowała nadanie niemiec-
kiego charakteru tamtejszemu Kościołowi 
ewangelicko-augsburskiemu2. Po manife-
ście cesarzy Niemiec i Austro-Węgier z 5 
listopada 1916  r., w którym zapowiedzieli 
oni utworzenie państwa polskiego, coraz 
częściej dało się słyszeć głosy w środowi-
sku niemieckich ewangelików, że Kościół 
ewangelicki ma bronić wpływów kultury 
i języka niemieckiego w przyszłej Polsce. 
Z drugiej strony rósł w siłę również obóz 
propolski pod kierownictwem ks. Juliusza 
Burschego, który nawiązywał do ideologii 
nakreślonej już w latach 70. XIX w. przez 
ks. Leopolda Otto, który uważał że ewan-
gelicyzm ma stać się nośnikiem polskości, 
sięgając do ideałów polskiej Reformacji 
XVI w. Jednak, o czym warto pamiętać, dla 
ks. Burschego najważniejsza była perspek-
tywa Ewangelii – chodziło o jej przybliża-
nie narodowi polskiemu, a do tego trzeba 
było mówić i myśleć po polsku.

Ewangelicy w czasie I wojny 
światowej

Okres wojny był dla ewangelików 
w Królestwie Polskim czasem szczególnie 
ciężkim. Byli oni przez władze rosyjskie 

1 B. Krebs, Państwo, Naród, Kościół. Biskup Juliusz 
Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach 
1917–1939, Bielsko-Biała 1998, s. 14.

2 Tamże, s. 16.

utożsamiani z Niemcami i – choć często 
czuli się Polakami – byli wywłaszczani 
i wysiedlani w głąb Rosji. Parafia warszaw-
ska w specjalnym memoriale apelowała do 
władz rosyjskich o zaprzestanie represji, 
podkreślając swe polskie patriotyczne na-
stawienie3. Nie przyniosło to spodziewa-
nego złagodzenia polityki carskiej. Co gor-
sza, władze potraktowały te działania jako 
antypaństwowe, czego skutkiem było m.in. 
pozbawienie ks. Juliusza Burschego stano-
wiska superintendenta generalnego i jego 
wywóz do Rosji. Po wkroczeniu 5 sierpnia 
1915 r. do Warszawy wojsk niemieckich, 
Kościół ewangelicko-augsburski na tere-
nie Kongresówki miał stać się narzędziem 
umacniania wpływów niemieckich na tere-
nie okupowanym. W tym czasie zbór war-
szawski zajął nieprzychylną postawę wobec 
polityki niemieckich okupantów. Nadal do-
minowały tam nabożeństwa w języku pol-
skim, parafia włączała się w nurt polskie-
go życia narodowego, a Polacy ewangelicy 
brali udział w uroczystościach patriotycz-
nych w Warszawie w latach 1916–1917, 
np. w obchodach 125. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja4. Również 400. rocz-
nica Reformacji stała się okazją do przy-
pomnienia chlubnych tradycji polskiego 
protestantyzmu i jego wkładu w rozwój 
kultury w Polsce.

Na przełomie stuleci polskie środowi-
sko patriotyczne na Śląsku Cieszyńskim 
było skupione wokół ks. Franciszka Mi-
chejdy, proboszcza w Nawsiu. Organem 
politycznym tego środowiska były zało-

3 T. Stegner, Luteranie na terenie Królestwa Polskie-
go „ziem zabranych” i Galicji w latach 1795–1918 
[w:] J. Kłaczkow (red.),Kościoły Luterańskie na 
ziemiach polskich (XVI–XXw.), t. 2, Toruń 2013, 
s. 99.

4 Tamże, s. 105.
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żone przez Michejdę Polskie Stronnictwo 
Narodowe oraz Polskie Stronnictwo Lu-
dowe na Śląsku. U progu XX w. środowi-
sko to znalazło się w defensywie. Było to 
spowodowane niechęcią części wiernych 
do przywódców, którzy mocno współpra-
cowali ze Związkiem Śląskich Katolików 
i ks. Londzinem. Wybory do komitetu 
parafialnego w Cieszynie w 1903 r. zakoń-
czyły się zwycięstwem frakcji niemieckiej. 
W odpowiedzi na te tendencje ks. Franci-
szek Michejda przystąpił do reorganizacji 
działalności swego środowiska na początku 
drugiej dekady XX w. Symbolicznym mo-
mentem tej zmiany było powołanie nowego 
czasopisma o polskiej orientacji narodowej 
i mocnej ewangelickiej identyfikacji wyzna-
niowej – „Posła Ewangelickiego”, którego 
redaktorem został zięć Franciszka Michej-
dy, ks. Jan Stonawski.

Podziały narodowościowe dały o sobie 
znać podczas wyborów następcy zmarłego 
cieszyńskiego proboszcza ks. Arnolda Źli-
ka. W przeprowadzonych 15 lutego 1914 
r. wyborach niewielką większością głosów 
wygrał ks. Karol Kulisz, pokonując kandy-
data niemieckojęzycznej części zboru – ks. 
dr Rudolfa Wrzecionkę. Jednak Naczelna 
Rada Kościelna w Wiedniu odmówiła za-
twierdzenia tego wyboru. Sprawy tej nie 
udało się rozstrzygnąć przed wybuchem 
wojny. Okres wojny charakteryzował się 
ożywieniem życia religijnego w cieszyńskiej 
parafii. Do służby wojskowej zgłosiło się 
wielu ewangelików, w tym również przy-
szłych księży. Wśród parafian przeprowa-
dzano zbiórki na cele pomocy ofiarom woj-
ny, wygłaszano kazania patriotyczne.

Czyn legionowy 
ewangelików

Wśród postaci zasłużonych dla odzy-
skania przez Polskę niepodległości było 
również wielu ewangelików. W pierwszym 
okresie walki o niepodległość można ich 
było znaleźć przede wszystkim w Legio-
nach Piłsudskiego, a później jego w obozie 
politycznym. Wraz z wybuchem I wojny 
światowej zaczęły się przy wojsku austriac-
kim formować Legiony Polskie jako forma-
cje ochotniczego wojska posiłkowego. Ów-
czesna polska prasa rozbudzała nadzieję, że 
oto rozpoczyna się wojna, o „którą modlił 
się Mickiewicz” i która doprowadzi do od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Roz-
poczęły się zbiórki pieniędzy na legiony, 
w których zaczęto upatrywać zalążka przy-
szłych polskich sił zbrojnych. W uformo-
wanych 27 sierpnia 1914 r. Legionach Pol-
skich w Krakowie było wielu mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego. Również w sierpniu 
powstała w Cieszynie Śląska Sekcja Na-
czelnego Komitetu Narodowego, która za-
jęła się rekrutacją do legionów. Członkiem 
sekcji był m.in. poseł do Rady Państwa 
w Wiedniu i pierwszy prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Cieszynie, dr 
Jan Michejda. Zorganizowany przez Sek-
cję Śląską oddział został nazwany Legio-
nem Śląskim. Dowodzony przez Hiero-
nima Przepilińskiego Legion Śląski został 
włączony do 3. pułku piechoty Legionów 
Polskich jako 2. kompania, tzw. „śląska”, 
1. batalionu. Kulminacyjnym momentem 
czynu legionowego na Śląsku Cieszyńskim 
był wymarsz Legionu Śląskiego z Cieszy-
na 21 września 1914 r. Grupa 372 legio-
nistów udała się do Mszany Dolnej w celu 
wstąpienia do tzw. Legionu Wschodniego. 
Jesienią 1914 r. na Śląsku Cieszyńskim 
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pojawili się, w celach rekonwalescencji i od-
poczynku, legioniści I Brygady oraz polscy 
uchodźcy, z całą legionową elitą. W para-
fii ewangelickiej w Nawsiu koło Jabłonko-
wa Józef Piłsudski spędził swoją pierwszą 
wojenną wigilię5. Śląski czyn legionowy był 
próbą zamanifestowania łączności z naro-
dem polskim, podejmowaną przez przed-
stawicieli wszystkich najważniejszych sił 
politycznych w księstwie.

Jan Łysek

Jednym z najwybitniejszych szermie-
rzy niepodległości, który o Niepodległą 
zabiegał zbrojnie i piórem, był pochodzą-
cy z rodziny ewangelickich górali z Jawo-
rzynki Jan Łysek (1887–1915) – poeta 
romantyczny, w którego utworach docho-
dziły do głosu elementy folklorystyczne, 
nauczyciel i działacz społeczny. Po ukoń-
czeniu Gimnazjum Polskiego w Cieszynie 
i paralelki przy seminarium nauczycielskim 
podjął pracę jako nauczyciel w Datyniach 
Dolnych, a następnie – w Suchej Śred-
niej. Był również kierownikiem polskiej 
szkoły ludowej w Jaworzu. Jego poezja 
i proza odwoływały się do kultury i gwary 
górali śląskich. Przez Kazimierza Nitscha 
był nazwany „śląskim Tetmajerem”. Jego 
najwybitniejszym dziełem literackim jest 
dramat Śpiący rycerze. Obok działalności 
literackiej, teatralnej i folklorystycznej an-
gażował się Jan Łysek również w tworzenie 
zrębów harcerstwa wśród młodzieży pol-
skiej na Śląsku Cieszyńskim. Po wybuchu 
wojny razem z Hieronimem Przepilińskim 
5 Kolacja wigilijna, która odbyła się w restauracji 

„U Kosa” w Nawsiu, została uwieczniona przez 
Zofię Kossak w opowiadaniu Wilija w Nawsiu, 
opublikowanym w 1932 r. w zbiorze Nieznany kraj.

współorganizował w Cieszynie kompanię 
Legionów Polskich, zwaną Legionem Ślą-
skim. Wkrótce też został dowódcą jednego 
z plutonów 2. kompanii legionowej. Pierw-
szą bitwę stoczył 24 października 1916 r. 
pod Nadwórną. Kilka dni później został 
ranny w bitwie pod Maksymcem. W póź-
niejszym okresie, już jako dowódca całej 
kompanii, brał udział w walkach legionu 
w Karpatach. Zginął trafiony kulą w gło-
wę podczas bitwy pod Kostiuchnówką na 
Wołyniu 5 listopada 1915 r. W 1929  r. 
jego zwłoki ekshumowano i przewiezio-
no z cmentarza w Wołczecku do Cieszy-
na. Tam został pochowany na cmentarzu 
obok kościoła ewangelickiego. W kazaniu 
pogrzebowym po śmierci Łyska ks. Karol 
Kulisz powiedział: Nie ulega wątpliwości, że 
śp. Jan Łysek to jeden z najzdolniejszych Ślą-

Jan Łysek (źródło: Internetowy Polski Słownik Bio-
graficzny, Narodowy Instytut Audiowizualny).
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zaków, jeden z najgorętszych Polaków, jeden 
z najprzedniejszych bohaterów, jakich ziemia 
nasza cieszyńska wydała6.

Wielu ewangelickich żołnierzy i uczest-
ników późniejszych walk o niepodległość 
wywodziło się z polskiej organizacji „Jed-
ność”. Działała ona potajemnie w gimna-
zjach cieszyńskich, a później także bielskich 
od 1886 r. W roku 1903 liczyła ono już 20 
kół zrzeszających ponad 1200 członków. 
Prezesem „Jedności” w cieszyńskim gimna-
zjum był ks. Jan Stonawski, redaktor „Po-
sła Ewangelickiego” oraz „Słowa Żywota”. 
W działaniach patriotycznych wspierała 
go żona, Olga Stonawska, która była prze-
wodniczką Ewangelickiego Stowarzyszenia 
Niewiast oraz Macierzy Szkolnej Księstwa 
Cieszyńskiego. W domu Stonawskich mie-
ścił się od sierpnia 1914 r. komisariat Le-
gionów Polskich.

Jan Raszka

Kolejnym bojownikiem o niepodle-
głość, wychowankiem cieszyńskiego gimna-
zjum i organizacji patriotycznej „Jedność” 
był Jan Raszka (1871–1945), wybitny 
rzeźbiarz, grawer, malarz i medalier. Jesz-
cze w czasie studiów w Wiedniu anga-
żował się w działalność Stowarzyszenia 
Akademików Polskich na Śląsku „Znicz”. 
Studia te były nagrodą za talent dostrzeżo-
ny u ubogiego cieszyńskiego ucznia przez 
samego arcyksięcia Eugeniusza Habsbur-
ga, który zamówił u niego swój portret. 
Od roku 1902 Raszka był wykładowcą 
rysunku i rzeźby w Wyższej Szkole Prze-
mysłowej w Krakowie. To właśnie podczas 
swego pobytu w Krakowie poznał Józefa 

6 „Poseł Ewangelicki” 1929, nr 43, s. 1n.

Piłsudskiego i wszedł w krąg krakowskich 
działaczy niepodległościowych. W jego 
twórczości od tego czasu zaczęły pojawiać 
się wątki patriotyczne. W 1916 r. wstąpił 
do Legionów Piłsudskiego. W czasie służ-
by wojskowej nie zaprzestał działalności 
twórczej. Portretował dowódców legiono-
wych, m.in. Kazimierza Sosnkowskiego, 
pełnił funkcję legionowego rzeźbiarza wo-
jennego. Gdy w 1920 r. wybuchła wojna 
polsko-bolszewicka, zgłosił się ponownie 
do wojska, gdzie na powrót objął stano-
wisko przewodniczącego sekcji plastyków 
zajmującej się projektowaniem afiszów 
i odznak. W 1922 r. objął funkcję dyrek-
tora Państwowej Szkoły Przemysłu Ar-
tystycznego w Krakowie. Spod jego dłuta 
wyszły m.in. rzeźby górników i hutników 
umieszczone przed gmachem Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pomnik 
Mieszka I w Cieszynie oraz pomnik Le-
gionistów Śląskich w Cieszynie, zwany 
„Cieszyńską Nike” lub „Ślązaczką”, który 
został zniszczony 1 września 1939 r. przez 
Niemców. Zrekonstruowany pomnik sta-
nął ponownie na swym dawnym miejscu 
u stóp Wzgórza Zamkowego w 2008 r. 
Jan Raszka był wielokrotnie odznaczany 
najwyższymi odznaczeniami państwowymi 
za działalność niepodległościową – legio-
nową oraz artystyczną. Zmarł w Krakowie 
w 1945 r., gdzie został pochowany.

