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Tytułem wstępu

Włodek Tasak

Kiedy piszę te słowa, zbliża się kolejna rocznica wybuchu powstania 
warszawskiego. To jeden z najtragiczniejszych fragmentów naszej histo-
rii, zawierający w sobie ogromny ładunek bolesnych emocji – ale także 
popychający ku ponadczasowej refleksji. 

Tym razem ograniczę się do wątku najbliższego nam, baptystom. Mało 
kto wie, że powstanie warszawskie jest jednym z najtragiczniejszych 
epizodów dziejów baptystów ze stołecznego zboru. Przed wojną (ale 
również w jej trakcie) słowiańscy baptyści mieli swój budynek zborowy 
na Woli przy ulicy Wolskiej 46 (zbór niemieckich baptystów mieścił się 
przy ulicy Grzybowskiej). W pierwszych dniach powstania właśnie Wola 
doświadczyła w najkrwawszy sposób okrucieństwa niemieckich żołnie-
rzy z oddziałów SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha. W dniach 5-7 
sierpnia 1944 roku zamordowali oni na Woli ok. 60 tys. jej mieszkań-
ców! W tym, na terenie fabryki K. Franaszka przy ul. Wolskiej 43/45 
(jak pisze Aleksander Kircun na str. 30 – naprzeciw kaplicy baptystów) 
zamordowano 6 tys. ludzi, a na terenie położonej niedaleko (przy ul. 
Wolskiej 55) fabryki „Ursus” 7,5 tys. Wśród zamordowanych tam ludzi 
było szesnaścioro baptystów, którzy przebywali w tych dniach na terenie  
posesji przy ul. Wolskiej 46.  Jak widać, teren ten spłynął krwią nie tylko 
Polaków, ale wśród nich i warszawskich baptystów. 

Szkoda, że nas, baptystów nie bardzo interesowały dotąd związki na-

szej historii wyznaniowej z ojczystymi dziejami. 
Wydawało się, że jakoś płynęły one dwoma równo-
ległymi nurtami, tymczasem znajdziemy przykłady 
choćby tylko w samej Warszawie, że było inaczej. 
Oto przedwojenny przewodniczący koła młodzieży  
w tamtejszym zborze, Wiktor Michalski, jako porucz-
nik Wojska Polskiego ginie we wrześniu 1939 roku 
w obronie stolicy, oto dzięki baptystom wydostaje się 
z obozu w Auschwitz prof. Henryk Świątkowski, po-
wojenny minister sprawiedliwości. Oto wreszcie cała 
grupa baptystów przelewa krew w pierwszych dniach 
powstania warszawskiego.

Może ten brak chęci do utożsamiania się z narodową 
przeszłością i ojczystymi dziejami, w myśl hasła: „my 
nie jesteśmy z tego świata”, był efektem doświad-
czania odrzucenia w społeczeństwie. Przedwojenna 
prasa brukowa lubiła raczyć czytelników tekstami 
o nagłówkach typu: „Międzynarodówka Baptystów 
kierowana z Berlina. Sensacyjne kulisy kongresu sek-
ciarzy w Równem” („Ilustrowany Kurier Codzienny” 
z 8 czerwca 1930 roku). W czasie wojny zdarzało się 
spotkać na kaplicach baptystycznych w Tarnowie czy 
w  Warszawie namalowaną gwiazdę Dawida z napi-
sem: „Baptyści to Żydzi” – a wówczas brzmiało to 
szczególnie złowrogo.  Jeszcze po wojnie nierzadko 
oskarżano baptystów z kolei o współpracę z Niemca-
mi (znów jak w tym gazetowym tytule z 1930 roku).

Dziś na szczęście jest już inaczej. Jeszcze od czasu 
do czasu  pojawi się tekst ostrzegający o sektach, ale 
baptyści najwyżej pojawią się tam, gdzieś w tle, na 
trzecim planie („Dziennik” z 12 stycznia 2007 roku). 
Może więc warto zacząć przyglądać się z większą uwa-
gą miejscom, gdzie historia baptystów splata się z dzie-
jami Polski. Pokazywać na chwalebne przykłady tego, 
że baptyści nie tylko myśleli o „niebie”, ale również 
stawali ramię w ramię z tymi, dla których to, co polskie, 
było drogie i ważne. I także padali ofiarą dziejowych 
zawieruch – dlatego, że wciąż byli Polakami, nawet je-
śli ktoś im prawa do tego miana odmawiał.  

A gdyby tak ufundować tablicę, mówiącą, że w tym 
miejscu na dawnej ulicy Wolskiej 46, gdzie stała ka-
plica zboru baptystów, 5 lub 6 sierpnia 1944 roku 
szesnaścioro z nich zostało zamordowanych, oddając 
życie za wolną Polskę. Na świadectwo też, ale może 
nawet bardziej dla pojednania się z ojczystą historią 
i na dowód wzięcia odpowiedzialności za jej teraź-
niejszość.  Nie tylko tę wieczną – ale i doczesną. 

Nie ja jestem autorem pomysłu postawienia takiej pa-
miątkowej tablicy (a szkoda). Po 
raz pierwszy usłyszałem o tej 
idei  od pastora Sergiusza Bo-
reckiego, duszpasterza II zboru 
w Warszawie. Na tę najbliższą 
rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego już nie zdążymy, 
ale do następnej jest dość czasu, 
aby to zrobić. Myślę, że nie tylko 
my dwaj bylibyśmy gotowi się 
w to zaangażować.

Tragiczny epizod  
powstania  
warszawskiego

Warszawiacy wypędzani ze swego miasta po upadku powstania. 
Widok na ulicę Wolską

Zdjęcia na okładce od lewej: Aleksander Kircun, Wal-
demar Gutsze, Łukasz Dziekuć-Malej, Gotfryd F. Alf, 
Bronisław Spałek, Michał Stankiewicz, Ludwik Mik-
sa, Jan Mackiewicz oraz członkowie zboru baptystów 
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Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski
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Ameryka Łacińska 
– spotkanie liderów 
baptystycznych 

W dniach 17-20 kwietnia tego roku w Pa-
namie odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Kościołów baptystycznych Ameryki Ła-
cińskiej. W spotkaniu tym wzięli udział 
sekretarze generalni większości unii i kon-
wencji baptystycznych z Ameryki Środko-
wej i Południowej. Wysłuchane sprawo-
zdania dowodzą, że wiele tych Kościołów, 
jak na przykład w Salwadorze i na Kubie, 
przeżywa niezwykły rozwój, natomiast 
w innych krajach, jak np. w Peru, Kościoły 
te stoją przed wielkim wyzwaniem. Ewan-
gelikalne Kościoły, wraz z baptystycznymi, 
wzrastają liczebnie. W 1985 roku baptyści 
Ameryki Łacińskiej liczyli 677 tys. człon-
ków, w roku 2007 było ich już 1,7 miliona 
(BWA News, maj br.).

Francja – uroczystości 
rocznicowe 

Tematem tegorocznej konferencji bap-
tystów francuskich był rozwój Kościoła. 
Odbyła się ona w Roubaix z udziałem 280 
delegatów i 70 gości. Adwentystyczny te-
olog Gabriel Monet w swoim wystąpieniu 
powiedział, że warunkiem rozwoju zboru 
jest jego zmierzenie się z wyzwaniami 
współczesnego świata. Prof. Monet, który 
wcześniej zakładał zbory w Paryżu, do-
dał, że zbory muszą znać i rozumieć sytu-

ację i potrzeby otaczających ich ludzi. Tylko 
wtedy będą one w stanie pozyskiwać innych 
dla Chrystusa. Ludzie potrzebują Bożego po-
selstwa, choć nie zawsze są tego świadomi. 
W czasie trwania konferencji świętowano 
dwie rocznice – 70-lecie misji wewnętrz-
nej i 50-lecie pracy kobiet. Przypomniano 
obecnym, że Raymond Collet w 1938 roku 
rozpoczął pracę ewangelizacyjną w Lyonie 
i założył tam zbór baptystyczny oraz zbory 
w Grenoble i w Marsylii.  Celem francuskiej 
misji wewnętrznej jest zakładanie zborów 
w tych regionach, w których ich jeszcze nie 
ma. Pracę tę wspierają baptyści Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, Szwecji i USA. Kościół Bap-
tystów Francji stanowi 114 zborów o łącznej 
liczbie 18 tys. ochrzczonych członków (The 
Baptist Times z 22.05. br.).  