Tadeusz Michejda

W zaszczytnym gronie ewangelickich 
legionistów jedną z najważniejszych postaci 
był Tadeusz Michejda (1895–1955), póź-
niejszy wybitny architekt modernistyczny 
okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
Przyszedł na świat w Olbrachcicach. Po 
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ukończeniu ewangelickiej szkoły ludowej 
w Ustroniu i polskiego gimnazjum Ma-
cierzy Szkolnej w Cieszynie zgłosił się do 
powstającego w nadolziańskim grodzie Le-
gionu Śląskiego. Jego o rok młodszy brat 
Władysław również zgłosił się do Legio-
nów, nie otrzymał jednak przydziału i peł-
nił później służbę w 100. pułku piechoty ar-
mii austriackiej. W II Brygadzie Legionów 
Polskich pełnił Tadeusz Michejda najpierw 
służbę podoficera liniowego, a później ra-
chunkowego. Zakończył swą służbę w Le-
gionach w stopniu sierżanta. Specyficznym 
świadectwem czasów służby wojskowej 
Tadeusza Michejdy były tworzone przezeń 
rysunki, wiersze i teksty piosenek, doku-
mentujące życie frontowe w sposób hu-
morystyczny. Brał również udział w wojnie 
polsko-czechosłowackiej w 1919 r., w trak-
cie której został ranny. Uczestniczył w III 
powstaniu śląskim jako adiutant dowódcy 
11. pułku bytomskiego. Po zakończeniu 
działań wojennych ukończył przerwane 
studia i zdobył w 1924 r. dyplom archi-
tekta. Następnie podjął pracę w zawodzie 
architekta w Katowicach, a już w 1925  r. 
współzakładał Związek Architektów na 
Śląsku, któremu prezesował od 1930 r. Był 
jednym z najoryginalniejszych architek-
tów okresu międzywojennego. Zaprojek-
tował m.in. budynki pensjonatów w Wi-
śle i Ustroniu, willi w Katowicach, szkół 
w Dzięgielowie, Istebnej i Wiśle-Głębcach, 
kościoła ewangelickiego w Istebnej. W la-
tach 1934–1939 był prezesem katowickie-
go oddziału Stowarzyszenia Architektów 
Rzeczpospolitej, był również działaczem 
Stronnictwa Demokratycznego. Po wybu-
chu II wojny światowej został w styczniu 
1941 r. osadzony w obozie w Sosnowcu, 
a następnie – przeniesiony do Tarnowa. 
Przeżycia wojenne odcisnęły swe piętno 

na zdrowiu Tadeusza Michejdy, dlatego 
w ostatnich latach życia dużo czasu spę-
dzał w różnych sanatoriach. Zmarł nagle, 
18 lutego 1955 r., podczas jednego z takich 
pobytów w uzdrowisku w Iwoniczu Zdro-
ju. Pochowano go na cmentarzu ewangelic-
ko-augsburskim w Warszawie.

Bogusław Szul-Skjöldkrona

Poczet ewangelików – artystów, któ-
rzy swą twórczość i życie poświęcili walce 
o niepodległość, byłby niepełny bez przy-
pomnienia jednego z najwybitniejszych po-
etów i pieśniarzy legionowych – Bogusła-
wa Szul-Skjöldkrony (1895–1920). Był 
jednym z twórców przedwojennego skau-
tingu – formacji, która stała się zalążkiem 
przyszłego harcerstwa. Jako członek kra-
kowskiej Rady Drużynowych był założy-
cielem drużyny skautowej w krakowskim 
Gimnazjum im. Sobieskiego i instruk-
torem skautingu. Na hasło mobilizacji 
w 1914 r. przyprowadził drużynę skauto-
wą z Drohobycza na miejsce koncentracji 
Legionu Wschodniego do Mszany Dolnej. 
W lutym 1915 r. był adiutantem 3. pułku 
piechoty, a w późniejszym okresie walk – 
dowódcą kompanii tego pułku7. Brał udział 
m.in. w bitwach pod Rarańczą i Kaniowem. 
Po kryzysie przysięgowym przedostał się 
do żołnierzy oddziału polskiego w Archan-
gielsku. Od 29 października 1918 r. pełnił 
funkcję szefa sztabu w oddziale murmań-
czyków. W trakcie podróży z Murmańska 
do Moskwy został aresztowany i trafił do 
niewoli. W lipcu 1918 r. zdołał jednak 

7 T. Katafiasz, Czyn niepodległościowy polskiego skau-
tingu w latach i wojny światowej [w:] „Słupskie Stu-
dia Historyczne” 2019, nr 15, s. 126.
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uciec, wyskakując z pędzącego pociągu. Po 
przebyciu pieszo 350 km w ciągu dwóch 
tygodni zdołał wrócić do swego oddziału 
w Murmańsku. Gdy po ewakuacji Mur-
mańska gen. Józef Haller rozpoczął for-
mowanie tzw. Błękitnej Armii we Francji, 
Bogusław Szul został mianowany majorem 
i objął w tej armii stanowisko szefa sek-
cji. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej, 
w 1920 r., jako dowódca 52. pułku Strzel-
ców Kresowych poległ w bitwie pod Ulani-
cą, osobiście prowadząc swą kompanię do 
szturmu. Za udział w wojnie bolszewickiej 
i walkach o niepodległość w czasie wojny 

światowej został odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzy-
żem Niepodległości.

Bogusław Szul-Skjöldkrona był auto-
rem unikatowego już dzisiaj śpiewnika Pio-
senki leguna tułacza, wydanego w 1919  r. 
Historię powstania tego niezwykłego 
śpiewnika, dedykowanego gen. Józefowi 
Hallerowi, autor przedstawił we wstępie: 
melodie piosenek, objętych tym zbiorem, za-
cząłem spisywać w maju 1918 r. w Kijowie, 
gdzie musiałem się ukrywać po rozbiciu II 
Korpusu. Stamtąd zaczątek śpiewnika powę-
drował ze mną przez Moskwę i Murmańsk 
do Archangielska. Tu uzupełniłem zbiór 
melodii i zacząłem spisywać teksty, które 
ukończyłem na okręcie w drodze do Francji. 
W Paryżu podzieliłem zbiór na rozdziały, 
biorąc za wzór Nowy Śpiewnik Polski Je-
ziorskiego. Po przybyciu do kraju dodałem 
kilka nowych pieśni, które powstały w ostat-
nim roku („Białe róże”, „W pierwszym pułku 
strzelców” i kilka innych). Celem, który mu 
w tej pracy twórczej przyświecał, była chęć 
zebrania całości polskiej pieśni żołnierskiej 
z czasów obecnej wojny.

Dobrym opisem szlaku bojowego II 
Brygady Legionów jest fragment pieśni le-
gionowej Bogusława Szul-Skjöldkrony Do 
Warszawy, w którym pobrzmiewają echa 
trudów kampanii karpackiej, po której bry-
gada otrzymała miano Karpackiej i Żela-
znej:

Przez karpacki grzebień śnieżny
Besarabski step bezbrzeżny,
Bukowińskich łanów złoto,
Przez wołyński piach i błoto…8.

8 B. Szul, Piosenki leguna tułacza, Warszawa – Kra-
ków 1919, s. 56 n.

Bogusław Szul, oficer II Brygady Legionów – foto-
grafia sytuacyjna (źródło: Internetowy Polski Słow-

nik Biograficzny, Narodowe Archiwum Cyfrowe).
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Artur Oppman

Wśród ewangelików zasłużonych za-
równo dla rozwoju polskiej literatury, 
jak i w dziele odzyskania niepodległo-
ści, wymienić należy również wybitne-
go varsavianistę, poetę i autora literatury 
dla dzieci, Artura Oppmana, „Or-Ota” 
(1867–1931). Pochodził z rodziny nie-
mieckich osadników, którzy przybyli do 
Polski z Turyngii w 1708 r. Jego warszaw-
scy przodkowie położyli wielkie zasługi dla 
walki o niepodległość swej nowej ojczy-
zny. Dziadek Artura, Jan Franciszek, był 
uczestnikiem powstania listopadowego, 
a następnie – kierownikiem ewangelickiej 
szkoły w Warszawie. Ojciec, Artur Emil 

Oppman, właściciel pierwszej Warszaw-
skiej Fabryki Musztardy „Arthur et Co”, był 
z kolei powstańcem styczniowym. Przyszły 
poeta młodopolski, jeden z najwybitniej-
szych varsavianistów, ukończył prywatną 
Szkołę Handlową im. Leopolda Kronen-
berga. Jeszcze w trakcie nauki w szkole 
zaczął publikować swe młodzieńcze utwo-
ry w „Kurierze Warszawskim”, „Wędrow-
cu” i „Tygodniku Ilustrowanym”. W swej 
twórczości dbał zawsze o zachowanie 
pięknej polszczyzny. Był członkiem Stra-
ży Piśmiennictwa Polskiego oraz honoro-
wym członkiem Towarzystwa Literatów 
i Dziennikarzy Polskich. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r. zaciągnął 
się ochotniczo do wojska. Tam również 
służył towarzyszom broni swym talentem 
literackim, pisząc i publikując w „Żołnie-
rzu Polskim” wiele wierszy patriotycznych. 
Po wojnie kontynuował służbę wojskową 
m.in. w Wojskowym Instytucie Naukowo-
-Wydawniczym. Za swą służbę żołnierską 
i patriotyczną twórczość był wielokrotnie 
nagradzany najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi, m.in Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzy-
żem Zasługi.

W twórczości Or-Ota znajduje się 
wiersz Za kroplę mej niemieckiej krwi, który 
jest wyrazem patriotycznej postawy całego 
pokolenia ewangelików – Polaków z wy-
boru, którzy dla swej nowej ojczyzny nie 
szczędzili daniny przelanej krwi.

Ta krew, z Turyngii rodem dalekiej,
Dawno wyciekła śród polskich dróg,
Żyli my razem długie dwa wieki,
Pod armat paszczą spłacając dług.
I znam tradycje sybirskich lochów
Z błogosławieństwem samotnych prochów
Za kroplę mojej niemieckiej krwi!

Artur Oppman, fotografia z ok. 1905 r. (źródło: In-
ternetowy Polski Słownik Biograficzny, Narodowy 

Instytut Audiowizualny).
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Bo tyś umiała, o Polsko święta,
Duchów być panią w swe krwawe dni,
Na sen o sławie, na śmierci pęta
Za Ciebie obcy tak dumnie szli!
Ach, tak jak oni, z pałaszem w dłoni
Marzyłem umrzeć w jutra pogoni
Za kroplę mojej niemieckiej krwi!9.

Ignacy Boerner

Wśród bohaterów tamtych dni nie spo-
sób pominąć Ignacego Boernera (1875–
–1933). Urodzony w Zduńskiej Woli syn 
powstańca styczniowego, ewangelickiego 
superintendenta diecezji kaliskiej, Edwarda 
Boernera, był klasycznym przykładem pa-
trioty polskiego z wyboru, którego rodzi-
na przybyła na terytorium Królestwa Pol-
skiego z Saksonii, szukając tutaj lepszych 
warunków do życia. Po ukończeniu szkół 
w Kaliszu oraz Darmstadzie zaangażował 
się na początku XX w. w działalność Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. W 1914 r. wstą-
pił do Związku Walki Czynnej, a następnie 
– do Legionów Piłsudskiego. Pełnił funk-
cję oficera wywiadu I Brygady Legionów. 
Podczas tzw. kryzysu przysięgowego, gdy 
wraz z grupą oficerów odmówił przysięgi 
na wierność państwom centralnym, został 
w lipcu 1917 r. internowany w niemieckim 
obozie w Beniaminowie pod Warszawą. Po 
wyjściu z niewoli w 1918 r. został szefem 
oddziału wywiadowczego w Komendzie 
Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej. 
To dzięki jego negocjacjom, prowadzonym 
w imieniu Piłsudskiego, 12-tysięczny gar-

9 Artur Oppman [Or-Ot], Poezje wybrane, Warsza-
wa 1979, s. 103.

nizon niemiecki opuścił Warszawę. Przez 
cały okres powojenny służył w odrodzo-
nym Wojsku Polskim, był m.in. oficerem 
sztabu generalnego. W okresie 1929–1933 
był ministrem poczt i telegrafów. Od jego 
nazwiska nazwane zostało osiedle Boerne-
rowskie, które powstało pod Warszawą dla 
pracowników ministerstwa łączności. Był 
świeckim członkiem konsystorza Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w okresie 
międzywojennym. Zmarł w 1933 r. i zo-
stał pochowany na cmentarzu wojskowym 
w Warszawie.