Indie – baptystyczna 
szkoła teologiczna 
w Chakesang 

W północnowschodniej części Indii znajdu-
je się kraina zwana Nagaland. Na tym górzy-
stym terenie działa baptystyczna szkoła teo-
logiczna, która przygotowuje pracowników 
dla 21 wspólnot plemiennych. Rada Zborów 
Baptystycznych Chakesang (RZBC) jest jed-
nym z 20  plemiennych zborów, należących 
do Rady Kościołów Baptystycznych Na-
galandu. Kościół Baptystyczny Chakesang 
ostatnio założył 340 nowych zborów w Assa-
mie i Arunachal Pradesz i posiada ponad 80 
misjonarzy i ewangelistów. Absolwenci jego 

szkoły teologicznej pracują w Banglade-
szu, Nepalu, Bhutanie, Kambodży, Bir-
mie, Tajlandii i różnych częściach Indii. 
Ich zadaniem jest „ewangelizacja ludzi 
sąsiednich regionów i krajów”. Działal-
ność kobiet jest skierowana na edukację 
i przygotowanie do życia. Zakładają one 
przedszkola, ośrodki zdrowia, odwiedzają 
wioski i chodząc od domu do domu ofe-
rują pomoc lekarską, zachęcają kobiety 
do odwiedzania klinik i szpitali. Szeroka 
działalność baptystów Chakesang dowo-
dzi, dlaczego ponad 90 procent mieszkań-
ców Nagalandu są chrześcijanami, a 85 
procent chrześcijan tego regionu są bapty-
stami. Obecnie Kościół ten przygotowuje 
się do obchodów w 2010 roku 60. roczni-
cy swego istnienia (Baptist World, 2/08).

Indie – otwarcie  
nowego ośrodka  
baptystycznego 

W ostatnią sobotę maja br. w obecności 
ponad 200 gości z bliska i daleka, dokonano 
w Kalkucie uroczystego otwarcia Ośrodka 
Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego. 
Będzie on służył gościom z kraju i zagra-
nicy oraz kształceniu ponad 150 osób na-
raz. Został on zbudowany w ciągu jednego 
roku i kosztował 150 tys. funtów angiel-
skich, z czego trzecią część stanowiły środ-
ki krajowe. Kierownictwo nad Ośrodkiem 
będą sprawowali sami Hindusi, związani 
z misją chrześcijańską w tym kraju. David 
Kerrigan, dyrektor Baptystycznego Towa-
rzystwa Misyjnego w Anglii, powiedział: 
„Zachodzni Bengal w następnych latach 
stanie się dla baptystycznej misji regionem 
strategicznym. Duch Boży wyraźnie działa 
w tym mieście i otaczających go wioskach. 
Dlatego Ośrodek Misyjny jest naszym 
wkładem w to dzieło. W następnych la-
tach tysiące ludzie będzie przygotowywało 
się tu do misji”. Wiele osób i całych zbo-
rów w Anglii coraz bardziej angażuje się 
w misję na terenie Indii (The Baptist Times 
z 5.06. br.). 

Jordania – bezprece-
densowa oferta rządu 
jordańskiego 

W bezprecedensowym geście wobec 
swoich baptystycznych i ewangelikalnych 
poddanych, król Jordanii Abdulah II za-
proponował baptystom teren do zbudowa-
nia Ośrodka Chrztu w miejscu, gdzie Jan 
Chrzciciel dokonał chrztu Jezusa. Ośrodek 
ten będzie jednym z budynków wzniesio-

nych pod kierownictwem jordańskiego ko-
mitetu Ośrodka Chrztu, który powstanie na 
terenie dawnej Betanii po drugiej  stronie 
rzeki Jordan. Planowana jest tam też bu-
dowa domów następujących Kościołów: 
anglikańskiego, armeńskiego, katolickie-
go, koptyjskiego i rosyjskiego. Negocjacje 
w tej sprawie prowadził dr David Coffey, 
który w czasie ostatniej wizyty w Jordanii 
rozmawiał w tej sprawie z królem Abdul-
lahem i jego osobistym doradcą, księciem 
Ghazim. „Jesteśmy, jako światowa wspól-
nota baptystyczna, wielce zaszczyceni tym 
przywilejem. Wiem, że wielu baptystów 
i innych ewangelikalnych chrześcijan bę-
dzie jako pielgrzymi odwiedzać to miej-
sce, a niektórzy nawet zechcą wyznać 
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa w wo-
dach chrztu”. Książę Ghazi powiedział: 
„Ośrodek Chrztu stanie się ważną częścią 
skierowanego do chrześcijańskiej wspól-
noty zaproszenia do odwiedzenia świętych 
miejsc chrześcijańskiej wiary w Jordanii”. 
Światowy Związek Baptystyczny otworzy 
ten Ośrodek na wiosnę następnego roku, 
wtedy odbędzie się tam pierwszy chrzest. 
Na tablicy pamiątkowej zostanie umiesz-
czony napis: „Komitet miejsca chrztu 
Jezusa Chrystusa w szczególności wita 
zagranicznych pielgrzymów, członków 
Kościołów należących do Światowego 
Związku Baptystycznego”. W przeciwień-
stwie do innych kościelnych miejsc, Ośro-
dek Chrztu zostanie wzniesiony, stanie 
się własnością i będzie zarządzany przez 
jordańskich baptystów. Nie są oni oficjal-
nie zarejestrowaną organizacją religijną, 
ale otrzymali prawo do wyboru architekta 
Ośrodka, który pomieści do 300 osób, bę-
dzie miał baptysterium w rzece, ale będzie 
ono zasilane czystą wodą, ponieważ wody 
Jordanu są bardzo zanieczyszczone (The 
Baptist Times z 5. 06. br.). 

 
Kenia – baptystki  
pomagają uciekinierom 

Unia Kobiet Baptystycznych Afryki, 
dzięki środkom uzyskanym przez Wy-
dział Kobiet przy Światowym Związku 
Baptystycznym, pomaga w żywieniu 
kobiet i dzieci, znajdujących się w obo-
zie Huruma Mathare w Kenii. Na skutek 
ostatnich rozruchów w tym kraju, wie-
lu Kenijczyków było zmuszonych do 
ucieczki ze swoich domów. Wielu z nich 
na dłuższy czas zatrzymało się właśnie 
w trzecim pod względem wielkości  obo-
zie w Kenii, Huruma Mathare. Przyczyną 
tych niepokojów były wątpliwe wybory 

prezydenckie 27 grudnia ub. r. Na skutek 
zamieszek wewnętrznych ponad 1000 osób 
straciło życie, a prawie 300 tys. ratowało się 
ucieczką. Zbór baptystyczny w Huruma wraz 
z całym Kościołem baptystycznym w Kenii 
od samego początku zatroszczył się o ucieki-
nierów w tym obozie.  Pastorzy oraz kobie-
ty zborów baptystycznych dzielą się z tymi 
ludźmi żywnością i słowami nadziei. Poza 
żywnością ludzie ci potrzebują łóżek, moski-
tier i koców. Liderki kobiet baptystycznych 
nadal odwiedzają ten obóz, ponieważ  wciąż 
przebywają tam ci, którzy nie wrócili jeszcze 
do swoich domów (BWA News, 06. br).  

 
Księża katoliccy  
chcą mieć żony 

„Duchowni największego katolickiego kra-
ju świata apelują o zniesienie przymusowego 
celibatu. Proboszcz, który ma rodzinę, nie 
pokieruje parafią gorzej niż samotny ksiądz 
- napisali uczestnicy XII Spotkania Kapłanów 
Brazylijskich w liście do Watykanu. To najsil-
niejszy od wielu lat głos przeciw obowiązko-
wemu bezżeństwu księży w Kościele. Choć 
brazylijska konferencja kapłanów nie jest for-
malnie powiązana z episkopatem, to wypowia-
da się w imieniu całego brazylijskiego kleru. 
Brazylijczycy zwracają się do Benedykta XVI 
o przywrócenie prawa kanonicznego z czasów 
wczesnego średniowiecza, kiedy do samotno-
ści zobowiązani byli wyłącznie mnisi. Dla 
zwykłych księży byłaby to kwestia wolnego 
wyboru. Watykan na razie nie zareagował na 
list z Brazylii, ale dyskusja o celibacie odżywa 
w Kościele co kilka miesięcy, sceptycznie wy-
powiadają się o nim nawet niektórzy kardy-
nałowie. Obecnie szefem watykańskiej Kon-
gregacji ds. Duchowieństwa, która opiniuje 
wszystkie propozycje reform dotyczące kleru, 
jest były kandydat na papieża kard. Claudio 
Hummes. Kierując diecezją Sao Paolo, mówił 
on publicznie, że obowiązek rezygnacji z ro-
dziny „nie jest oczywisty”.  Kiedy wprowa-
dzano obowiązkowy celibat w XI-XII w., teo-
logiczne argumenty na rzecz bezżeństwa były 
wspierane przez feudalną władzę - samotni 
biskupi i księża, którzy nierzadko byli ksią-
żętami kościelnych włości, nie przysparzali 
kłopotów z ich dziedziczeniem. Papieski legat 
Piotr z Kapui, który w 1197 r. przywiózł ten 
nakaz do Europy Środkowej, omal nie został 
zabity przez czeskich duchownych. W Polsce 
oficjalnie zaprowadzono celibat w XII w., ale 
nawet w kościelnych dokumentach z początku 
XV w. można znaleźć narzekania, że plebani 
z diecezji włocławskiej „swym konkubinom 
i gospodyniom tak wielkie majątki zostawia-
ją, że nawet dla bardzo znakomitych szlach-

cianek wydawałyby się one dostatecznym 
posagiem”. Przeciwnicy obowiązkowego 
celibatu argumentują, że zezwolenie na 
zakładanie rodzin pomogłoby rozwiązać 
kryzys powołań, który najsilniej dotyka 
Europę Zachodnią” (Gazeta Wyborcza z 4. 
06. br.).

Myanmar (Birma) 
– straty osobowe  
i materialne 

Baptyści tego kraju byli tymi, którzy naj-
bardziej ucierpieli z powodu cyklonu Nar-
gis, który z siłą 200 km/godz. uderzył z  2 
na 3 maja, powodując ogromną falę mor-
ską. Ponad 10 tys. członków tamtejszego 
Kościoła baptystycznego straciło życie, 
a ponad 94 tys. innych baptystów zostało 
pozbawionych domów i środków do życia. 
Zniszczeniu uległo wiele budynków koś-
cielnych, poważnego uszkodzenia doznał 
budynek zarządu Birmańskiego Kościoła 
Baptystycznego (BKM). Koszt jego napra-
wy wyniesie prawie 100 tys. USD. Prze-
wodniczący BKM, którego rodzina cudem 
uniknęła śmierci, gdy drzewo zwaliło się na 
ich dom, przekazał Światowemu Związko-
wi Baptystów (ŚZB), że baptyści birmań-
scy natychmiast przystąpili do niesienia 
pomocy ofiarom tego kataklizmu. BKM 
zorganizował ośrodek pomocy i rehabili-
tacji dla ofiar cyklonu w rejonach Kayin, 
Pwo Kayin i Asho Chin, gdzie zniszczenia 
są najpoważniejsze. Największą potrzebą 
jest żywność, odzież, namioty i materiały 
budowlane. Zespół ratowniczy ŚZB wysłał 
do Birmy i otworzył tam swoje biuro, skąd 
przez BKM i inne organizacje baptystyczne 
koordynuje niesienie pomocy poszkodo-
wanym w sześciu ośrodkach, gdzie zostali 
oni umieszczeni. Zespół ten przekazał, że 
„w obecnej sytuacji szerzących się chorób, 
braku dostępu do elektryczności i czystej 
wody, głównym zadaniem jest teraz ra-
towanie życia. Bezdomni rozpaczliwie 
potrzebują dachu nad głową; szczęśliwcy 
mają kawałek folii, inni starają się budować 
szałasy z drzew palmowych i bambusa”. 
Informując o śmierci 134 tys. osób, mówią 
oni: „Cyklon Nargis zniszczył największe 
pola ryżowe i zwierzęta niezbędne do ich 
uprawy, pozostawiając tysiące ludzi bez na-
dziei na plony w następnym roku”. Rybacy 
nie chcą zajmować się rybołówstwem, gdyż 
rzeki są skażone.  Okrągły stół konwencji 
baptystycznych i organizacji pomocy odbył 
się 24 maja w Bangkoku, w Tajlandii, gdzie 
naradzano się na temat sposobów niesienia 
pomocy dla Birmy  (bwa.org). k



Od 6 do 13 kwietnia 2008 roku w katowickim Spodku 
odbyła się ewangelizacja pod hasłem ProChrist, prowa-
dzona metodą wypracowaną przez wybitnego kazno-
dzieję baptystycznego dr. Billy’ego Grahama. Metoda 
ta, która dotyczy przekazu Ewangelii drogą satelitarną, 
została przeniesiona na grunt europejski przez Ulricha 
Parzanego, niemieckiego pastora ewangelickiego. Od 
1993 roku z inicjatywy Billy’ego Grahama zorganizo-
wane zostały w Essen spotkania ewangelizacyjne Pro-
Christ. Wydarzenia te organizowane w ramach kilku-
dniowych ewangelizacji odbywały się w Niemczech, 
Austrii oraz Szwajcarii i skupiły chrześcijan różnych 
wyznań z 20 europejskich krajów. Polska jest kolej-
nym krajem, w którym zorganizowane zostały wieczory 
ewangelizacyjne ProChrist.  

Za przygotowanie wydarzenia ProChrist w Polsce odpowiadał Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, jednak spotkania w Spodku były wspólnym dzie-
łem dziesięciu Kościołów, w tym rzymskokatolickiego. Budowniczowie 
popularnej hali widowiskowo-sportowej w Katowicach, wznosząc Spodek 
40 lat temu, zapewne nie spodziewali się,  iż stanie się on miejscem spotkań 
dla wielu Kościołów chrześcijańskich. W ewangelizacji ProChrist aktywnie 
uczestniczył również Pierwszy oraz Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów w Katowicach. Baptyści katowiccy, wspierani przez Zbory Okręgu 
Śląskiego, swoją misyjną postawą potwierdzili, iż są przygotowani na wy-
darzenia ewangelizacyjne organizowane na tak dużą skalę. Wierni Kościoła 
baptystycznego rozumieli, iż nie są wyznaniem jedynozbawczym i przez 
wiele lat wraz z innymi Kościołami brali udział we wspólnej modlitwie. 
Prosząc Boga o dzieło „nowej ewangelizacji” przygotowali dobry grunt dla 
baptystycznych pastorów, chórów i zespołów misyjnych zaangażowanych 
w ewangelizacje ponadkonfesyjne. Takim spektakularnym wydarzeniem, 
była ewangelizacja z 1978 roku. Wówczas baptysta z USA, kaznodzieja Bil-
ly Graham wygłosił kazanie w katedrze rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa 
Króla w Katowicach. Wtedy na apel rzymskokatolickiego biskupa  Herberta 
Bednorza oraz na wezwanie baptysty Billy’ego Grahama wielu chrześcijan 
podało sobie ręce. Od tego czasu Katowice stały się miejscem, w którym 
ewangelizacja coraz częściej wychodziła poza mury budynków kościelnych, 
kładąc w ten sposób mocne fundamenty pod ewangelizację ProChrist.  

W sumie podczas ośmiu wieczorów w Spodku spotkało się blisko 30 tys. 
osób. Gdyby dodać do tej liczby tych, którzy wysłuchali przekazu satelitar-
nego w ponad stu miejscach w Polsce, Czechach oraz Anglii, daje to wynik 
ponad 80 tys. odbiorców ProChrist 2008.  Głównym mówcą, głoszącym 
w Spodku kazania ewangelizacyjne, był pastor Ulrich Parzany z Niemiec, 
który prezentując swoją misję ewangelizacyjną podczas jednego z wywia-
dów powiedział: „Na ProChrist zwyczajnie przedstawiam Jezusa, relacjo-

nuję zdarzenia z Jego życia, wyjaśniam ludziom Jego słowa i to, jak odno-
szą się one do naszego prywatnego i społecznego życia”. Podczas minionej 
ewangelizacji ProChrist w Katowicach odbyły się  interesujące wydarzenia. 
Koncerty, miniatury teatralne, wywiady i reportaże, połączone z gościnną 
atmosferą katowickiego Spodka, dały uczestnikom wiele wartościowych 
impulsów do przemyśleń.  

Zaproponowana oferta tematów ewangelizacyjnych była bardzo zróż-
nicowana, ciekawa dla różnych grup wiekowych i środowisk. W swoich 
kazaniach kaznodzieja Urlich Parzany mówił kolejno o wolności, autory-
tetach, młodości i starości, ludzkiej fascynacji złem, zazdrości i chciwości, 
emigracji, a także o przebaczeniu. Przemówienie kończyło zaproszenie do 
wspólnej modlitwy przy krzyżu, jaki ustawiono pod sceną Spodka. Pastor 

Urlich Parzany był zdumiony liczbą osób, które podcho-
dziły przy końcu każdego spotkania pod krzyż, by po-
wierzyć swoje życie Chrystusowi. Jak wspominał, gdy 
głosi Ewangelię w różnych krajach europejskich, zwykle 
podchodzi do ewangelisty grupa kilkudziesięciu osób. 
W Spodku uczyniły to tłumy, około 1200 osób każdego 
wieczoru. Po wieczorach ewangelizacyjnych była rów-
nież możliwość indywidualnych rozmów z przeszkolo-
nymi doradcami duchowymi, jak i duszpasterzami. 