Zakończenie

Lista ewangelików – bohaterów tam-
tych dni walki o niepodległość – jest 
znacznie dłuższa. Wśród wysokich ran-
gą oficerów Wojska Polskiego, pełniących 
w okresie II RP funkcje ministerialne, wy-
mienić należy płk. dypl. Juliusza Ulrycha 
i gen. Aleksandra Litwinowicza oraz gen. 
Gustawa Orlicz-Dreszera. Nieprzypad-
kowo niemal wszyscy wymienieni ewan-
geliccy bohaterowie walk o niepodległość, 
dawni legioniści, byli również w nowej 
rzeczywistości politycznej II RP człon-
kami obozu Piłsudskiego. Był on bowiem 
jedynym środowiskiem, które nie kwestio-
nowało ich wyznaniowej odrębności, nie 
pytało o niemieckie korzenie rodzinne, ale 
uznawało ich wkład w odrodzenie niepod-
ległego państwa polskiego za bezdyskusyj-
ny i dawało szansę identyfikacji i współ-
tworzenia wspólnoty narodowej na równi 
z przedstawicielami większościowego śro-
dowiska wyznaniowego.
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Zaangażowanie polityczne 
i kariera wojskowa

Urodził się 11 sierpnia 1875 r. w Zduń-
skiej Woli pod Łodzią, gdzie jego ojciec, 
Edward Ignacy, był pastorem ewangelic-
ko-augsburskim1. Rodzina miała korze-
nie niemieckie – pradziad Ignacego, Jerzy 
Boerner, przybył do Płocka z Saksonii 
w końcu XVIII w. Ojciec Ignacego walczył 
w powstaniu styczniowym i wychował syna 
w duchu patriotycznym. Wychowanie to 
dało znać o sobie już w wieku szkolnym. 
Młody Ignacy rozpoczął naukę w rządowej 
szkole realnej w Kaliszu i zaangażował się 
w tajne kółka samokształceniowe. Ciągnę-
ło go do polityki. Podczas studiów tech-
nicznych w Darmstadt wstąpił do sekcji 
Związku Zagranicznego Socjalistów Pol-
skich, zagranicznej ekspozytury PPS. Gdy 

1 Tekst powstał na podstawie prac: J. Kochanowski, 
Zapomniany prezydent. Życie i działalność Igna-
cego Boernera 1875–1933, Warszawa 1993 oraz 
K. Dunin-Wąsowicz (red.), Warszawa w pamiętni-
kach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971.

wrócił w 1902 r. do Królestwa Polskiego 
z dyplomem inżyniera darmsztadzkiej po-
litechniki, nadal działał w PPS. W dniach 
rewolucji 1905 r. przybył do Ostrowca, 
gdzie stanął na czele tzw. republiki ostro-
wieckiej, która powstała po wycofaniu 
się wojsk rosyjskich z terenu powiatu. Po 
stłumieniu rewolucji, w 1906 r., zagrożony 
aresztowaniem musiał uciekać z Królestwa. 
Najpierw udał się do Galicji, a później – 
do Frankfurtu nad Menem, skąd został 
wydalony. Przybył do Galicji, gdzie związał 
się z ruchem piłsudczykowskim i wstąpił 
do Związku Walki Czynnej, a w  sierpniu 
1914 r. wyruszył z Pierwszą Kompanią 
Kadrową na front. Był oficerem Józefa Pił-
sudskiego do zadań specjalnych i służył 
w oddziale wywiadowczym I Brygady Le-
gionów Polskich. Odznaczył się w słynnej 
bitwie stoczonej przez legiony z Rosjana-
mi w lipcu 1916 r. pod Kostiuchnówką 
na Wołyniu, gdzie dowodził oddziałem 
saperów. Po odmowie przysięgi na wier-
ność państwom centralnym wraz z inny-
mi oficerami legionów został internowany 

Tomasz Markiewicz

Ignacy Boerner –  
zapomniany bohater Niepodległości

Autor przybliża sylwetkę Ignacego Boernera – niesłusznie zapomniane-
go ewangelika, a jednocześnie polskiego patrioty. Prezentuje ważną rolę, 
jaką odegrał w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r. w Warsza-
wie, oraz jego udział w wojnie z Rosją Sowiecką.



Przegląd ewangelicki 2.0 41

w niemieckim obozie jenieckim w Benia-
minowie pod Warszawą. Po uwolnieniu 
w czerwcu 1918 r. został szefem oddziału 
wywiadowczego w Komendzie Naczelnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej. W tej for-
macji przyszło mu odegrać wyjątkową i hi-
storyczną rolę podczas pamiętnych listopa-
dowych dni 1918 r. w Warszawie.

Przyjazd Piłsudskiego 
do Warszawy

Uwolniony z twierdzy magdeburskiej 
8 listopada 1918 r. Józef Piłsudski na wła-
sne oczy widział rewolucję w Berlinie i był 
świadom zagrożeń związanych z demora-
lizacją i zrewoltowaniem armii niemiec-
kiej nie tylko w samej Rzeszy, ale także 
w Generalnym Gubernatorstwie, czyli na 
terenach części dawnego zaboru rosyjskie-
go okupowanych przez armię niemiecką. 
Gdy 10 listopada 1918 r. o godz. 7 rano 
przyjechał specjalnym pociągiem z Berli-
na na Dworzec Wiedeński w Warszawie, 
pierwsze kroki skierował nie do guberna-
tora, gen. Hansa von Beselera, ale do kie-
rownictwa tworzących się już od dwóch 
dni w Warszawie Rad Żołnierskich. Jed-
nocześnie wieść o przybyciu Piłsudskiego 
zmobilizowała do działania ludność pol-
ską. Masowo zaczęto rozbrajać niemiec-
kich wojskowych, którzy na razie nie sta-
wiali oporu. Jednak Piłsudski zdawał sobie 
sprawę, że wybuch starć zbrojnych był 
tylko kwestią czasu. Tak widział te wyda-
rzenia działacz samorządowy Mieczysław 
Jankowski: Gdy 11 listopada, w historycz-
nym dniu zawieszenia broni, wyszedłem 
rano na miasto […]. Niemców spotykało się 
niewielu i nie mieli już tak butnych min, jak 

poprzednio, większość z nich miała już na 
mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, 
dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło 
już zupełną dezorganizację tej tak karnej ar-
mii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać 
żołnierzy, którzy poddawali się temu prze-
ważnie bez protestu. Zaraz na ul. Wareckiej 
spotkałem jakiegoś wojskowego niemieckiego, 
silnego, rosłego mężczyznę, za którym biegł 
mały 12-13-letni uczniaczek. Gdy go dogonił, 
zatrzymał go i kazał mu oddać broń, a duży 
Niemiec bez słowa odpiął pas i oddał mu 
szablę […]. Nasze nowe władze za pośred-
nictwem milicji i szczupłych oddziałów woj-
skowych, utworzonych z legionistów lub woj-
skowych Polaków z armii niemieckiej, jeszcze 

Ignacy Boerner w mundurze porucznika 
I Brygady Legionów.
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w niemieckich mundurach, a także POW 
[Polska Organizacja Wojskowa – T.M.], 
przystąpiły do przejmowania gmachów będą-
cych w posiadaniu władz niemieckich, zarów-
no wojskowych, jak i cywilnej administracji. 
Obserwację tę potwierdził inny świadek 
epoki, hr. Bogdan Hutten-Czapski, pruski 
dyplomata, wówczas doradca von Besele-
ra w Warszawie: W nocy na 11 listopada 
oddziałki POW – przeważnie studenci, ale 
i dawni dowborczycy – zaczęły w różnych 
punktach miasta rozbrajać poszczególnych 
wojskowych niemieckich. Żołnierze polscy 
zajęli Belweder, mosty na Wiśle i park sa-
mochodowy. Żołnierze niemieccy przeważnie 
odmawiali posłuszeństwa oraz użycia broni 
przeciwko powstańcom polskim.

Spotkanie z Centralną Radą 
Żołnierską

Piłsudski miał świadomość, że wobec 
regularnej armii niemieckiej jest właściwie 
bezbronny, studenci czy uczniowie prze-
cież nie będą mieli najmniejszych szans 
w ewentualnym starciu. Musiał zatem 
uczynić wszystko aby zapobiec walkom 
polsko-niemieckim na ulicach Warsza-
wy. O północy 10 listopada spotkał się 
z przedstawicielami niemieckiej Centralnej 
Rady Żołnierskiej, która za siedzibę obrała 
Pałac Namiestnikowski przy Krakowskim 
Przedmieściu (dziś Pałac Prezydencki; 
wtedy siedziba Generalnego Gubernator-
stwa). Piłsudski w sposób stanowczy za-
żądał oddania broni, sprzętu wojennego, 
taboru kolejowego, przekazania stronie 
polskiej również kontroli nad łącznością 
telegraficzną i telefoniczną oraz gwarancji 
bezpieczeństwa dla oficerów niemieckich 

Ignacy Boerner (siedzi piąty od lewej) z niemiecką Rada Żołnierską, listopad 1918 (zbiory Jana Boernera).
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(zrewoltowani szeregowi żołnierze upoka-
rzali oficerów, a nawet ich więzili) i od tego 
uzależnia organizację ewakuacji wojska do 
Niemiec. Delegacja Rady Żołnierskiej za-
akceptowała te warunki.

Problem garnizonu 
w cytadeli

Sytuacja nie była pewna, nie wszystkie 
bowiem oddziały niemieckie podporząd-
kowały się Centralnej Radzie Żołnier-
skiej. W warszawskiej cytadeli, kluczowym 
obiekcie militarnym w mieście, stacjo-
nowało nadal 4000 niezdemoralizowa-
nych, dobrze uzbrojonych i wyszkolonych 
żołnierzy. Z drugiej strony chaotyczne 
i spontaniczne rozbrajanie żołnierzy nie-
mieckich na ulicach Warszawy mogło do-
prowadzić do katastrofy z rozlewem krwi 
włącznie. Piłsudski nie mógł być wszędzie, 
aby użyć swojego autorytetu i występować 
jako „straż pożarna” do gaszenia konflik-
tów. Rozumiał, że trzeba wyznaczyć kogoś 
do współpracy z wojskami niemieckimi. 
Wybór padł na Ignacego Boernera. Wy-
bór Komendanta okazał się więc trafny. 
Przedstawiony wyżej biogram Boernera 
jak najbardziej za tym przemawiał. Pocho-
dzący z rodziny o korzeniach niemieckich, 
znał doskonale język i mentalność Niem-
ców. Znaczenie miało również brzmienie 
nazwiska. Boerner był ponadto zaufanym 
i sprawdzonym oficerem Piłsudskiego do 
specjalnych poruczeń. Liczyły się także 
jego predyspozycje psychiczne, zwłaszcza 
w obliczu tak napiętej sytuacji. Tak po 
latach wspominał Boernera bliski współ-
pracownik Piłsudskiego, Bogusław Mie-
dziński: miał niesłychaną pewność siebie, 

potrafił przemawiać tak, jakby stała za nim 
niezmierna potęga i niełatwo dawał się zbić 
z tropu jakimikolwiek argumentami. W tym 
momencie, kiedy musieliśmy wyzyskać za-
chwianie psychiczne Niemców, rozgardiasz 
w Berlinie i psychiczne nastawienie szeregów 
wojska niemieckiego do bezpiecznego powrotu 
do domu – postawa Boernera działała zna-
komicie. A trzeba było kuć żelazo póki gorące.

Ignacy Boerner łagodzi 
konflikty

Rankiem 11 listopada Piłsudski w to-
warzystwie Boernera ponownie spotkał się 
z Radą Żołnierską w Pałacu Namiestni-
kowskim, oblężonym przez tłum warsza-
wiaków. Atmosfera w sali balowej pałacu 
była napięta. Byliście wykonawcami ucisku 
i prześladowania – zwrócił się Piłsudski do 
niemieckich żołnierzy – jako takich zwal-
czałem was, teraz jesteście przedstawicielami 
wolnego ludu niemieckiego, do którego naród 
polski nie żywi nienawiści. Zachowujcie się 
teraz poprawnie, oddajcie broń uprawnionym 
do tego władzom polskim, a wtedy zaopiekuję 
się wami. Następnie wskazał na Boernera 
jako na swojego oficera łącznikowego do 
pertraktacji z Radą. Przemówienie spacy-
fikowało nastroje Rady, gdy gość opusz-
czał pałac, żegnały go okrzyki: Niech żyje 
komendant Piłsudski. Tymczasem Boerner 
miał pełne ręce roboty. Zaraz ze studentów 
pobliskiego uniwersytetu utworzył straż 
w celu ochrony gmachu Pałacu Namiest-
nikowskiego przed agresywnym tłumem. 
Jeździł po mieście i uśmierzał tu i ówdzie 
wybuchające konflikty. Od częstego powta-
rzania słowa „Ruhe” otrzymał u żołnierzy 
niemieckich przydomek „porucznik Spo-
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kojnie” (Herr Oberleutnant Ruhe). Gdy 
wieczorem 11 listopada doszło w Warsza-
wie do bezładnej strzelaniny, Radę Żoł-
nierską ogarnął niepokój i zwątpienie. 
Część jej członków zamierzała szukać 
pomocy w niezdemoralizowanej załodze 
cytadeli, która powinna opanować miasto 
i przywrócić spokój. I tym razem inter-
wencja Boernera odniosła skutek i uspoko-
iła nastroje.

Płomienna przemowa 
Boernera do Niemców

Sytuację skomplikowała odezwa kanc-
lerza Eberta z 12 listopada, aby woj-
sko utrzymało porządek i dyscyplinę 
i przywróciło władzę oficerom. Rady mia-
ły wykonywać tylko funkcje pomocnicze 

i doradcze. Odezwa ta po dwóch dniach 
dotarła do garnizonu warszawskiego. Nie-
którzy członkowie rady zamierzali pod-
porządkować się Berlinowi. Boerner prze-
konał jednak radę, aby utrzymała władzę 
nad wojskiem w swoim ręku. Należało 
jeszcze zyskać przychylność oddziałów 
stacjonujących w cytadeli. Boerner poje-
chał tam i płomiennym przemówieniem 
przekonał tamtejszą radę do swoich racji. 
Jednak część żołnierzy pozostała nieuf-
na. Żądali, aby poprzez radio zażądać od 
Berlina przysłania środków transportu 
w celu wycofania garnizonu warszawskie-
go, a jedna z kompanii postanowiła nie 
oddawać broni, aby chronić przed Pola-
kami rozbrojonych już kolegów. Piłsudski 
doprowadził jednak 16  listopada do pod-
pisania porozumienia zadowalającego obie 
strony. Obejmowało ono Warszawę i Łódź. 
Żołnierze mieli zabrać ze sobą tylko broń 

Cytadela w Warszawie – Wrota Konstantynowskie, zwane Bramą Powązkowską, fot. H. Poddębski 
(polona.pl).
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boczną i ciężkie karabiny maszynowe, któ-
re mieli oddać stronie polskiej na granicy. 
Pozostały sprzęt miał zostać przekazany 
od razu stronie polskiej. Natomiast broń 
oddana na granicy miała zostać wysłana 
w głąb Polski dopiero po wycofaniu się 
ostatniego oddziału. Na tym jednak spra-
wa się nie skończyła. Do Boernera dotarła 
przerażająca informacja o rzezi żołnierzy 
POW w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu 
Podlaskim, dokonanej na rozkaz gen. Hof-
fmanna. Dopiero interwencja warszawskiej 
Rady Żołnierskiej, zainicjowana przez 
Boernera, powstrzymała dalszy rozlew 
krwi na Podlasiu. I tak 18 listopada Pola-
cy przejęli niemieckie aparaty telegraficzne 
oraz zgromadzone w cytadeli składy broni 
i amunicji. Z tamtejszej radiostacji 18 li-
stopada 2018 r. peowiacy nadali pierwszą 
depeszę informującą świat o powstaniu 
niepodległego państwa polskiego.