Wydarzenie ewangelizacyjne ProChrist 2008 nie ogra-
niczało się wyłącznie do kazań i składanych świadectw. 
Zamierzeniem organizatorów było również wyjście 
naprzeciw potrzebom szerokiego grona odbiorców po-
przez różne gatunki i style muzyczne. Wśród wykonaw-
ców można było odnaleźć: Beatę Bednorz, Mate.o, Dar-
ka Melejonka (Maleo), Tomasza Żółtko, Magdę Anioł, 
Kraków Gospel Choir, Zespół CME. Zaśpiewał również 
Magachór-ProChrist, złożony z 43 chórów reprezento-
wanych przez 1300 osób z różnych miast w Polsce. Były 
różne style muzyczne oraz różni wykonawcy, ale była też 
jedna idea i jedno przesłanie - osoba Jezusa Chrystusa. 
Połączyła ona we wspólnej modlitwie nie tylko pojedyn-
czych, katowickich chrześcijan, ale również  przyczyniła 
się do budowania mostów między zborami i wspólno-
tami. „Mam podwójną satysfakcję,  że właśnie w Ka-
towicach po raz pierwszy w Polsce odbyła się ewange-
lizacja ProChrist. Było to możliwe dzięki włączeniu się 
w tę ewangelizację wszystkich Kościołów” - powiedział 
po ewangelizacji ProChrist ks. biskup Tadeusz Szurman 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.             

Mimo upływu kilku miesięcy od ewangelizacji Pro-
Christ w Katowicach wciąż jeszcze odczuwamy jej sil-
ne tchnienie. Pan Bóg przyznał się do takiego sposobu 
ewangelizacji. Udzielił w tamtych dniach swego nadzwy-
czajnego błogosławieństwa i dał Kościołom chrześcijań-
skim wyraźny znak, na jakiej drodze należy Go szukać. 
Ewangelizacja ProChrist w Katowicach była  wymodlona 
przez dłuższy okres czasu, ogień Ducha Świętego zrobił 
swoje. Wydarzenia w Spodku zorganizowano poważnie 
i solidnie, do poszczególnych zadań zaangażowano oso-
by przygotowane duchowo i zawodowo. Ewangelizacja 
ta nie została zacieśniona tylko do jednego zboru czy 
wyznania, wszystkie Kościoły czuły się w niej potrzeb-
ne. Pastorzy wielu wspólnot zjednoczyli siły w bratniej 
zgodzie. Osoby z różnych wspólnot przygotowały i prze-
prowadziły osiem wieczorów ewangelizacyjnych, co 
było przede wszystkim świętem dla  środowisk chrześci-
jańskich. Podczas tego święta ustalono, że interesuje nas 
tylko Pan Jezus! Nie wchodząc w dysputy teologiczne 
dotyczące różnic pomiędzy poszczególnymi wyznania-
mi, wskazano na Chrystusa i Jego wyjątkowy wpływ. 
W tym jest nasza radość i moc! 

Pamiętajmy w modlitwie o kolejnej edycji ProChrist, 
w którą włączają się już różne chrześcijańskie Kościoły. 
ProChrist 2009 odbędzie się w kwietniu przyszłego roku 
w Niemczech, tym razem w Chemnitz.  

Ewangelizacja

k

Ewangelista Ulrich Parzany

Pastorzy wielu wspólnot zjednoczyli 
siły w bratniej zgodzie. Osoby 
z różnych wspólnot przygotowały 
i przeprowadziły osiem wieczorów 
ewangelizacyjnych, co było przede 
wszystkim świętem dla  środowisk 
chrześcijańskich. Podczas tego 
święta ustalono, że interesuje nas 
tylko Pan Jezus! Nie wchodząc 
w dysputy teologiczne dotyczące 
różnic pomiędzy poszczególnymi 
wyznaniami, wskazano na Chrystusa 
i Jego wyjątkowy wpływ

Jerzy Rogaczewski

Kilka słów o ewangelizacji 
ProChrist Katowice 2008

Przedstawicieli katowickich kościołów. Od lewej: ks. bp 
Tadeusz Szurman,  Kościól Ewangelicko-Augsburski, 
ks. abp Damian Zimoń, ks. Stanisław Puchała, obaj 
Kościół rzymskokatolicki, ks. Grzegorz Giemza, Kościól 
Ewangelicko Augsburski, ks. Urlich Parzany, Kościól 
Ewangelikco-Augsburski
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Polskę odwiedziły aż trzy znakomite zespoły wy-
konujące ten rodzaj muzyki: 3 maja w Filharmonii 
Częstochowskiej wystąpił London Community Go-
spel Choir; od 9 do 18 maja w całej Polsce usłyszeć 
można było Toronto Mass Choir; 24 maja natomiast 
w Warszawie wystąpił jeden z najbardziej charyzma-
tycznych wykonawców gospel – Clive Brown & The 
Shekinah Singers. Miałem ogromną przyjemność 
być na koncertach dwóch pierwszych wykonawców 
i – krótko mówiąc – jestem pod wielkim wrażeniem.

London Community Gospel Choir
London Community Gospel Choir uznawany jest za 

jeden z najlepszych chórów gospel na świecie. Chór 
powstał w 1982 roku z inicjatywy pastora Bazila 
Meade’a, jako pierwszy brytyjski estradowy chór go-
spel. Obecnie jest jednym z najsłynniejszych chórów 
gospelowych świata. Znany jest ze swej elastyczno-
ści, dynamiczności i scenicznej charyzmy. Łączy kla-
syczny gospel ze stylami funky, swing czy rythm & 
blues. W ciągu lat przez LCGC przewinęło się około 
200 artystów, spośród których wielu prowadzi obec-
nie niezależną działalność na „gospelowej niwie”. 
Chór bierze także udział w koncertach i nagraniach 
świeckich wykonawców. Nagrał oryginalną ścieżkę 
dźwiękową do znanego filmu dla dzieci „Król lew”. 
Występowali m.in. dla Nelsona Mandeli i niejedno-
krotnie przed brytyjską rodziną królewską. LCGC 
zagościł w Polsce - o ile mi wiadomo - po raz drugi. 
Wcześniej odwiedził nasz kraj w roku 2006, wystę-
pując podczas festiwalu gospel w Osieku oraz biorąc 
udział w prezentowanym w Poznaniu musicalu Roge-
ra Watersa „Ça Ira”. 

Tym razem chór zaprezentował się w ramach mię-
dzynarodowego festiwalu muzyki sakralnej „Gaude 
Mater”, który co roku odbywa się w Częstochowie 
- stając się bodaj największą jego gwiazdą. Obszerna 
sala częstochowskiej filharmonii zapełniła się niemal 
do ostatniego miejsca. Nie można jednak powiedzieć, 
by przyszli ludzie „czujący tę muzykę”. Miłośników 
gospelu z pewnością nie brakowało – można było 
dojrzeć w tłumie osoby śpiewające wraz z artystami, 
radujące się tą muzyką, ale nie sposób nie zauważyć, 
że brakło zgromadzonym pewnej spontaniczności, 
która zwykle towarzyszy tego rodzaju koncertom (być 
może to bardzo subiektywna ocena). Zgromadzeni 
potrzebowali dużej zachęty ze strony dyrygenta i chó-
rzystów,  by powstać ze swych miejsc, a i tak trudno 
mówić o tym, że „dali się rozkołysać”. 

Chór dał z siebie wszystko, prezentując gospel na 
naprawdę znakomitym, światowym poziomie. Moż-
na było usłyszeć wiele tradycyjnych pieśni – bardzo 
charakterystycznych dla tego stylu muzykowania 
- jak „Kumbaya (my Lord)”, czy „Oh, happy day” 
(wykonanych jednak w nowych, bardzo atrakcyj-
nych aranżacjach), jak również bardziej współczesne 
kompozycje. Być może dla wielu zaskoczeniem był 
sposób wyrażania muzyki „językiem ciała”, jaki po-
kazali artyści z Londynu. Ekspresja, która jest charak-

W Polsce – niestety – raczej 
rzadko mamy okazję 
posłuchać dobrego gospelu 
na światowym poziomie. 
Pod tym względem 
tegoroczny maj był 
miesiącem bardzo bogatym 
w wydarzenia

Gospelowy  
maj w Polsce

terystyczna dla „czarnych Kościołów” (nie tylko) Ameryki, dla wielu 
Polaków może być szokiem. To, co tam jest normą, w polskich zborach 
budziłoby z pewnością wielkie zdziwienie, czy może nawet zgorszenie 
(z takimi reakcjami też bowiem się spotkałem, jednak przy zupełnie in-
nej okazji). Bierze się to, jak sądzę, przede wszystkim z różnic men-
talnych, kulturowych. Do pewnych zjawisk przeciętny Polak po prostu 
nie jest przyzwyczajony – ale ta ekspresyjność, ta „inność” to jest także 
piękno tej muzyki!

Chór sięgnął zapewne górnych poziomów swych możliwości. Trud-
no sobie wyobrazić, by można było zaśpiewać jeszcze piękniej. Był to 
znakomity pokaz wokalny. Artyści nie pozostawili chyba w słuchaczach 
cienia wątpliwości, co do tego, czy słusznie uważani są za jednych z naj-
lepszych na świecie. Jeśli coś było mankamentem tego koncertu, to może 
zbyt mało akcentów ewangelizacyjnych poza pieśniami. No i to, że „fale 

muzyki” płynącej z estrady „uderzały” w ludzi, ale tylko nieliczni dali 
się im naprawdę ponieść.

Toronto Mass Choir
Zupełnie inny pod tym względem był program, jaki zaprezentowali 

artyści z Kanady, którzy po raz pierwszy odwiedzili Polskę na zapro-
szenie Fundacji ProNovis (która jest znana z propagowania w naszym 
kraju muzyki gospel i organizacji licznych warsztatów, podczas których 
Polacy – głównie młodzież – uczą się, jak śpiewać gospel). Można ich 
było usłyszeć w Zielonej Górze, Gdańsku, Poznaniu (gdzie także odbyły 
się jednodniowe warsztaty prowadzone przez dyrygentkę chóru, Karen 
Burke), Gorzowie Wielkopolskim, Pruszkowie, Bełchatowie, Opolu 
i Ustroniu. Na wszystkich koncertach występowali wspólnie z poznań-
skim chórem Gospel Joy.

Toronto Mass Choir powstało 20 lat temu z inicjatywy Karen i Oswalda 
Burke. Chór ma charakter ponadwyznaniowy i w stosunku do London 
Community Gospel Choir jest bardziej chórem „liturgicznym” i ewan-
gelizacyjnym. Liczy ponad 30 członków, w wieku pomiędzy 20 a 40 lat, 
wywodzących się z kręgów kultury afroamerykańskiej, europejskiej i ka-
raibskiej, a należących do różnych Kościołów w Toronto (m.in. bapty-
stycznego, metodystyczno-wesleyańskiego i zielonoświątkowego). Choć 
jest zespołem w pełni profesjonalnym ich działalność nie jest nastawiona 
na zarabianie – swoją posługę traktują przede wszystkim jako działal-
ność misyjną. Koncertują głównie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych 
i na Karaibach. Wizyta w Polsce była ich drugim pobytem na kontynen-
cie europejskim – wcześniej występowali we Włoszech, na Węgrzech, 
w Rumunii i Wielkiej Brytanii. W przyszłym roku planują trasę koncer-
tową po... Chinach. Cieszą się wielką popularnością, choć nie można jej 
z pewnością porównać ze sławą LCGC. Są lauretatami wielu festiwali, 
a najważniejszą nagrodą w ich karierze jest „Juno Award” - prestiżowa 
nagroda przyznana im w 2003 za album „Instrument of Praise” (2002), 
uznany za najlepsze nagranie gospel w Kanadzie. Wydaje się, że są duże 
szanse, że sukces ten zostanie teraz powtórzony, gdyż najnowszy album 
chóru – „Going Home” (2007), będący niezwykłą mieszaniną gospe-
lu i rytmów karaibskich – zdaje się być (tu znowu ocena subiektywna) 
nagraniem jeszcze lepszym, wnoszącym nowy żar na światową scenę 

muzyki gospel i do posługi chóru. W swojej historii 
występowali wspólnie z takimi sławami muzyki go-
spel, jak Tramaine Hawkins, Alvin Slaughter, Take 6 
czy Jessy Dixon.

„Koncerty Toronto Mass Choir z pewnością bardzo 
różnią się od występów chórów, które znamy. Nie są 
to wydarzenia, w trakcie których publiczność siedzi 
w ławkach i klaszcze w przerwach pomiędzy utwora-
mi. Te koncerty to cała moc zaraźliwego entuzjazmu, 
radości, spontaniczności, gdzie publiczność zwykle 
jest żywo zaangażowana w koncert, staje się prawdzi-
wym uczestnikiem widowiska i nierzadko ma możli-
wość zaśpiewać razem z chórem często powtarzające 
się frazy” – można przeczytać na stronie internetowej 
Fundacji ProNovis. Cytuję te słowa, ponieważ one 
najlepiej oddają to, co działo się podczas koncertów. 
Tam gospel dosłownie „pulsowało” w ludziach! Wi-
dać było wielką radość, jaką posługa muzyczna daje 
nie tylko chórzystom, ale także publiczności. Muzyka 
podrywała ludzi z ławek do wspólnego uwielbiania 
Pana – niezależnie od tego gdzie był dany koncert 
i kto był z jakiego Kościoła. Nie trzeba było wielkiej 
zachęty do klaskania, wspólnego śpiewu, czy nie-
mal tańca. Ich koncerty różniły się i tym od występu 
LCGC, że miały charakter ewangelizacyjny – nie tyl-
ko śpiewano, ale także mówiono o Chrystusie.

Toronto Mass Choir z całą pewnością podbił serca 
Polaków – i to pomimo wyczuwalnych niedociągnięć 
w nagłośnieniu, z całą pewnością odbijających się na 
ogólnym wrażeniu artystycznym. Obyśmy nie musieli 
długo czekać na kolejną ich wizytę w naszym kraju. 
Wypada chyba tylko dodać, że nasz Gospel Joy dziel-
nie próbował „dotrzymać im kroku” i – choć z pew-
nością nie mogą się równać z mistrzostwem Kana-
dyjczyków i być może wiele im jeszcze brakuje – ich 
występ również był wspaniały.

London Community 
Gospel Choir

Toronto Mass Choir
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Jak pomagać  
w pracy Pańskiej

Konstanty Wiazowski

Tematem tego rozważania Słowa Bożego będzie 
pomaganie w pracy Pańskiej lub dziele Bożym. 
W proroctwie Izajasza czytamy: Jeden drugiemu 
pomaga i mówi do swojego brata: Śmiało! I tak zachęcał 
rzemieślnik złotnika, a gładzący młotem kowala, 
mówiąc o zlutowanej robocie: Dobre to jest! (Iz 41:6-
7). Natomiast w księdze Sędziów czytamy: Przeklinajcie 
Meroz, rzekł anioł Pana, przeklinajcie jego mieszkańców 
za to, że nie przyszli na pomoc Panu, na pomoc Panu 
wśród  bohaterów (Sdz 5:23).
Są to teksty sobie przeciwstawne. W pierwszym z nich 
czytamy o grupie ludzi współpracujących ze sobą, natomiast 
w drugim - o tych, którzy odmówili Panu pomocy, 
a właściwie tylko Mu przeszkadzali. I taka jest prawda, każdy 
chrześcijanin może pomagać lub przeszkadzać w pracy 
Pańskiej. Naszym największym pragnieniem powinno być 
pomaganie w dziele ewangelizacji i umacniania chrześcijan 
w wierze. Ale nie zawsze tak bywa. Oto przykłady tych, 
którzy hamowali dzieło Boże, przeszkadzali w pracy 
Pańskiej. Czynili to różnymi sposobami. Ananiasz i Safira 
przez swoją nieuczciwość, kłamstwo (Dz 5:1-11), dwie 
kobiety w zborze w Filippi przez swoją niejednomyślność 
(Flp 4:2), Demas przez to, że umiłował ten świat (2 Tm 
4:10), Diotrefes przez to, że lubił odgrywać kierowniczą 
rolę w swoim zborze (3 J 9), a też pewni wierzący w Efezie 
przez to, że zostawili swoją pierwszą miłość (Obj 2:4), zaś 
inni szemrali poza plecami apostołów (Dz 6:1). Wszystko 
to przychodzi bardzo łatwo, ale nie buduje społeczności 
zborowej i przeszkadza w rozwoju Bożego dzieła. Wpływa 
na innych - dobrze lub źle.

Ale jakże wspaniałą rzeczą jest wspieranie dzieła Bożego! 
W jaki sposób możemy to czynić? 

1. Według 2 Kor 1:11 możemy wspomagać dzieło 
Pana usługując swoimi modlitwami. Paweł pisze 
tam do wierzących w Koryncie o swoim smutnym 
doświadczeniu, w czasie którego otarł się o śmierć i prosi 
ich o dalszą modlitwę za jego służbę. Pan nadal wyrywać 
mnie będzie z niebezpieczeństw - pisze im - przy waszym 

Prawda to nie tylko 
słowa, lecz życie, 
a życie poznaje się 
w domu, od kuchni

także współdziałaniu przez modlitwę za nas. Wszyscy możemy się modlić 
za innych, a szczególnie tych, którzy są zaangażowani w służbę Pańską. 
Bez modlitwy nie da się zdobyć żadnych duchowych wartości. Trzeba 
modlić się za głosicieli Słowa Bożego, za misjonarzy, za tych, którzy są na 
pierwszej linii ewangelizacyjnego frontu. Jakież wielkie pole do pracy dla 
tych, którzy nieraz powiadają: „Nie mogę już dużo w tej sprawie zrobić”. 
Czy chcesz pomagać w pracy Pańskiej? Jeżeli tak, to zaangażuj się do 
usługiwania modlitewnego. Nieraz narzekamy na swoich przełożonych, 
ale czy modlimy się o nich, czy wspieramy ich swoimi modlitwami? Czy 
modlimy się o chrześcijan prześladowanych w krajach muzułmańskich, za 
misjonarzy, którzy z narażeniem życia jadą do tych krajów, a wielu z nich 
ginie w zamachach?