Sprawna ewakuacja wojsk 
niemieckich z Warszawy

Mimo konfliktów ewakuacja wojsk nie-
mieckich, głównie koleją, przebiegała wzo-
rowo. Już 19 listopada ostatnia grupa opu-
ściła Warszawę. Opiekę nad nielicznymi 
pozostałymi jeszcze w Warszawie Niem-
cami przejęła komisja likwidacyjna Rady 
Żołnierskiej oraz przybyły 20 listopada 
pierwszy poseł republiki niemieckiej przy 
rządzie polskim, hr. Harry Kessler, wcze-
śniej orędownik uwolnienia Piłsudskiego 
z Magdeburga. Zakończyło się także za-
danie Boernera, który – jak podkreśla jego 
biograf, prof. Jerzy Kochanowski – uznał 
wydarzenia listopadowe w Warszawie za 
najważniejsze w swoim życiu. Postawę 
Boernera wysoko oceniali jego bezpośred-
ni przełożeni. Gen. Stanisław Szeptycki 

Sztab I Brygady Legionów (pośrodku Józef Piłsudski, czwarty od prawej – Ignacy Boerner), 1915 (zbiory 
Jana Boernera).
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w 1921 r. napisał: Stwierdzam niniejszym, 
że Pan major Boerner sprawnością, taktem, 
spokojem, energią, słowem całą swoją osobi-
stością doprowadził do spokojnej ewakuacji 
wojsk niemieckich z Warszawy – który to 
sukces przyczynił się w tych ciężkich chwilach 
do możebności rozpoczęcia prac nad organi-
zacją państwa, rządu i wojska. Potwierdzam 
to jako naoczny świadek i wspólnie z majo-
rem Boernerem pracujący.

W sumie ewakuowano blisko 80 tys. 
osób, w tym z samej Warszawy 12 tys. woj-
skowych i 18 tys. urzędników oraz służby 
pomocniczej i sanitarnej. Przekazane stro-
nie polskiej uzbrojenie pozwoliło na po-
wstanie niepodległego państwa polskiego 
i jego wojska, które już w 1919 r. mogło sta-
wić opór armii bolszewickiej postępującej 
ze wschodu za wycofywanymi oddziałami 
niemieckimi z Białorusi i Ukrainy i obronić 
świeżo uzyskaną niepodległość. Jak widać 
u schyłku wielkiej wojny doszło do polsko-
-niemieckiego porozumienia. Nie jest przy-
padkiem, że przyczynił się do niego Ignacy 
Boerner, zapomniany bohater niepodległo-
ści, pochodzący z rodziny niemieckiej.

W służbie Niepodległej 
do ostatnich dni

Pokojowe rozbrojenie żołnierzy nie-
mieckich nie było ostatnią misją Boernera 
w służbie Niepodległej. Walczył jako oficer 
sztabowy w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r. W latach 1923–1924 był pierwszym 
attaché wojskowym w ambasadzie polskiej 
w Moskwie. Następnie, po powrocie do kra-
ju, studiował w Wyższej Szkole Wojennej, 
którą ukończył z dyplomem oficera szta-
bu generalnego. Po studiach wojskowych 

rozpoczął karierę urzędnika państwowego 
– najpierw jako szef Wydziału Wojskowe-
go w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 
a w  latach 1929–1933 jako minister poczt 
i telegrafów. W 1928 r. został awansowany 
na stopień pułkownika. Zapisał się również 
w historii Warszawy jako inicjator utworze-
nia w podwarszawskiej wsi Babice osiedla 
mieszkaniowego dla pracowników resortu 
łączności nazwanego na jego cześć Boerne-
rowem – osiedle to istnieje do dziś.

Ignacy Boerner zmarł 12 kwietnia 1933 r. 
i został pochowany na Cmentarzu Komu-
nalnym (dawnym Cmentarzu Wojskowym) 
na Powązkach w Warszawie. Jego potomko-
wie do dziś mieszkają w Warszawie.

Boerner nie był jedynym przedstawi-
cielem społeczności pochodzenia niemiec-
kiego zaangażowanym w walkę o niepod-
ległość. W walkę o wolną Polskę w latach 
1914–1920 włączyli się również m.in. 
późniejsi generałowie Gustaw Orlicz-Dre-
szer, Władysław Anders, Juliusz Rómmel 
oraz Jan Schuch, Artur Oppman „Or-Ot”, 
biskup ewangelicki Juliusz Bursche czy za-
łożycielka wojskowej służby kobiet, Wanda 
Gertz. Ich losy w latach 1914–1920 i póź-
niej można poznać dzięki realizowanemu 
do 2010 r. projektowi Fundacji Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej i Domu Spo-
tkań z Historią „Polacy z wyboru. Rodziny 
pochodzenia niemieckiego w Warszawie 
w XIX i XX wieku”. Celem projektu jest 
przybliżenie wkładu osób pochodzenia 
niemieckiego w rozwój naukowy, kultural-
ny i gospodarczy Warszawy i Polski. W ra-
mach projektu powstała wystawa mobilna, 
bogato ilustrowany album oraz interak-
tywny portal internetowy przedstawiający 
historię i współczesność tej społeczności: 
www.polacyzwyboru.pl – www.polenaus-
freierwahl.de
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I. Matka mojej matki

Urodziła się jeszcze w XIX w. W latach 
dwudziestych nosiła męskie spodnie i krót-
ką fryzurę. Była ekstrawagancka i niezwy-
kle inteligentna. Skupiała na sobie uwagę. 
Jej matka – wyznania Mojżeszowego – po-
chodziła z Prus Wschodnich. Ona – mie-
szanka prusko-austro-węgierskiej krwi 
wyznania rzymskokatolickiego – wyszła 
za maż za Polaka ewangelika. Ich wspólny 
dom stał się dla wielu przystanią. Ona była 
jego duszą. Nauczyła mnie systematyczno-
ści, samodyscypliny, ale przede wszystkim 
pokazała, co to znaczy otwarte serce. Od 
niej po raz pierwszy usłyszałam Słowo: Je-
śli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw 
mu i drugi [Mt 5, 39]. Zdystansowana do 
hierarchii kościelnej praktykowała Jezuso-
we przykazanie miłości na co dzień. Tak 
często dziś używane słowa diakonia i pomoc 
charytatywna były dla niej czymś natural-
nym – jak powietrze, którym się oddycha. 
Z zawodu pielęgniarka, całe życie trosz-
czyła się o drugich. Nawet u jego schyłku: 
jako pacjentka, cierpiąca i przewlekle cho-
ra, przede wszystkim myślała o bliźnich – 
matka mojej matki.

II. Moja matka

Wychowała się w niezwykłym domu. 
Jego kultura i duchowość rzutowały na całe 
jej późniejsze życie. Do wybuchu II wojny 
światowej przeżyła niczym niezmąconą 
młodość. Rosła w dobrobycie i szacun-
ku dla drugiego człowieka. Od rodziców 
uczyła się czynienia miłości. Gdybym mia-
ła użyć tylko dwóch wyrazów do określe-
nia jej osoby, wymieniłabym skromność 
i uczynność. W trudnych latach powojen-
nych nauczyła się poprzestawać na małym, 
by zapewnić swym córkom – także w sfe-
rze ducha – pewien poziom, który uzna-
wała za niezbędny. Podarowała nam otwar-
ty dom, bo miała otwarte serce. Nauczyła 
własnym przykładem, co to znaczy usługi-
wać. Gdy czytam Słowo z Ewangelii Mate-
usza: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych moich braci, Mnie uczyniliście 
[Mt 25, 40], widzę ją w tysiącu uczynków, 
w życzliwych gestach i dowodach pamię-
ci. Pracowita do utraty tchu odeszła nagle 
i przedwcześnie – moja matka.

Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Jej portret...
A właściwie… portrety. Pięć sylwetek niezwykłych kobiet, które wywar-
ły wpływ na to, kim jestem i jaka jestem. Czego się od nich nauczyłam? 
Czego doświadczyłam? Co dzięki nim odkryłam? Jakimi je zapamiętam?
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III. Moja matka chrzestna

Miała szaroniebieskie oczy, ciemne, 
wysoko upięte włosy i zawsze pogodne 
oblicze, które wyrażało głębię ducha. Jej 
skromny domek w podgórskiej wiosce tęt-
nił życiem. Dużą część życia była sama, ale 
nigdy nie osamotniona. Ciepłem, którym 
emanowała, grzało się wielu. Wspierała 
duchem i była świadectwem, jak słuchać 
i wykonywać Słowa Pana. Dzięki długim 
rozmowom z nią przetrwałam niejedną 
burzę. Dwadzieścia osiem lat prowadziła 
w swej umiłowanej parafii szkółkę niedziel-
ną. Była moim wyjątkowym przewodni-
kiem w świecie wiary. Jako dewizę życiową 
traktowała Słowo z 1 listu Piotra: Ozdobą 
waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne [...], 
lecz ukryty wewnętrzny człowiek z nieznisz-
czalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha 
[1 P 3, 3–4]. Ulubioną modlitwą stało się 
jej osobiste wyznanie: Niech wszyscy widzą, 
żem Chrystusowa, żeś Ty mej duszy i serca 
korona i ozdoba cała. Umarła po jednym 
dniu pobytu w szpitalu, w samotności. 
Wierzę, że sam Pan Jezus i zastęp aniołów 
czuwali przy niej – mojej matce chrzestnej.

IV. Przyjaciółka mojej matki 
– moja przyjaciółka

Mocno stąpała po ziemi. Życie jej nie 
rozpieszczało. W czasie II wojny światowej 
poległ jej narzeczony. Po wielu latach wy-
szła za mąż za człowieka, który mógł być 
jej ojcem. Dziewięć lat później owdowiała. 
Nie miała własnych dzieci, ale macierzyń-
skim uczuciem obdarzyła dzieci swej przy-
jaciółki, którą kochała jak siostrę. Byłam 
jednym z nich. Nauczyła mnie wielu prak-

tycznych rzeczy potrzebnych do prowadze-
nia domu. Zawdzięczam jej trzeźwe spoj-
rzenie na świat i masę drobnych a ważnych 
umiejętności, których nie można przyswoić 
sobie w szkole. Była przy mnie zawsze, gdy 
potrzebowałam pomocy. Kiedy umierała, 
trzymałam ją za rękę. Wówczas wyglą-
dała tak, jakby z niezmiernym wysiłkiem 
i w skupieniu zdobywała szczyt góry. Po jej 
śmierci odkryłam zakładkę w modlitewni-
ku z wersetem w czerwonej obwódce: Za-
ufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj 
na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na 
wszystkich drogach swoich, a On prostować 
będzie twoje ścieżki [Prz 3, 5–6]. Przyjaciół-
ka mojej matki – moja przyjaciółka.

V. Moja sąsiadka –  
pani pastorowa

Jedenaście lat mieszkałyśmy pod wspól-
nym dachem. Poprawne relacje szybko 
przerodziły się w głęboką zażyłość. Nikt 
się nie domyślał, jak byłyśmy ze sobą bli-
sko. Dzieliła nas różnica dwóch pokoleń, 
a łączyła – serdeczna więź. Swoją fizyczną 
ułomność i cierpienie umiejętnie masko-
wała. Uczyłam się od niej hartu ducha. Do 
końca swojego długiego życia radziła sobie 
z prowadzeniem domu i aktywnie uczest-
niczyła w życiu parafii. Zawsze wspierała 
mnie w moich poczynaniach. Nawet – 
nieskromnie wyznam – była ze mnie dum-
na. Salomonowa pochwała dzielnej kobie-
ty jest starotestamentową wersją opisu jej 
życia. Taką ją będę zawsze pamiętała: kru-
chą istotę o dzielnym sercu. Silna, przed-
siębiorcza, wytrwała. Moja sąsiadka – 
pani pastorowa.
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Reformacja a pozycja kobiet 
na Śląsku Cieszyńskim

Wprowadzenie reformacji w Księstwie 
Cieszyńskim w XVI w. miało wpływ na 
procesy społeczne zachodzące na tym te-
renie. Reformację umocniła Sydonia Kata-
rzyna (ok. 1550–1594), a jej porządek ko-
ścielny i szkolny stworzył podstawy, dzięki 
którym rozwijała się nie tylko nowa idea, 
ale i szkolnictwo. Dzięki umiejętności czy-
tania kobiety ewangelickie już w odległej 
przeszłości wygłaszały kazania z postylli 
i często przewodziły domowemu śpiewaniu 
pieśni1. W ciągu stuleci powstało nowożyt-

1 G. Kubica, Ewangelickie emancypantki na Śląsku 
Cieszyńskim [w:] K. Marcol i J. Kajfosz (red.), Ję-
zykowe i kulturowe modelowanie świata. Księga de-
dykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłub-
cowi, Czeski Cieszyn 2017, s. 161.

ne społeczeństwo, a sytuacja kobiet, które 
opanowały sztukę czytania, była odmienna 
od sytuacji Polek z ziem Rzeczypospoli-
tej przedrozbiorowej. Czytając, uczyły się 
rozumieć otaczającą rzeczywistość i kiedy 
w XIX w. kształtowało się nowożytne spo-
łeczeństwo, były już dobrze przygotowane 
do nowych ról. Mogły swoją wiedzą oraz 
umiejętnościami kreować nową rzeczy-
wistość. Ich sytuacja nie różniła się wtedy 
specjalnie od sytuacji kobiet w rozwinię-
tych krajach Europy Zachodniej.