2. Z Dz 18:27-28 dowiadujemy się, że możemy pomagać w dziele 
Pańskim umacniając nowo nawróconych w Słowie Bożym. Przez misyjne 
usługiwanie Pawła nawróciło się wielu ludzi, którzy teraz potrzebowali 
pomocy. Dlatego Apollos pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli... 
wykazując z Pism, że Jezus jest Chrystusem. Nowo nawróceni powinni być 
ugruntowani w Piśmie Świętym, aby w ten sposób mogli wzrastać w łasce 
(2 P 3:18 - wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa) i uczyć się, jak należycie wykładać słowo prawdy, Pismo Święte 
(2 Tm 2:15). Ewangelizacja jest bardzo ważnym zadaniem, ale po niej musi 
nastąpić konsolidacja i duchowe budowanie tych, którzy zostali pozyskani 
dla Chrystusa. Częścią Wielkiego Posłannictwa naszego Pana jest nauczanie 
nowo nawróconych, aby mogli oni wykonywać to, co On nakazał (Mt 
28:18-20). Od dnia Pięćdziesiątnicy nowo nawróceni stale byli w ten sposób 
wychowywani, ponieważ trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2:42). Ty i ja możemy pomagać 
w dziele Pańskim przez pomaganie młodym ludziom w wierze, staranie się 
być dla nich zastępczymi rodzicami i bliskimi przyjaciółmi.

3. Według 2 Kor 1:24 możemy pomagać w dziele Pańskim, 
pomnażając radość wśród innych wierzących. Paweł pisze: Jesteśmy 
współpracownikami waszymi, abyście radość mieli. Pragnął szerzyć radość 
wśród chrześcijan w Koryncie. Powinniśmy mieć takie samo pragnienie, i to 
jest w zakresie naszych możliwości, jeżeli tylko chcemy wspomagać dzieło 
Boże. Nie powinniśmy swoją postawą, swoimi słowami czy postępowaniem 
sprawiać innym smutku lub czynić ich nieszczęśliwymi. Naszym zadaniem 
jest pomnażanie w nich radości. W jaki sposób mamy to czynić? Po prostu 
trzeba być do nich przyjaźnie usposobionymi (1Kor 11:33), współczującymi 
im (Rz.12:15), cierpliwymi wobec nich (1 Tes 5:14), praktycznymi (Ga 
6:10), pokornymi - przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie (1 P 
5:5), przebaczającymi - jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie (Ef 4:32), 
a nade wszystko powinniśmy ich kochać - umiłujcie czystym sercem jedni 
drugich gorąco (1 P 1:22). Pomnażając radość innych, pomnażamy ją także 
u siebie i w ten sposób pomagamy w rozwoju Bożego dzieła.

4. Według Flp 4:2 uczymy się pomagać w dziele Pańskim, gdy staramy 
się zachować jedność ducha. Paweł pisze: Upominam Ewodię i upominam 

Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Kobiety te były zasłużone w dziele 
ewangelizacji, a w końcu poróżniły się i przez to zaczęły przeszkadzać 
w dziele Pańskim. Paweł nie zastanawia się nad tym, która z nich była winna  
w mniejszym czy w większym stopniu, napomina obie te kobiety. Jakże 
łatwo wbijają się w pychę szczególnie ci, którzy uważają się za bardziej 
zasłużonych, za bardziej uduchowionych. Z jaką arogancją zaczynają patrzeć 
na tych, którzy inaczej się zachowują czy nie tak głośno śpiewają.  Nawet 
zajmują miejsce samego Boga, uważając innych za martwych duchowo czy 
choćby nie tak dojrzałych jak oni. Krytykują, potępiają i z góry przesądzają, 
a wszystko to ma wynikać z ich wyjątkowej duchowości. Jakże wielu 
duchowych zarozumialców, pozbawionych pokory, staje się rozbitkami 
w wierze. Kiedyś duchowość wyrażała się w misji i ewangelizacji, dzisiaj 
- często w arogancji, spoglądaniu na innych z góry. Pan Jezus powiedział: 
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani 
(Mt 5:8). Czynić pokój to jednać ludzi ze sobą, nieść ich brzemiona, pomagać 
im i pocieszać. 

5. Według Rz 16:3 pomaganie w pracy Pańskiej polega na wspieraniu 
tych, którzy są na pierwszej linii w głoszeniu Ewangelii i zmaganiu 
ze złem. Akwila i Pryscylla byli zwykłymi ludźmi, a jakże bardzo 
dopomogli apostołowi Pawłowi w jego pracy. Mówi o nich jako o swoich 
„współpracownikach w Chrystusie”. W jaki sposób wspierali go, dopomagali 
mu? Być może wspierali go finansowo, ale też otworzyli mu swój dom, 
a czasem może i podróżowali z nim. Nie wszyscy, tak jak Paweł, możemy 
być na pierwszej linii frontu ewangelizacyjnego, ale wszyscy w miarę 
naszych możliwości możemy, jak Akwila i Pryscylla, wspierać dzieło 
Pańskie. Misjonarze potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Są z dala 
od swego kraju, od rodziny. Czują się osamotnieni i rozczarowani. Edyta 
Dain, córka szkockiego pastora, jako misjonarka wyjechała do Indii w 1935 
roku. Dziewiątego dnia po przybyciu do tego kraju, w swoim dzienniku 
napisała: „Był to bardzo ciężki dzień. Gdy po nabożeństwie wróciłam do 
swego pokoju, ogarnęła mnie niepohamowana tęsknota za domem. Mój 
płacz zamienił się nieopanowany szloch, a serce niemal pękało z bólu. 
Tęskniłam za swoją mamą i swoim tatą. Pięć lat wydawały mi się za długim 
okresem czasu. Kiedy piszę te słowa, łzy kapią na papier”. Zamiast po 
pięciu latach swojej służby w obcym kraju, ze względu na wybuch drugiej 
wojny światowej, Edyta wróciła do domu dopiero po 10 latach, w 1946 
roku. Czasem narzekamy na swoich kaznodziejów, krytykujemy ich, dajemy 
do zrozumienia, że nimi gardzimy, a to jedynie osłabia ich siły i prowadzi 

do zniechęcenia i rezygnacji z pracy. Jakże bardzo 
potrzebują oni nie tylko modlitw, ale też okazania naszej 
wdzięczności i uznania za pracę, miłości wyrażonej 
w przyjaznym nastawieniu, dobrym słowie.

6. Z 3 Listu Jana w. 8 dowiadujemy się, że możemy 
wspierać dzieło Pańskie opowiadając się za prawdą. 
Jan zachęca swoich czytelników do popierania 
i gościnnego podejmowania misjonarzy, aby w ten 
sposób „przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy”.  
Dzisiaj jest wielka potrzeba poznania prawdy i nie 
tylko jej poznania, ale posłuszeństwa jej, ugruntowania 
w prawdzie i upowszechniania jej. Trzeba pogłębiać 
swoją wiarę przez solidne i systematyczne studiowanie 
Słowa Bożego, aby w ten sposób móc odróżnić ziarno 
prawdy Bożej od plew. Słowo Boże jest Bożym głosem 
do mnie i do ciebie, w nim została zawarta Boża wola, 
która obowiązuje nas nadal. Zaniedbanie Słowa Bożego 
i lekceważenie jego polecenia miłości wzajemnej 
to lekceważenie i nieposłuszeństwo samemu Bogu. 
Należy za wszelką cenę dążyć do poznania prawdy 
i podporządkowywać się jej. Pan Jezus powiedział: 
Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi (J 8:32). 
W swoim Liście Jakub pisze: Bracia moi, jeśli ktoś 
spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, 
niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi 
jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo 
grzechów (5:19-20). Przyjmowanie ludzi do swego 
domu i w praktyczny sposób okazywanie im miłości 
Bożej, przyczynia się do rozpowszechniania prawdy 
i umacniania w niej. Prawda to nie tylko słowa, lecz 
życie, a życie poznaje się w domu, od kuchni. Budowanie 
społeczności, wspólnoty jest bardzo ważnym elementem 
życia zborowego. Ci, którzy bronią wiary, wspierają 
misjonarzy i bronią prawdy ewangelicznej, wspierają 
przez to dzieło Pańskie.