Kobiety w pamiętnikach 
działaczy narodowych

W XIX i XX w. kobiety na Śląsku 
Cieszyńskim zawdzięczały swoją pozycję 
wykształceniu. Wtedy jednym z najważ-

Władysława Magiera

Kobiety ewangeliczki Śląska Cieszyńskiego 
dla Niepodległej

Wiara i przekonania zawsze wywierały wpływ 
na życie jednostek, a tym samym społeczeństw.

Historia często milczy o roli, jaką odgrywały matki, żony i siostry. Na 
Śląsku Cieszyńskim nie było polskich arystokratek i ich funkcje przeję-
ły włościanki oraz córki i żony inteligentów i rzemieślników. Znaczenie 
kobiet w procesach tworzenia się narodu polskiego było nie do przece-
nienia.
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niejszych zadań była walka o przetrwanie 
języka polskiego i utrwalenie poczucia 
tożsamości narodowej młodego pokolenia. 
Ówczesne mądre kobiety, świadome proce-
sów zachodzących w otaczającym świecie, 
mogły aktywnie uczestniczyć w życiu spo-
łecznym i w kulturze. Mogły też aktywnie 
przyczyniać do budzenia świadomości na-
rodowej na tym skrawku ziem polskich, 
gdzie polski ruch narodowy rozwijał się 
dzięki mrówczej pracy tysięcy zwykłych 
ludzi. Uosobieniem tego ruchu byli znani 
wszystkim, a walczący słowem bojowni-
cy – w ogromnej większości absolwenci 
gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie. 
Jednak za każdym z tych tzw. budzicieli 
ducha narodowego stała kobieta. W swo-
ich wspomnieniach, które dotyczyły I po-
łowy XIX w., działacze ci pisali z wielkim 
szacunkiem np. o swoich matkach. Paweł 
Stalmach, jeden z najważniejszych przy-
wódców ruchu narodowego w Cieszyń-
skiem, wyznawał w pamiętniku: Matka 
przez dzień powtarzała ze mną zadanie. 
Dalej dodawał, że prawie powszechnym było 
wówczas zwyczajem, nauczyć dzieci w domu 
przynajmniej abecadła, dlatego pierwszym 
nauczycielem dziecka w domu był albo ojciec 
albo matka lub babka, albo też jaka stara są-
siadka2. Najczęściej była to jednak kobieta. 
Ojciec pracował zarobkowo i nie zawsze 
miał czas. Andrzej Cinciała w Dzienniku 
wspominał, że kiedy w 1846 r. powiedział 
matce o swoich planach podjęcia studiów: 
ona przyzwoliła, lecz bolało ją sumienie, że 
mi już nie może pomoc w tym przedsięwzię-
ciu3 – już wtedy rodzinne gospodarstwo 
przejął brat. Jan Kubisz tak opisywał życie 
w rodzinnym domu: Na naradzie familijnej, 

2 P. Stalmach, Pamiętniki, Cieszyn 1991, s. 12.
3 A. Cinciała, Dziennik 1846–1853, Cz. I, Cieszyn 

2015, s. 380.

której przewodniczyła matka, ojciec zasiadał 
z głosem doradczym, postanowiono...4. To 
zdanie wiele mówi o roli kobiet w tamtym 
czasie i nawet, jeśli niejednokrotnie działa-
ły anonimowo u boku mężów i na niejako 
„ich konto”, to jednak zawsze mogły dora-
dzać, inspirować. Bogumił Hoff, tzw. „od-
krywca Wisły”, pisał w swojej naukowej, 
etnograficznej pracy o wiślankach: Kobiety, 
wbrew ich rówieśniczkom w innych częściach 
Polski, wcale nie są potulne i nieśmiałe; ow-
szem zachowują się i rozmawiają z obcymi 
z otwartością i śmiałością, imponującą czę-
sto stanowczością, bystrością umysłu i nawet 
dowcipem. Autor zauważył ponadto, że 
twarze tam przeważnie z wyrazem inteligent-
nym spotkać można często bardzo urodziwe, 
szczególnie u kobiet5. Na ich urok osobisty, 
wg B. Hoffa, oprócz urody składały się mą-
drość i otwartość wynikające z posiadanych 
umiejętności, czyli m.in. czytania.

Aktywne mimo wszystko

Rola kobiet na Śląsku Cieszyńskim 
w procesach tworzenia się narodu polskie-
go była nie do przecenienia, ale historia 
często milczy o roli matek, żon i sióstr. Na 
Śląsku Cieszyńskim nie było polskich ary-
stokratek i ich funkcję przejęły włościan-
ki oraz córki i żony polskich inteligentów 
i rzemieślników. One właśnie były najak-
tywniejszą częścią kobiecej społeczności. 
Niestety, nie mogły w tym czasie zajmować 
stanowisk publicznych, ponieważ ustawa 
stowarzyszeniach z r. obowiązująca w mo-
narchii austro-węgierskiej, w paragrafie 30. 
4 J. Kubisz, Pamiętnik starego nauczyciela, Cieszyn 

1928, s. 9.
5 B. Hoff, Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. 

Obraz etnograficzny, Warszawa 1888, s. 30.
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stanowiła Obcokrajowiec, kobieta i małoletni 
nie mogą być przyjęci na członków stowarzy-
szenia publicznego ustawa z 18676. Prawo 
wyborcze z 1907 r. również wykluczało 
je z życia politycznego, nie stały się więc 
posłankami ani radnymi, nie mogły nawet 
wybierać. Były przed nimi zamknięte nie 
tylko organizacje polityczne, ale również 
w sporej części przemysłowe i rzemieślni-
cze. Co więc im pozostało? Właściwie tyl-
ko organizacje oświatowe i kulturalne, cha-
rytatywne i filantropijne. Mimo to właśnie 
kobiety wniosły wielki wkład w materialną 
i niematerialną rzeczywistość Śląska Cie-
szyńskiego i udzielały się w różnych prze-
strzeniach.

Bardzo trudno ówczesne aktywistki 
zaszufladkować. Kobiety, które uchodziły-
by dzisiaj jednoznacznie za bizneswomen, 
wtedy zajmowały się nie tylko szeroko ro-
zumianą działalnością charytatywną, co 
i dzisiaj się zdarza, ale również aktywnie 
kreowały nową rzeczywistość. Jako świa-
dome obywatelki znajdowały czas na pracę 
w organizacjach społecznych i narodowych.

Maria Górniak-Cienciałowa

Przykładem może być Maria Górniak-
-Cienciałowa (1856–1905) współwłaści-
cielka firmy – cegielni w Sibicy, działaczka 
narodowa, filantropka, żona znanego dzia-
łacza i darczyńcy, Franciszka Górniaka. 
Małżeństwo kierowało się nowoczesnymi 
zasadami i tym samym torowało drogę 
kobietom do ich współczesnej pozycji. We 
wspomnieniach czytamy, że Franciszek, 

6 W. Najdus, O prawa dla kobiet w zaborze austriac-
kim [w:] A. Żarnowska i A. Szwarc (red.), Kobieta 
i świat polityki, Warszawa 1994, s.  99–118.

kiedy przedstawiał swój testament, powie-
dział: myśmy to z żoną tak uradzili7. Maria 
nie była tylko domową kuchtą, a w pełni 
świadomą swojej pozycji kobietą, której 
zasługi w pełni doceniał mąż. W 2. poł. 
XIX  w. Górniakowie nabyli na współ-
własność majątek, a powstała tam cegiel-
nia również była ich wspólną własnością. 
W tamtej epoce najczęściej majątkiem 
żony po ślubie zarządzał mąż. Współwła-
sność należy uznać wtedy za absolutny 
wyjątek. W niektórych państwach Europy 
kobiety nie miały wówczas, i jeszcze długo 
później, nawet osobowości prawnej; gło-
wą rodziny pozostawał mężczyzna. Ma-
ria, mimo że nie należała do żadnej partii, 
doskonale rozumiała ówczesne realia spo-
łeczno-polityczne i w swoim testamencie 
utrzymała wszystkie darowizny męża na 
cele narodowe i charytatywne, a dzieciom 
nakazała realizować ideały rodziców. Wie-
działa, podobnie jak mąż, że na ziemi liczy 
się to, co człowiek po sobie pozostawia – 
mały wkład w budowanie świata. Spon-
sorowała polskie organizacje narodowe, 
kontynuowała dzieło męża, przekonana, że 
warto wspierać wszystkie inicjatywy mają-
ce budzić polskiego ducha.

Po śmierci męża nadal uroczyście ob-
chodzono w domu święta narodowe, do-
żynki, organizowano różne spotkania. 
Maria jako gospodyni zarządzała wszyst-
kim, a studenci wspominali: gaździnka 
zastawiała stół obfitym jadłem, co do wiecz-
nie głodnej młodzieży było ponad wszystko. 
I po śmierci Górniaka jadało w tym pokoiku 
wielu ubogich studentów i z niego wychodzi-
ło, co wsparcia potrzebowali, a wychodzili 
obficie wspomożeni. Ksiądz biskup Korol 
Kotula tak wspomina te spotkania: Dużą 
rolę w wyprowadzaniu nas z naszych cia-
7 W. Sosna, Franciszek Górniak, Cieszyn 2001, s. 7.
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Maria Górniak-Cienciałowa z dziećmi (z archiwum Anny Górniak-Świątek).
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snych i prymitywnych warunków na szerszy, 
kulturalny świat odegrały zebrania młodzie-
ży u Cienciałów w Sibicy […]. Zebrania te 
odbywały się już dawniej, za życia Górnia-
ka. Za naszych czasów bywało tam kilku 
akademików […]. Urządzaliśmy różne gry, 
śpiewaliśmy pieśni narodowe, rozmawialiśmy 
o różnych sprawach i w ten sposób przygoto-
wywaliśmy się do przyszłego życia i społecz-
nego8.

Maria Cienciałowa nie brała bezpo-
średniego udziału w życiu politycznym, ale 
wspierając materialnie polskie organizacje, 
umożliwiała im faktyczne działanie. Obo-
wiązek wobec polskiego społeczeństwa 
traktowała bardzo poważnie i w tym du-
chu wychowała troje dzieci (kilkoro zmarło 
w niemowlęctwie), które również wiele zro-
biły dla ojczyzny. Całe życie opiekowała się 
studentami, ale również ubogimi, udzielała 
się w pracy charytatywnej i nad jej grobem 
w dniu pogrzebu stanęły całe szeregi bied-
nych, tudzież spora liczba ubogich studentów, 
którymi się nieboszczka gorliwie opiekowała9.

Nina Górniak

Jej wnuczkę, Ninę Górniak (1915– 
–1939), znaną w Polsce i Europie projek-
tantkę odzieży, również można nazwać lo-
kalną patriotką. Była córką Jana Górniaka, 
właściciela cegielni i wielkiego filantropa 
i patrioty, którego Niemcy aresztowali 
już 1 września 1939 r. Nina z rodzinnego 
domu wyniosła zamiłowanie do działal-
ności społecznej. Była uczennicą 5. klasy 
szkoły ludowej w Czeskim Cieszynie, kie-
dy została członkinią zuchowej gromady, 

8 J. Kubisz, Pamiętnik, s. 296.
9 „Przegląd Polityczny” 1905, nr 36.

a w jakiś czas później harcerką. Przeszła 
wszystkie stopnie harcerskiego wtajem-
niczenia, powierzono jej drużynę żeńską 
Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji 
w Czeskim Cieszynie. Swoim podwład-
nym zaszczepiała zamiłowanie nie tylko do 
piękna, ale i do Polski.

Jej talent plastyczny został odkryty 
bardzo wcześnie. Studiowała w Wied-
niu i w  Państwowej Szkole Zdobniczej 
w Krakowie. Tam też otworzyła własną 
pracownię – warsztat tkactwa artystyczne-
go. Tworzyła niepowtarzające się wzory na 
materiałach tkanych z najlepszych wełen. 
Tkaniny miały geometryczne, niezwykle 
ciekawe wzory i żywą kolorystykę.

Do rodzinnego domu w Świbicy była 
zawsze bardzo przywiązana i rok przed 
wybuchem II wojny przeniosła tutaj swoją 

Maria Górniak-Cienciałowa z drugim mężem 
(z archiwum Anny Górniak-Świątek).
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pracownię tkactwa artystycznego. Wcze-
śniej zmarła jej matka i ona, najstarsza, 
matkowała młodszemu rodzeństwu. Wzo-
rem dziadka tworzyła rodzinną firmę, 
pomagał brat (chemik) i siostrą Maria. 
Nina zasłynęła jako projektantka nie tylko 
damskiej odzieży, sukien wieczorowych, 
ale również kostiumów teatralnych, histo-
rycznych i galowych. Malowała ilustracje 
do bajek, próbowała też malarstwa religij-
nego i projektowania witraży. We wszyst-
kich jej projektach dużą rolę odgrywały 
detale i dodatki. Kreacje opracowywała 
wraz z dodatkami, a do projektów dołą-
czała kilka próbek i panie mogły wybrać 
od razu krój i tkaninę. Komplety, w stylu 
klasycznej elegancji, robiły wyjątkową ka-
rierę. Nina często osobiście prezentowała 
projekty, a miała wyjątkową urodę. Wyroby 
eksponowała na wielu wystawach; zdobyła 
sławę w Europie i z jej wzorów korzystały 
paryskie firmy Rodier i Chanel. Nie nale-
ży się więc dziwić, że jej nazwisko znalazło 

się we włoskich encyklopediach, a ostatnio 
została przypomniana nie tylko na wysta-
wie w Cieszynie, ale i w Neapolu. Wyra-
biała tkaniny przewyższające pomysłowością 
najmodniejsze materiały paryskie, eleganckie, 
mięciutkie, zwiewne, przyjemne w dotknię-
ciu10 – tak oceniano w gazetach jej wyroby.

Do końca pozostała oddana swojej 
malej ojczyźnie. Chciała tutaj, na Śląsku 
Cieszyńskim, kontynuować swoje marze-
nia i w pewnym sensie marzenia dziadka. 
W rodzinnej Sibicy (obecnie część Cze-
skiego Cieszyna) zamierzała otworzyć 
szkołę dla dziewcząt. Doskonale wiedziała, 
że zawód dla kobiety jest bardzo ważny – 
decyduje często o jej sytuacji majątkowej 
i społecznej. Niestety, II wojna światowa 
położyła kres przedsięwzięciom, Nina 
zginęła we wrześniu 1939 r. w czasie na-
lotu niemieckiej Luftwaffe na pociąg, któ-
rym podróżowała.

10   W. Magiera, Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego, 
Puńców 2014, s. 36.

Nina Górniak (z archiwum Anny Górniak-Świątek).
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Nina Górniak była prekursorką lokal-
nej przedsiębiorczości i przykładem osoby, 
która chciała wspierać swoich rodaków. 
Ogromny bagaż kulturowy wyniesiony 
z rodzinnego domu pomagał jej w życiu. 
Przecież w zawrotnym tempie zrobiła 
karierę w świecie mody, gdzie pracowała 
z najlepszymi.

Emilia Kołder

Kobietą angażująca się w wiele działań 
była Emilia Kołder (1900–1974). Pocho-
dziła z rodziny górniczej z Średniej Suchej 
(Republika Czeska – Zaolzie) i tu miesz-
kała przez całe życie. Wcześnie straciła 
matkę i od dzieciństwa pomagała w gospo-
darstwie, m.in. opiekowała się młodszym 
rodzeństwem. Wyróżniała się zdolnościa-
mi, ale skończyła tylko szkołę podstawową 
i pół roczny kurs gotowania. Jako mężatka 
i matka udzielała się prawie we wszystkich 
polskich i kościelnych organizacjach dzia-
łających na Zaolziu. W latach trzydzie-
stych na łamach „Ewangelika” nawoływała 
kobiety do udziału w życiu społecznym 
i do zasiadania, na równi z mężczyznami, 
w zarządach organizacji.

Pisała sztuki wystawiane przez ama-
torskie zespoły, które cieszyły się wielkim 
powodzeniem. Pieniądze z biletów prze-
znaczano na budowę ochronki, sama była 
także członkiem komitetu budowy te-
goż przedszkola.

W swoich wspomnieniach notowała: 
po wojnie to była bieda o kucharki i o wia-
domości kulinarne. Nie zostało nic. No i ja 

zaczęłam gotować już na fest11. Gotowała „po 
weselach”, ale najważniejsze dla niej były 
jednak kursy gotowania, które prowadziła 
do końca swych dni. Przeprowadziła po-
nad 60 kursów, zakończonych wystawami. 
Aby pomóc kursantkom, postanowiła wy-
dać wybór przepisów i w 1956 r. uzyskała 
pozwolenie na wydanie zbioru, odbitego 
w hucie w Trzyńcu na powielaczu. Nie-
wielki nakład szybko się rozszedł, trzeba 
było wydać książkę na nowo. Walka o nią 
trwała ponad 7 lat. Mogła ją opublikować 
tylko przez Polski Związek Kulturalno-
-Oświatowy, a tam nie było przychylnej 
atmosfery, mimo że Kuchnia znajdowała 
się na pierwszym miejscu zamówień z kół 
terenowych. Sekretarz Zarządu Głów-
nego mówił: Jeśli chodzi o wydanie książki 
kucharskiej, to zaczęliśmy się w ogóle tym 

11   K. Kaszper, Kotlety baranie „Zwrot” 1972, nr 3, 
s. 27–29.

Projekt Niny Górniak z próbką materiału  
(z archiwum Anny Górniak-Świątek). 
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interesować, bo nasze kobiety włączyły się 
do akcji i to spowodowały. Sprawa ciągnęła 
się latami. Autorka wszędzie natrafiała na 
„szklany sufit”. Wszyscy obiecywali, ale nic 
się nie działo. Emilia Kołder wspominała: 
Teraz są już ludzie, co pomarli, a chcieli tę 
książkę. Ludzie już nie wierzą. Pamiętano 
jednak, że pani Kołder tu przychodziła, mo-
nitowała, czasami ze łzami w oczach, to jest 
przerażające, że dotąd nie wydano12. Prze-
rzucano się odpowiedzialnością, piętrzyły 
się utrudnienia. Ostatecznie Kuchnia śląska 
w pięknej, płóciennej oprawie ukazała się 
po raz pierwszy w 1972 r. Nakład był wy-
soki, 35 tys. egzemplarzy, a później pojawi-
ły się dodruki i kolejne wydania – w sumie 
100 tys. egzemplarzy. To największy nakład 
książki, jaki ukazał się do tej pory na Ślą-
sku Cieszyńskim. Opracowanie sprzeda-
wano po obu stronach Olzy. Znajduje się 
prawie w każdym domu. Książkę nazwano 
nawet kucharską biblią. Kuchnia śląska za-
wiera 1101 przepisów, ułożonych w grupy, 
np.: zupy, sosy, mięsa, desery, ciasta, napoje 
itd. Celem autorki było nie tylko spisanie 
12  tamże.

regionalnych receptur, ale również utrwa-
lenie i zachowanie polskiej tradycji. Pisała 
że przecież ciągle ubywa u nas tych Polaków, 
żeby też coś zostało, że tu na tym Śląsku 
Cieszyńskim coś Polacy robili13. W książce, 
niestety, nie pojawiły się zdjęcia, bo mimo 
że autorka przygotowała dwukrotnie, wła-
snym sumptem, wystawy, to fotografie nie 
odpowiadały redaktorom.

Książka zbierała bardzo dobre recenzje. 
Pisano, że opracowanie ma na celu udostęp-
nienie przepisów wprawdzie znanych potraw, 
jednakże tu podanych w myśl tradycji regio-
nu. Ponadto zapoznaje ze specyficznymi spo-
sobami przyrządzania potraw znanych tylko 
na tym terenie. Autorką jest śląska gospo-
dyni, mieszkająca od urodzenia w Cieszyń-
skiem, będąca od lat kucharką wesel śląskich, 
różnych uroczystości, znająca bardzo dobrze 
sprawy kulinarne tego terenu14. Z pewnością 
oddawała specyfikę kuchni Śląska Cie-
szyńskiego.

Zdolności kulinarne autorki były znane 
od Bogumina po Jabłonków, a po wydaniu 
Kuchni jej sława przekroczyła granicę Ślą-
ska i Czechosłowacji. Emilia była kobietą 
obdarzoną silnym charakterem. Pokony-
wała wiele trudności, a jej uzdolnienia or-
ganizacyjne i ogromna pracowitość wzbu-
dzały powszechny szacunek. Dlatego jej 
pogrzeb w 1974 r. był wielką manifestacją. 
Liczba uczestników zaskoczyła nawet księ-
ży. Spoczęła obok męża, w rodzinnym gro-
bie, na cmentarzu ewangelickim w Średniej 
Suchej. Kościelny charakter pogrzebu spo-
wodował, że nie było na nim oficjalnych 
przemówień przedstawicieli organizacji, 
w których tak aktywnie działała.

13  tamże.
14  E. Kołder, Kuchnia śląska, Ostrawa 1978, s. 3.

Emilia Kołder (z archiwum Karola Krygla). 
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Wkład Emilii Kołder w rozwój kultu-
ry naszej „małej ojczyzny” jest ogromny. 
Spisała regionalne przepisy, upowszech-
niła cieszyńską kuchnię. Obecnie przecież 
nawyki kulinarne stają się jednym z ele-
mentów identyfikacji regionalnej, świadczą 
o niepowtarzalnej kulturze danej ziemi. 
Cieszyńskie przepisy nie zostały zapo-
mniane. Nadal piecze się kołocze i poleśni-
ki, a w 2014 r. w Bielsku-Białej ukazała się 
Kuchnia Śląska Cieszyńskiego, czyli wybór 
przepisów kulinarnych Emilii Kołder.

Podsumowanie

Kobiety, których sylwetki zarysowano 
w niniejszym artykule, w różny sposób 
chciały zmieniać społeczeństwo. Uczest-
niczyły w procesach modernizacyjnych, 
zdobywały wiedzę, stawały się aktyw-
nymi działaczkami ewangelickich (i nie 
tylko) stowarzyszeń narodowych, chary-
tatywnych i edukacyjnych. Przyczyniły 
się do ukształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego na Śląsku Cieszyńskim, 
a swoim życiem zaświadczyły, że kobiety 
mogły wpływać na rzeczywistość. Na Ślą-
sku Cieszyńskim takich kobiet było wiele, 
a proces zaangażowania nasilał się wraz ze 
wzrostem wykształcenia. Sytuacja kobiet 
w tym regionie wynikała z uwarunkowań 
historycznych, na które religia miała bar-
dzo istotny wpływ. Kobiety zawdzięczały 
luteranizmowi swoją pozycję, ponieważ 
w „religiach protestanckich zostaje wyeks-
ponowany jeden czynnik twórczy – ludzka 
indywidualność, promieniująca twórczo-
ścią oryginalną, nawet wśród spraw co-

dziennych”15. Nowoczesność pojmowano 
tutaj przede wszystkim jako nowy sposób 
myślenia, który prowadził do tego, by spo-
żytkować najnowsze zdobycze techniki dla 
życia wartościowego16. Dlatego wcześnie 
doceniono rolę szkoły i wykształcenia, 
do którego dopuszczano kobiety. Poziom 
wykształcenia określał z kolei poziom za-
interesowań, rodzaje aktywności oraz in-
tensywność uczestnictwa w życiu kultural-
nym jako odbiorców i twórców zarazem. 
Wykształcone kobiety nie pozostały bierne 
i włączyły się do tworzenia szeroko rozu-
mianej kultury na Śląsku Cieszyńskim.

15   J. Szczepański, Korzeniami wrosłem w ziemię, Ka-
towice 1984, s. 8.

16   K.D. Kadłubiec, W cieszyńskim mateczniku, Cze-
ski Cieszyn 2015, s. 81.

Emilia Kołder podczas przyrządzania jednej ze 
swoich potraw (z archiwum Karola Krygla). 
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11 listopada 2018

Czasem niewiele potrzeba, by stać 
się bezdomnym. Wokół biało-czerwono 
i szumnie. Jestem na cieszyńskim rynku, 
sama wśród tłumu nieznanych mi twarzy 
i znanych z widzenia byłych esbeków. Dwaj 
bezdomni zdejmują czapki z głów, wstają 
z ławki, kładą rękę na serce i głośno śpie-
wają hymn – to oni stają się moim opar-
ciem…

Wielu nazwisk zabrakło…

Jest 26 listopada. Na cieszyńskim ryn-
ku szaro, zimno, bezludnie. Na ratuszu 
łopoczą flagi. To wciąż widomy znak roku 
jubileuszowego. Jak wiele znaczy ta flaga! 
Ile łez i krwi za nią przelanej!? Mijane 
przez spieszących się ludzi tablice pamiąt-
kowe, gdzie ważne fakty zostały wyryte 
rylcem, zatrzymane w kamieniu, by nie 
zapomnieć, by wciąż na nowo poznawać 
cenę, jaką przyszło zapłacić za wolność 

i niepodległość – czy skupiają uwagę prze-
chodnia?

Tak wielu nazwisk zabrakło, tak mno-
gim nie udało się dostać w wybrany spis 
ewangelików – Polaków w drodze do 
Niepodległej…, a jednak tu stali, na cie-
szyńskim rynku, gdy na przełomie paź-
dziernika i listopada 1918 r. działa się tak 
brzemienna w skutki historia. Trudno po-
jąć tę tęsknotę ludzi za Polską… tęsknotę 
mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego, któ-
rych ziemie prawie 600 lat były poza Ma-
cierzą. Śląsk Cieszyński nie znajdował się 
bowiem pod zaborami, ale już w XIV w. 
stał się lennem królów czeskich, a później 
– Habsburgów.

Z morza wspomnień…  
Jan Władysław Kubisz

Z morza zapomnienia chcę wyłowić 
dziś jedną postać: 2 listopada 1918 r., jako 
podporucznik Wojska Polskiego przydzie-

Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Glossa do Święta Niepodległości...
W 100-lecie niepodległości wspominam nie tylko te osoby których na-
zwiska wyryto w miejscach pamięci. Są bowiem ludzie, których na nich 
zabrakło, a wśród nich ewangelicy. Właśnie jednemu z nich poświęcam 
tę glossę. Ten patriota z pewnością zasługuje na przypomnienie.
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lony do kierowania Oddziałem Chirur-
gicznym Szpitala Wojskowego w Cieszy-
nie, przyjechał po wojennej tułaczce dr Jan 
Władysław Kubisz. Urodzony w 1885 r. 
w Gnojniku, na tej ziemi, jako syn nauczy-
ciela i znanego działacza narodowego na 
Śląsku, Jana Kubisza1, i Malwiny z d. Pu-
stówka, jest znakomitym przykładem pa-
trioty, który przyczynił się do odrodzenia 
i kształtowania niepodległej Polski.

Egzamin dojrzałości zdał w 1905 r. 
w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkol-
nej w Cieszynie. Medycynę studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

1 A. Błahut-Kowalczyk, Jan Kubisz (1848-1929). 
Duchowość poety spod Goduli. SiM 2.0 1/2018

a ukończył ją w marcu 1912 r., promowany 
na doktora wszech nauk lekarskich. Pół-
roczną służbę wojskową odbył w Szpitalu 
Garnizonowym Załogi no 15 w Krakowie, 
po czym został sekundariuszem Szpitala 
Powszechnego w Morawskiej Ostrawie. 
Tam pozostał do mobilizacji.