Oto tylko niektóre sposoby wspierania dzieła Bożego. 
Czy i w jakiś sposób ty i ja przyczyniamy się do wspierania 
dzieła Bożego w naszym kraju? Jaką pracę wykonujemy 
w zborze i w Kościele? W Liście do Rzymian Paweł pisze: 
A polecam wam Febę... była ona wielu pomocna, również 
mnie samemu (16:1-2). W rozdziale tym wymienia wiele 
postaci, o których nigdy byśmy się nie dowiedzieli, a są 
one ważne - to zaplecze ewangelizacyjne Pawła. W czasie 
drugiej wojny światowej wielu górników angielskich 
zgłosiło się na ochotnika do wojska. Churchill pochwalił 
ich za patriotyzm, ale przypomniał, że wydobywanie 
węgla też jest patriotycznym obowiązkiem. Jedni na 
wojnie, drudzy pod ziemią - obydwie grupy są tak samo 
ważne. Gdy kiedyś dzieci zapytają swoich rodziców - 
powiedział Churchill - co robili w czasie wojny, jeden 
powie: byłem pilotem, a drugi: służyłem na statku, wy 
z takim samym zadowoleniem wtedy powiecie: a my 
wydobywaliśmy węgiel. Różne są rodzaje służby, ale 
zawsze musi to być służba. Trwanie w Panu i w Jego 
służbie. Drogi przyjacielu, twoja służba może być mało 
widoczna, mało kto o niej wie i słyszy, ale jest to 
służba, „wydobywaj węgiel”! Przede wszystkim  trwaj 
w społeczności z Panem Jezusem i w Jego Słowie. k



Konferencja kreacjonistyczna w Poznaniu
Potop opisany 
w Księdze Rodzaju 
(...) dostarcza 
warunków 
potrzebnych do 
zaistnienia ery 
lodowej. (...) Biblia 
może naprawdę 
pomóc nam w pracy 
naukowej. (...) 
Wzięcie Biblii na 
serio sprawia, że 
możemy rozwiązać 
poważne problemy 
naukowe

W dniach 24 i 25 kwietnia odbyła się w Poznaniu 
kolejna Konferencja Kreacjonistyczna zorganizowana 
przez Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne. W jej 
ramach odbyły się trzy seminaria – dla liderów Koś-
ciołów, dla nauczycieli i spotkanie otwarte dla wszyst-
kich chętnych. Niniejszy artykuł jest próbą syntezy 
dużej porcji wiedzy i interesujących wniosków, jakie 
przekazano w jej trakcie. 

Tradycyjnie już jednym z mówców był Paul Garner, 
który gościł w Polsce już kolejny raz. Jest on geologiem 
i biologiem. Należy do Towarzystwa Geologicznego 
oraz Biblical Creation Society. Jest autorem wielu pub-
likacji naukowych, współredaguje kreacjonistyczny pe-
riodyk naukowy „Origins”. Drugim mówcą konferencji 
był dr Geoff Bernard z Uniwersytetu Cambridge. Był 
on pracownikiem zespołu badającego wirusa BSE od-
powiadającego za chorobę „szalonych krów”. Posiada 
doktorat z biochemii oraz tytuł magistra teologii.

Dlaczego nastała epoka lodowa?
24 kwietnia w auli poznańskiej AWF odbyło się spot-

kanie pod hasłem „Co kryją lodowce?”. Poświęcone 
było przede wszystkim zagadnieniu epoki lodowej. P. 
Garner, który wygłosił wykład zatytułowany „Epoka 
lodowa a biblijny potop”, omówił zasięg tego zjawiska, 
wpływ na ukształtowanie terenu i ślady, jakie pozosta-
wił lodowiec. Kluczowe w jego wystąpieniu było jednak 
zagadnienie: co spowodowało epokę lodową? Jak to się 
stało, że ona nastała? „Może was zaskoczyć to, że chociaż 
wszyscy słyszeliśmy o epoce lodowej, to jednak na skutek 
czego ona nastąpiła jest dla nas wciąż dużą tajemnicą” 
– stwierdził. Jego zdaniem wskazówek do jej wyjaśnie-
nia należy szukać w biblijnym opisie potopu. 

Wielu naukowców uważa, że jedynym, czego po-
trzeba, aby nastała epoka lodowa, jest ochłodzenie się 
klimatu. Garner uważa, że jest to częściowo prawdą: 
by ona nastała, muszą być chłodniejsze lata, nieko-
niecznie zaś  mroźniejsze zimy. Kluczem do nastania 
epoki lodowej jest, by śnieg, który spadł zimą, nie 
topniał w ciągu całego lata i gromadził się rok po 
roku. „Samo ochłodzenie klimatu nie jest wystarcza-
jące, ponieważ gdybyśmy tylko ochłodzili temperaturę 
atmosfery, to automatycznie spada jej zdolność zacho-
wywania w sobie wilgotności. Ochłodzenie powietrza 
powoduje w rezultacie zmniejszenie opadów śniegu! 
Po to, by nastała epoka lodowa, potrzebujemy nie tyl-
ko chłodniejszego lata, ale także większej ilości wilgo-

ci w powietrzu zimą!”.  W dodatku takie unikalne warunki – chłód i dużo 
wilgoci – muszą się utrzymywać latami, by wywołać taki efekt! 

Jego zdaniem naukowcy badający to zjawisko popełniają błąd przyj-
mując jako punkt wyjścia „zasadę uniformizacji” polegającą na przyj-
mowaniu, że to, co obserwujemy obecnie, jest kluczem do zrozumienia 
przeszłości - przyjmując założenie, że w przeszłości wszystko przebiega-
ło podobnie, jak to się dzieje obecnie. Na tej podstawie oceniono, że aby 
zaczęła się epoka lodowa, temperatura latem powinna się utrzymywać 
na poziomie 10 – 12 stopni, a zimą opady śniegu powinny być dwa razy 
obfitsze niż normalnie. P. Garner podkreśla, że założenie to nie działa 
i do tak znacznych zlodowaceń w ten sposób nie mogło dojść. „Wierzę, 
że zapis biblijny, który mówi o początkach ziemi, może dać nam wska-
zówki do rozwiązania tej zagadki. Księga Rodzaju wspomina o obejmu-
jącym całą ziemię wydarzeniu, jakim był potop za czasów Noego”.

Od wielkiej wody do wielkiego lodu
Naukowe dowody na to, że globalny potop nie jest tylko „biblijnym 

mitem”, przedstawił on już podczas swoich wcześniejszych pobytów 

geologa omówił pewne fragmenty biblijnego opisu kataklizmu. Wska-
zał, że potop stanowi odpowiedź na wiele zagadek, jakie stoją przed 
światem naukowym. Przedstawił dowody wskazujące na to, jak bardzo 
świat sprzed zlodowacenia różnił się od świata nam współczesnego – 
tam, gdzie obecnie są pustynie, płynęły rzeki, na Saharze znajdowane 
są szczątki zwierząt wodnych oraz siedlisk ludzkich, są ślady po wiel-
kich jeziorach, a temperatura oceanów była o wiele wyższa niż obecnie. 
„Mamy więc ciepłe oceany i bardziej mokry świat – wyjaśniał.  – I te 
niezwykłe warunki stały się początkiem zlodowacenia. Kiedy oceany za-
częły stygnąć przez parowanie, wilgoć – która wcześniej spadała jako 
deszcze – teraz, przy niższej temperaturze w wyższych partiach ziemskiej 
atmosfery formowała się w postaci opadu śnieżnego. A tam, gdzie śnieg 
mógł się gromadzić, z czasem powstawały powłoki lodowe”. Jednak do 
zlodowacenia potrzebne było jeszcze ochłodzenie się klimatu, chłodne 
lata następujące jedno po drugim. 

P. Garner wskazuje, że potopowi towarzyszyła działalność tektoniczna 
i erupcje wulkanów. Także i później, gdy wody potopu opadły, było wie-
le wulkanów. W omawianym okresie w samej tylko zachodniej części 
obecnych Stanów Zjednoczonych działało 68 wulkanów, a po działal-
ności jednego tylko wulkanu na Nowej Zelandii pozostało do dziś na 
dnie oceanicznym 10 mln km3 pyłów wulkanicznych. „Aktywność wul-
kaniczna emituje do atmosfery ogromne ilości pyłów i drobin wulkanicz-
nych – wyjaśniał. – Pył ten utrudnia docieranie promieni słonecznych 
do ziemi. Także i obecnie dużo mniejsze wybuchy wulkanów mają wpływ 
schładzający na danym obszarze. A te – dużo większe – miały wpływ na 
dużo większą skalę. I to doprowadziło do tego, że lata stały się chłodniej-
sze”. Zgadzają się z tym także niekreacjoniści. Jednak przyjmując zbyt 
dużą skalę czasową, rozkładają oni wybuchy na zbyt długi odcinek cza-
su i gdyby miało być tak, jak twierdzą, nie spowodowałoby to nastania 
epoki lodowcowej. Zdaniem gościa proces ten musiał przebiegać bardzo 
gwałtownie, by powstały warunki do zlodowacenia.