Niewola

Przydzielony do 11. Pułku Ułanów 
w armii austriackiej wraz z wybuchem wiel-
kiej wojny Kubisz wyruszył na front rosyj-
ski. Pod Brzeżanami, 26 sierpnia 1914 r., 
dostał się do niewoli rosyjskiej. Jako jeniec 

dr Jan Kubisz i jego przyszła żona, pielęgniarka, Hedwig Ullrich, szpital wojskowy w Cieszynie ok. 1919 r. 
(arch. A. Błahut-Kowalczyk).
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wojenny spełniał funkcję lekarza obozowe-
go w Kijowie, Atkarsku pod Saratowem 
i Moskwie. Z informacji udostępnionych 
przez Wojskowe Biuro Historyczne wy-
nika, że dr Jan Kubisz w niewoli rosyjskiej 
zaangażował się w działalność komitetu 
pomocy wysiedleńcom działań wojennych, 
pośredniczył między szwedzkim Czerwo-
nym Krzyżem a Polakami wywiezionymi 
na Syberię. W niewoli rosyjskiej pozosta-
wał do 20 grudnia 1917 r., a potem ruszył 
do Krakowa, gdzie podjął pracę chirurga 

w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.

Epizody z wojny 
polsko-czeskiej

W październiku 1918 r., po przewro-
cie, Jan Władysław Kubisz zgłosił się do 
powstającej armii polskiej i otrzymał przy-
dział do Szpitala Wojskowego w Cieszynie, 

dr Jan Kubisz przy lekturze Biblii, lata czterdzieste XX w. 



Przegląd ewangelicki 2.0 61

gdzie pozostał do demobilizacji tj. do 15 
lutego 1922 r. Nieznany epizod z życia dr. 
Jana Kubisza dotyczył jego udziału w woj-
nie czesko-polskiej w 1919 r. Podczas na-
jazdu czeskiego, już w randze kapitana, 
otrzymał rozkaz pozostania w szpitalu od 
17 stycznia do 20 lutego 1919 r. celem czu-
wania nad chorymi i nad majątkiem tego 
obiektu. Szpital liczył 200 łóżek dla pacjen-
tów chirurgicznych. Kubisz uratował, wraz 
z dr. Woellersdorferem (polskim oficerem, 
późniejszą ofiarą mordu katyńskiego) cały 
sprzęt chirurgiczny i mienie szpitala. Jak 
napisano w dokumencie WBH: korzystał 
z tego, że znał ludność tamtejszą i dowódcę 
czeskiego oddziału2. Mówiąc wprost: synek 

2 Wojskowe Biuro Historyczne im.gen.broni Ka-
zimierza Sosnkowskiego M.N. 02.08.1931 sygn 
CAW Kubisz Jan

z Gnojnika porozmawiał z synkiem z Cie-
szyna Zachodniego (obecnie Český Těšín) 
i uzyskał zapewnienie o oszczędzeniu woj-
skowej lecznicy! To były meandry pogra-
nicza! Z jednej strony bogactwo doświad-
czeń, kultur, wyznań, języków, więzów, 
życzliwości, z drugiej – spiętrzenie różnych 
interesów, napięć i niechęci.

Na rynku cieszyńskim dziś wciąż hula 
listopadowy wiatr i łopoczą biało-czerwo-
ne flagi. Mało kto wie, że 5 listopada 1918 
r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 
podpisała z czeskim Narodnim Vyborem 
umowę dotyczącą granic3 z nadzieją na 
późniejsze międzynarodowe rozwiązanie, 
z nadzieją na plebiscyt, do którego nie do-
szło. Wspomniana wcześniej wojna cze-

3 Dr Józef Szymeczek, Zaolzie – żniwo bogate czy ja-
łowe?, SiM 2.0 1/2018

dr Jan Kubisz (stoi drugi z lewej) po 1945 r.
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sko-polska, zwana niestosownie „epizodem 
granicznym”, pochłonęła wiele ofiar (m.in. 
w bitwie pod Zebrzydowicami 26 stycznia 
1919 r. zginął brat gen. Józefa Hallera, kpt. 
Cezary Haller; a tego samego dnia zamor-
dowano w Stonawie kilkunastu wojennych 
jeńców polskich z 12. Wadowickiego Puł-
ku Piechoty). Półtora roku później, 28 lip-
ca 1920 r., zapadła decyzja Rady Ambasa-
dorów w Paryżu i Śląsk Cieszyński został 
przecięty granicą, w przybliżeniu – wzdłuż 
rzeki Olzy. Cieszyn, przez który przepływa 
Olza, został przepołowiony. Pęknięte serce 
krwawi długo, ale chce żyć. I żyje. Cegła 
po cegle buduje nowy kształt w różnych 
odsłonach, zależnie od dziesięcioleci, zda-
rzeń historycznych, ciemnej nocy II wojny 
światowej, zmian ustrojowych, osobistych 
doświadczeń pojedynczego człowieka.

W Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie

Dr Jan Kubisz w 1922 r. przeszedł 
w stopniu kapitana Wojska Polskiego do 
rezerwy i objął stanowisko lekarza od-
działowego w Szpitalu Śląskim w Cie-
szynie. Zyskał opinię wybitnego chirurga, 
życzliwego pacjentom lekarza, człowieka 
głębokiej wiary. Nie było mu łatwo w do-
tąd niemieckim zespole pracowników pod 
dyrekcją dr Hermanna Hinterstoissera, 
który niechętnie patrzył na nową sytuację 
polityczną i polskie wpływy. Tymczasem 
1  listopada 1930 r. dr Jan Kubisz został 
mianowany przez Urząd Wojewódzki 
w Katowicach pierwszym polskim dyrek-
torem szpitala, którą to funkcję sprawował 
do wybuchu II wojny światowej oraz w la-
tach: 1945–1948, do swej śmierci.

Osobisty lekarz 
prezydenta

W okresie międzywojennym, w latach 
trzydziestych, na skutek pewnego zbiegu 
okoliczności dr Jan Kubisz został osobi-
stym lekarzem prezydenta Mościckiego4. 
W 1938 r. prezydent Mościcki złożył 
prywatną wizytę swemu lekarzowi w jego 
letnim domku w Dzięgielowie koło Cie-
szyna. Jan Kubisz nigdy nie wykorzystywał 
zażyłości z prezydentem, nie przyjął też 
oferowanego mu wówczas zaszczytnego 
stanowiska w stolicy. Kierował się dobrem 
pacjentów, chęcią dalszego rozwoju szpi-
tala cieszyńskiego i potrzebami zwykłego 
człowieka5.

Ewakuacja szpitala 
ewangelickiego w powstaniu 

warszawskim

W czasie II wojny światowej dr Ku-
bisz ukrywał się w Warszawie. Wziął 
udział w powstaniu warszawskim i wraz 
z diakonisami ewakuował szpital, czego 
opis można odnaleźć w artykule „Strażni-
cy Ewangelicznej” z 1948 r. W Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie 
znajduje się informacja o tym bezpreceden-
sowym na warunki wojenne wydarzeniu, 
gdyż jedynym ocalałym szpitalem podczas 
powstania warszawskiego był szpital mal-
tański (ewangelicki) przy ul. Senatorskiej 
w Warszawie. Został on zajęty 14 sierp-

4 K. Kaszper, Lekarz Pana Prezydenta, Kalendarz 
Cieszyński 1985, s.113.

5 A.Błahut-Kowalczyk, Refleksje nad fotografią, 
„Ewangelik Pszczyński” 3(14)/94, s. 10.
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nia 1944  r. przez brygadę Dirlewangera. 
Pacjentów ewakuowano do Śródmieścia. 
Przy ul. Boduena 3 (adres mieszkania dr. 
Jana Kubisza!) znajdował się punkt sa-
nitarny, a równocześnie kwatera Korpu-
su Bezpieczeństwa.

Powrót do Cieszyna

Nocą, 14 sierpnia, Jan Kubisz opuścił 
Warszawę. Znalazł schronienie w Żyrar-
dowie – u Pawła Hulki-Laskowskiego6, 
w Częstochowie – u ks. seniora Wojaka, 
w Krakowie – u Józefa Figny, kompa-
na z lat gimnazjalnych. W końcu 3 maja 
1945 r. dr Jan Kubisz przybył do Cieszyna 
i natychmiast zorganizował pracę w szpi-
talu po wojennej zawierusze. Nadal, jak 
w latach trzydziestych XX w., zatrudnił 
jako pielęgniarki diakonisy z Diakona-
tu Eben-Ezer. Uruchomił nowe oddziały 
szpitalne, zatrudnił lekarzy. Służbę bliź-
niemu traktował jako służbę Polsce.

Uroczysty pogrzeb polskiego 
patrioty

Doktor Kubisz zmarł nagle, po krótkiej 
chorobie, 4 marca 1948 r. Towarzyszyła 
mu żona, Jadwiga z domu Ullrich, i jedy-

6 Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946), publicysta, 
pisarz i tłumacz literatury czeskiej (Przygody do-
brego wojaka Szwejka), którego po wojnie – scho-
rowanego i bezdomnego – Jan Kubisz przygarnął, 
umożliwił zamieszkanie na terenie Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie i stworzył warunki do pracy. 
P. Hulka-Laskowski napisał wówczas ostatnią swą 
powieść: Księżyc nad Cieszynem.

na córka, Malwina, która przy łożu śmierci 
ojca wyszła za mąż za dr. Emila Błahuta. 
Ślubu udzielił ks. Oskar Michejda, przyja-
ciel Jana Kubisza z ławy szkolnej. Byli przy 
nim również inni przyjaciele. Pogrzeb dr. 
Kubisza stał się manifestacją ludu Śląska 
Cieszyńskiego z obu stron Olzy. Nie bez 
powodu w Księdze zgonów parafii ewange-
lickiej w Cieszynie, w księdze, w której nie 
wolno czynić notatek w postaci komen-
tarzy, obok nazwiska Jana Kubisza, przy 
dacie urodzin i zgonu, informacji o przy-
czynach śmierci, znajduje się zapis: „wielki 
polski patriota”.

Może chcę Go dziś zobaczyć w tych 
dwu bezdomnych z cieszyńskiego ryn-
ku, którzy zdejmują czapki z głów, wstają 
z ławki, kładą rękę na serce i głośno śpie-
wają hymn…

dr Jan Władysław Kubisz – odznaczenia7

•   Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski Polonia Restituta – 1932

•  Medal Niepodległości – 1931
•   Medal Pamiątkowy za obronę Śląska 

Cieszyńskiego
•   Medal dziesięciolecia służby państwowej 

– brązowy
•   Medal dwudziestolecia służby państwo-

wej – srebrny
•   Dekret pochwalny za obronę Śląska 

Cieszyńskiego

7 Źródło: Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. 
broni Kazimierza Sosnkowskiego.



64 Słowo i Myśl 2/2018

Ewangelicyzm w Tanzanii

Położona na równiku Tanzania to kraj 
o powierzchni mniej więcej trzy razy więk-
szej od Polski, w którym żyje ok. 55 mln 
mieszkańców. Mozaikę religijną tamtego 
regionu świata tworzą: chrześcijaństwo 
(61,4%) oraz islam (35,2%), poza nimi wy-
stępują także tradycyjne religie plemienne. 
Źródła historycznej obecności ewangeli-
ków w Afryce równikowej stanowią fun-
damenty, położone przez misjonarzy wy-
wodzących się z różnorodnych towarzystw 
ewangelizacyjnych, m.in. misji berlińskiej, 
lipskiej czy bazylejskiej. Nad jeziorem Tan-
ganika działali także misjonarze ze Szwe-
cji, USA i Wielkiej Brytanii. W latach 
trzydziestych XX stulecia działało na tym 
obszarze siedem Kościołów luterańskich, 
które w 1963 r. połączyły się w jedną struk-
turę o charakterze federacyjnym. 

Do Kościoła luterańskiego należało 
według oficjalnych statystyk kościelnych 

z 2013 r. ok. 6 mln wiernych, obecnie może 
być ich zdecydowanie więcej (dokładniej-
sze dane jeszcze nie zostały opublikowane).

Partnerstwo pomorskich 
i tanzańskich ewangelików

Na przełomie października i listo-
pada 2018 r. siedmioosobowa delegacja 
z ewangelickiego Kościoła Pomorskiego 
(Pommerscher evangelischer Kirchenkreis) 
odwiedziła partnerską Diecezję Centralną 
Ewangelickiego Luterańskiego Kościoła 
Tanzanii (ELCT – Evangelical Lutheran 
Church in Tanzania). Partnerstwo po-
między Kościołem Pomorskim a Diecezją 
Centralną istnieje od lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku i od tego czasu prężnie 
się rozwija. W zeszłym roku, podczas ju-
bileuszu 500-lecia Reformacji, do Niemiec 
przyjechało w odwiedziny dwóch studen-
tów i dwie studentki teologii z zaprzyjaź-

Daria Grzywacz

Notatki z podróży po ewangelickiej Tanzanii 
(część I)

Wspomnienia uczestniczki podróży po Tanzanii przy okazji odwiedzin 
przedstawicieli ewangelickiego Kościoła Pomorskiego w zaprzyjaźnionej 
Diecezji Centralnej Ewangelickiego Luterańskiego Kościoła Tanzanii.
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nionego Instytutu Biblijnego w Kiomboi 
(Kiomboi Lutheran Bible Institute), wspie-
rani w ramach programu stypendialnego. 
W 2018 r. ich edukacja dobiegła końca 
i 28 października 2018 r. odbyła się uro-

czystość wręczenia dyplomów, połączona 
z nabożeństwem z okazji święta Refor-
macji w Kiomboi. Delegacja z Kościoła 
Pomorskiego została zaproszona m.in. do 
wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Ordynacja na ewangelizatorów  w Kiomboi (fot. D. Grzywacz).
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Mungu Wetu Ndiye Boma

Dzień uroczystości rozpoczęliśmy mo-
dlitwą poranną dla osób zatrudnionych 
w administracji diecezji. Spotykamy się 
w małej kapliczce, niedaleko kościoła Im-
manuela. Modlimy się razem z miejsco-
wymi w suahili. Przywitał nas bp ks. dr 
Alex Mkumbo. Przed wyjazdem uczyliśmy 
nieco tego języka, no i teraz mamy oka-
zję praktycznie się zaprezentować. Każdy 
z nas przestawia się parafianom, wyraża-
jąc się w suahili. Melodię ostatniej pieśni 
rozpoznajemy od razu – pod trudnym ty-
tułem Mungu Wetu Ndiye Boma kryje się 
hymn reformacyjny Warownym grodem jest 
nasz Bóg. Śpiewając, wychodzimy z kaplicy, 
wszyscy ściskają sobie dłonie na przywita-
nie – my udajemy się na chwilę do biskupa.

W oczekiwaniu na transport

O godz. 14.00 mamy pojechać dalej, 
do Kiomboi, do luterańskiego Instytutu 
Biblijnego. Jesteśmy punktualni – czeka-
my w umówionym punkcie – centrum 
katolickim (Catholic Centre). Rozsiadamy 
się wygodnie i czekamy, aż ktoś nas odbie-
rze... Oczywiście, nasz kierowca i opieku-
nowie dalszej podróży pojawiają się... trzy 
godziny później. Może gdzieś na świecie 
jest wtedy właśnie godzina czternasta? Dla 
nas to nie problem. Nadrabiamy wszystkie 
zaległości dnia – pijemy kawę, zwiedza-
my okolicę, ćwiczymy się w śpiewie. Nasz 
kwartet dęty zaczął próbę. Niektórzy przy-
glądają się gościom weselnym – kolorowy 
i wesoły orszak wychodzi właśnie z budyn-
ku pobliskiego kościoła katolickiego. Mijają 

Uroczysty pochód absolwentów teologii podczas uroczystości Kiomboi (fot. D. Grzywacz).
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Z Biblią na co dzień w języku suahili (fot. D. Grzywacz).
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trzy godziny. O 17.00 pojawia się Elitege-
meo Mpumpa, pastor Rurumy i dyrektor 
Luterańskiego Instytut (Kiomboi Lutheran 
Bible Institute).

Droga do Kiomboi

Razem z małżonką księdza podróżu-
jemy przez stepy Tanzanii. Obserwujemy 
wiejskie krajobrazy; przy nieutwardzonych 
drogach stoją sprzedający swoje plony rol-
nicy, oferując owoce, warzywa i orzechy 
ziemne. Towarzyszą tej podróży przepięk-
ne zachody słońca. Niezwykłe, urokliwe 
momenty, które z pewnością zainspirowa-
łyby także mistrza pejzażu – Caspara Da-
vida Friedricha.

Na miejscu w Kiomboi, mieszkamy 
w domu gościnnym, położonym na terenie 
kampusu. Następnego dnia odbyła się uro-
czystość absolutoryjna kolejnego rocznika 
studentów. Znamy niektórych z nich, gdyż 
w 2017 r. odwiedzili nas na Pomorzu.

Uroczystość absolutoryjna

Kilkugodzinna uroczystość zakończe-
nia roku akademickiego uczelni w Kiomboi 
uzmysławia, że wykształcenie teologów, re-
ferentek parafialnych, pracowników socjal-
nych Kościoła nie jest możliwe bez wsparcia 
spoza Tanzanii. Dziękując diecezji partner-
skiej Kościoła Pomorskiego, ks. Elitegemeo 
Mpumpa, rektor seminarium, podał bar-
dzo konkretne dane. Studia tego rocznika 
ukończyło 17 ewangelizatorów, 23  oso-
by uzyskały dyplomy teologów, dwie – 
referentek parafialnych. Na „swoich” ab-
solwentów oczekują reprezentanci parafii 
i rodziny. Świeżo upieczeni absolwenci – 
udekorowani w wieńce z kwiatów, ob-
darowani emblematami w formie krzy-
ża – oczekują na jeszcze jeden szczególny 
moment uroczystości. Najlepsi z danego 
rocznika dostają specjalne wyróżnienia za 
kompetencję, czystość i dbałość o otocze-
nie oraz staranne wypełnianie obowiązków. 
Troje spośród naszych przyjaciół, których 
poznałam rok wcześniej, było wśród uho-
norowanych. W każdym kraju inaczej oce-
nia się pracę studentów!

Dzieci w wieku szkolnym z plemienia Hadzabe (fot. D. Grzywacz).
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Pamiętam dobrze konspirację, jaka to-
warzyszyła obchodom 3 maja i 11 listo-
pada; w domu – nucone przez ojca pa-
triotyczne pieśni, lekcje historii, których 
udzielał swym córkom, bo nie miały szan-
sy poznać prawdy w szkole... Wszystko 
to nuty przeszłości. Znamienny był opór 
społeczeństwa przeciwko usiłowaniom 
komunistów, by przeciwstawiać 1 maja ob-
chodom 3 maja, by działać przeciw jakim-
kolwiek oznakom czczenia 11 listopada.

W 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej przywrócił na wniosek senatu ob-
chody tych świąt, realizując wolę narodu. 
Narodu, który chciał żyć w prawdzie i wy-
brał nową drogę... Ile razy tym wyborom 
towarzyszyło rozczarowanie? Jak milowe 
kamienie wzdłuż polskiej drogi widnieją: 
Konstytucja 3 Maja, powstanie listopado-
we, powstanie styczniowe, powstania wiel-
kopolskie, rok 1918, w którym nastąpiło 
odzyskanie upragnionej wolności, powsta-
nia śląskie, koszmar II wojny światowej 
z bohaterskim oporem Polaków wobec 
okupanta i szereg aktów odwagi w latach 
powojennych zakończonych upadkiem 
komunizmu w 1989 r. Ile to zrywów i za-
przepaszczonej nadziei?

W tym historycznym kontekście uzdra-
wiająco brzmią słowa Syna Bożego: Odpo-
wiedział mu Jezus: Ja jestem droga, prawda 
i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze Mnie. To zdanie, pochodzące z 14. 
rozdziału Ewangelii Jana, utrwala rozmowę 
Pana Jezusa z uczniami. Z imienia pozna-
jemy tutaj Zbawiciela, Tomasza i Filipa. 
Uczniowie są zmartwieni i zaniepokojeni 
słowami Jezusa o zdradzie i opuszczeniu 
ich. Także Jezus wyraża troskę i martwi się 
tym, jaki wpływ może wywrzeć na uczniów 
Jego śmierć. Usiłuje im wytłumaczyć, dla-
czego jest konieczna. Jego śmierć oznacza 
nie tylko Jego powrót do Ojca. Jezus od-
chodzi po to, żeby otworzyć ludziom dro-
gę do Boga. Idzie przygotować uczniom 
wieczne mieszkanie i we właściwym czasie 
wróci po nich. Tymczasem Jego powrót do 
Boga ma służyć ich dobru, ich czyny będą 
miały nową moc, modlitwa będzie płynęła 
z pewności, a przede wszystkim przyjdzie 
do nich Duch Święty, który – nieograni-
czony ciałem fizycznym – zostanie z nimi 
na zawsze. Wreszcie – zamieszka w nich 
niezachwiany pokój Jezusa.

Każde zdanie jest tutaj ważne. Całość 
wydaje się esencją wiedzy na temat ostat-
nich dni Jezusa na ziemi, jak również jest 

Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Z Ewangelii Jana 14, 6

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przycho-
dzi do Ojca, tylko przeze Mnie.
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podstawą do odnalezienia się w innej rze-
czywistości z zapowiadanym tchnieniem 
Ducha Świętego. Kluczowym wersem jed-
nak jest cytowana wcześniej, tak dobrze 
znana wypowiedź Chrystusa: Ja jestem dro-
ga, prawda i życie! To, że Pan Jezus nazywa 
siebie drogą, nie oznacza bierności społecz-
no-politycznej. Tu i teraz musimy dokony-
wać wyborów, również politycznych. Każ-
dy chrześcijanin jest osadzony w dziejach 
konkretnego narodu i żyje w takiej, a nie 
innej epoce i szerokości geograficznej. Fe-
nomenem Bożego Słowa jest jego ponad-

czasowość i wciąż aktualne oświadczenie 
Jezusa: Ja jestem droga, prawda i życie... Kto 
pójdzie za Jego głosem, całym sercem poj-
mie również to, co napisał Dietrich Bonho-
effer na krótko przed egzekucją: Na drodze 
do wolności największym świętem jest śmierć. 
We Flossenburgu, miejscu kaźni Bonhoef-
fera, umieszczona jest tabliczka z napisem: 
Tu zginął Dietrich Bonhoeffer, świadek Jezu-
sa Chrystusa. To również jest cena wyboru 
właściwej drogi i wolności w zmartwych-
wstałym Jezusie Chrystusie.

Droga – Prawda – Żywot (pixabay.com).



Przegląd ewangelicki 2.0 71

Autorki i Autorzy numeru

dr Łukasz Barański – teolog i historyk. Studiował teologię ewangelicką w Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, historię na Uniwersytecie Warszawskim, 
a w latach 2001–2003 odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie Karola Ruprechta 
w Heidelbergu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych na te-
mat historii Reformacji XVI w. Wraz z Jerzym Sojką wydał dwutomową Reformację. Hi-
storię i teologię luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI w.

Aleksandra Błahut-Kowalczyk – teolożka luterańska, diakon Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w RP, zajmuje się działalnością publicystyczną, radiową i pracą 
wśród kobiet.

Romuald Długosz – pomorzanin urodzony w Chojnicach. Biolog i medyczny dia-
gnosta laboratoryjny, żeglarz, pasjonat fotografii, kolei żelaznych, przyrody i historii Po-
morza (regionu), członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Oddział Fotograficzny 
w Słupsku.

Maria Drapella – absolwentka Instytutu Filologii Polskiej UW oraz Podyplomowe-
go Studium Filozofii i Etyki UKW. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego i etyki 
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku. Zajmuje się również redak-
cją artykułów naukowych i książek oraz publicystyką o tematyce związanej z polskim 
ewangelicyzmem. Jest członkiem redakcji „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Przez 
10 lat pełniła funkcję wiceprezesa Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego. Aktywnie działa w Forum Ewangelickim.

Daria Grzywacz – studentka ostatniego semestru teologii ewangelickiej Uniwersyte-
tu Ch. Albrechta w Kilonii (Niemcy), uczestniczka podróży studyjnej delegacji Kościoła 
Północnego (Nordkirche) do Tanzanii w październiku 2018 r.

Małgorzata Grzywacz – dr nauk humanistycznych, wykłada w Instytucie Kultu-
roznawstwa UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na religii jako 
elemencie kultury, historii i duchowości chrześcijańskiej a także na dziejach Żydów 
w krajach niemieckojęzycznych i relacjach izraelsko-niemieckich.

Michał Jadwiszczok – miłośnik, a może wręcz fanatyk, a na pewno doktor historii. 
Z uwielbieniem podchodzi do współczesnych dziejów Izraela, nie gardząc jednak i inny-
mi tematami. Na co dzień nauczyciel w szkole próbujący przynajmniej odrobinę przeka-
zać swej pasji uczniom. W weekendy i od święta motocyklista i majsterkowicz lubiący 
stworzyć coś z niczego. Zapalony turysta Bliskiego Wschodu.
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ks. Marcin Liberacki – duchowny ewangelicki, propagator mediacji. Szczęśliwy mąż 
i ojciec.

Władysława Magiera – historyk, przewodnik górski, członkini synodu diecezji cie-
szyńskiej. Działa aktywnie w kilku organizacjach. Na emeryturze zajęła się promowa-
niem zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego postaci, szczególnie kobiet, o których napi-
sała 5 książek.

Tomasz Markiewicz – historyk, varsavianista, koordynator projektów w Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, współautor projektu Polacy z wyboru. Ro-
dziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku.

ks. Sławomir Sikora – ur. 19.07.1977 r. w Mikołowie. Ukończył Technikum Elek-
tryczno- Mechaniczne w Cieszynie, a następnie – Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
w Warszawie. Od 2002 r. jest duchownym ewangelickim, od 2007 r. – proboszczem pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. Wcześniej był wikariuszem w Lesznie oraz 
w Wiśle Centrum. Jako duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny diecezji wrocławskiej jest 
wykładowcą w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin w Karpaczu, przewod-
niczącym szczecińskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Jego żona, Izabela, ur. 
w Cieszynie, jest diakonką zaangażowaną w codzienne życie parafii. Mają dwójkę dzieci 
Mateusza (13 lat) i Hannę (8 lat). W 2014 r. wydał tomik wierszy Myśli biegu. Jako 
maratończyk propaguje Ewangelię wśród biegaczy, organizuje Ekumeniczne Biegi Cha-
rytatywne w Szczecinie.

prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner – Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskie-
go. Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi 
w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym, uwzględnieniem historii protestan-
tyzmu na ziemiach polskich w XIX i XX w. oraz zagadnieniami życia codziennego i hi-
storii turystyki. Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji. Pod jego redakcją ukazało 
się kilkanaście zbiorów studiów. Jest członkiem Rady Naukowej Gdańskiego Rocznika 
Ewangelickiego, Rady Muzeum przy Muzeum Miasta Gdyni i Rady Muzeum Sopotu. 
Pełnił przez 10 lat funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego.
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Polichromia z herbem pomorskim 
w kaplicy św. Ducha (obecnie para-
fia prawosławna), fot. R. Długosz.

Johannes Bugenhagen – jeden z najsłyn-
niejszych synów Trzebiatowa. Portret ze 
szkoły Ł. Cranacha Starszego, ok. 1543 

(domena publiczna).

Panorama Trzebiatowa na mapie E. Lubinusa (1618).

P.L. Lütke, Panorama Trzebiatowa (1809).
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Ulubione miejsce na piknik dla odwiedzających park 
Ngorongoro. Uwaga na zwierzęta podjadające kanapki! 

(fot. D. Grzywacz).

Droga do szkoły w okolicach Singidy z widokiem na 
charakterystyczne formacje skalne (fot. D. Grzywacz).

Park narodowy  Ngorongoro – widok na krater, świato-
we dziedzictwo przyrody UNESCO (fot. D. Grzywacz).

Przejście dla pieszych w parku narodowym  Ngorongoro... 
(fot. D. Grzywacz).