„W miarę, jak pokrywa śnieżna zaczęła gromadzić się i rozciągać na 
coraz większych terenach, to początkowe schłodzenie byłoby jeszcze bar-
dziej wzmocnione, ponieważ pokrywa śnieżna odbija dużo więcej światła 
słonecznego niż naga ziemia – tłumaczył. - Jeszcze jednym czynnikiem, 

w naszym kraju. Tym razem przytoczył kolejne wnio-
ski naukowe wskazujące na to, że opis biblijny jest 
jak najbardziej ścisły i prawdziwy. Z punktu widzenia 

Dr Geoff Bernard
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Jak było naprawdę 
z dziejami ziemi?
Marcin Woźniak



Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Dzięki niej wielu ludzi nie tylko 
pogłębiło wiedzę, poznając alternatywną wersję 
zdarzeń z dziejów, ale także słuchało poselstwa 
Ewangelii. Była też okazja do zadawania pytań wy-
kładowcom, z czego skwapliwie skorzystano. Orga-
nizatorzy zapowiadają, że nagrania wykładów będą 
dostępne na stronie www.stworzenie.org

który by sprzyjał dalszemu schładzaniu atmosfery, by-
łaby zwiększająca się pokrywa chmur. Przy tej ogrom-
nej ilości pary wodnej unoszącej się z oceanów niebo 
byłoby praktycznie ciągle pokryte chmurami. (...) Te 
wszystkie czynniki, razem zebrane, mogłyby być tym, 
co sprawiło zlodowacenie, zapoczątkowane przez glo-
balny potop. Widzimy w takim razie, że potop opisany 
na kartach Biblii dostarczyłby nam dokładnie takich 
warunków, aby nastąpiło zlodowacenie i epoka lodo-
wa. (...) Tu mamy wskazówkę do tego, co przez wiele 
lat było zagadką dla naukowców”.  Przedstawił także 
wyniki prac wybitnego amerykańskiego meteorolo-
ga, Michaela Oarda, który podjął próbę odtworzenia, 
w jaki sposób doszło do zlodowacenia. 

Podkreślił, że zjawisko to postępowało zapewne 
bardzo szybko – szacuje się, że pełnia epoki lodowej 
mogła nastąpić ok. 500 lat po potopie. Na północy 
lodowiec mógł osiągać 700 metrów grubości, na po-
łudniu zaś 1200. Przedstawił zupełnie nową wersję 
wydarzeń, która burzy całkowicie tradycyjne przeko-
nania o erze lodowej. Prawdopodobnie nie trwała ona 
w sumie dłużej niż 700 lat. Wiele faktów wskazuje też 
na to, że była tylko jedna era lodowa a nie cztery, jak 
to się powszechnie głosi. Świadczy o tym fakt, że do 
jej zaistnienia potrzebne były unikalne warunki, a tak-
że stosunkowo skromna ilość osadu polodowcowego. 
Zakończył konkluzją: „Potop opisany w Księdze Ro-

dzaju (...) dostarcza warunków potrzebnych do zaistnienia ery lodowej. 
(...) Biblia może naprawdę pomóc nam w pracy naukowej. (...) Wzięcie 
Biblii na serio sprawia, że możemy rozwiązać poważne problemy nauko-
we. I daje nam to podstawę do badania prawdziwej historii wszechświa-
ta. Biblia jest pomocą do rozwiązania tajemnic przeszłości”.

Od niewiary do całkowitego zawierzenia Bogu i Biblii
W ramach tego samego spotkania dr Geoff Bernard przedstawił swoje 

wątpliwości - jako biologa i biochemika - odnośnie Darwina, jego teorii 
i szeroko rozumianego ewolucjonizmu, obnażając przy okazji niedo-
róbki i zwykłe fałszerstwa, jakich dokonali ewolucjoniści. Zaczął jed-
nak przede wszystkim od osobistego świadectwa wiary: „Tak jak Paul, 
jestem chrześcijaninem i mam zaufanie do Biblii. Nie zawsze byłem 
chrześcijaninem. Nie byłem wychowany w domu chrześcijańskim – mój 
tata był Żydem. Ale nie byłem wychowany religijnie ani do bycia żydem, 
ani chrześcijaninem. (...) Miałem jednak wielu chrześcijańskich przyja-
ciół. Zabiorę was do roku 1966 (...) – tego lata ten człowiek przybył do 
Londynu. Nazywa się Billy Graham. (...) Moi przyjaciele zachęcili mnie, 
abym poszedł na spotkanie z nim. 29 czerwca 1966 roku całym  swoim 
sercem uwierzyłem, że Bóg do mnie przemówił. Miałem tylko 18 lat (...) 
i stałem się chrześcijaninem”. 

Jego marzeniem było studiować weterynarię w Cambridge – nieste-
ty, wyniki egzaminów nie były wystarczająco dobre, żeby dostać się na 
wymarzony kierunek, więc wybrał biochemię. „Przez ostatnie 42 lata 
byłem chrześcijaninem i równocześnie  zawodowym biochemikiem. Jest 
jedna rzecz, którą musiałem odkryć, kiedy stałem się chrześcijaninem. 
Studiowałem biologię, chemię, fizykę. Nurtowało mnie pytanie: czy 
mogę zaufać Biblii? I bardzo szybko odkryłem, że mogę. (...) Przez 42 
lata bycia zawodowym naukowcem, biochemikiem - z doktoratem, około 
50 publikacjami w mojej dziedzinie – nie odkryłem niczego, co by spo-
wodowało, abym zwątpił w swoją wiarę w Jezusa. Wręcz przeciwnie! By-
cie chrześcijaninem i biochemikiem jest wielkim przywilejem, ponieważ 
możesz poznać największego Biochemika świata”. W 2002 roku niespo-
dziewanie otrzymał ofertę pracy w szkole weterynaryjnej na uniwersyte-
cie w Cambridge, gdzie wcześniej nie mógł się dostać na studia.

Skąd się wzięło życie?
Mówiąc o wątpliwościach odnośnie ewolucji dr Bernard omówił trzy 

kwestie: pochodzenia życia, pochodzenia złożoności biologicznej i po-
chodzenie informacji biologicznej. Podkreślił, że Karol Darwin nie miał 
wiele do powiedzenia w kwestii pochodzenia życia i w swojej książce 
„O pochodzeniu gatunków” nic o tym tak naprawdę nie napisał, a jedy-
nie spekulował. 

Dość szczegółowo omówił znany wszystkim ze szkolnych podręczni-
ków eksperyment Stanleya Millera, przeprowadzony w roku 1953. Miał 
on stanowić laboratoryjną próbę symulacji hipotetycznych warunków 
środowiska wczesnej Ziemi i test możliwości zaistnienia ewolucji che-
micznej. Do jego przeprowadzenia użył on wody, metanu, amoniaku 
i wodoru, a także elektryczności. W efekcie otrzymał buteleczkę... brą-
zowej brei, na którą złożyły się proste związki chemiczne, w tym też i ta-
kie, które są komponentami żywych systemów. Jednak w większości nie 
były to „komponenty życia” - zachodziły między nimi wrogie interakcje. 
Największym błędem - zdaniem dr. Bernarda - było to, że założono, iż 
w pierwotnej atmosferze nie było tlenu. „Pytanie brzmi: czy tlen był 
obecny w pierwotnej atmosferze? A odpowiedź na to jest: tak! I mamy 
na to bardzo proste wyjaśnienie. (...) W przypadku braku tlenu nie mo-
glibyśmy mieć warstwy ozonowej, a przy jej braku światło ultrafioletowe 
i kosmiczne promieniowanie są śmiertelne, więc nie mogłoby zaistnieć 
życie. Wysoki poziom światła ultrafioletowego poza tym prowadzi do fo-

todysocjacji  wody. Dlatego też w prymitywnej, pierwotnej atmosferze 
tlen  musiał być obecny. Są na to dowody”. 

Udział tlenu w eksperymencie Millera całkowicie zmieniłby jego wy-
nik – nie mogłyby powstać wówczas choćby nawet najprostsze bioczą-
steczki. A jednak eksperyment ten uważa się do dziś za jedną z „ikon 
ewolucji” i naukowy dowód. Nie udało się dotąd udowodnić, że życie 
pojawiło się z materii nieożywionej i wielu naukowców jest tego w pełni 
świadomych. Niektórzy z nich są przekonani, że życie przyszło z kos-
mosu, ale to nie rozwiązuje problemów jego początków. „Tak naprawdę 
ewolucja nie ma nic do powiedzenia w kwestii pochodzenia życia, ponie-
waż jeśli nie ma życia, nie może być naturalnej selekcji. Aby naturalna 
selekcja mogła mieć miejsce, muszą zaistnieć najpierw żywe systemy”. 

Ale to nie jest jedyny problem ewolucjonizmu. Kolejnym jest złożo-
ność biologiczna. Ewolucjonizm nie radzi sobie z wyjaśnieniem tzw. 
„eksplozji kambryjskiej”. W warstwach skał kambryjskich pojawia się 
wiele stworzeń, a nie sposób znaleźć ich przodków! I są tam bardzo 
skomplikowane zwierzęta, m.in. kręgowce. Problemem są też nieredu-
kowalnie złożone systemy biologiczne, np. cyjanobakteria. Wyposażona 
jest ona w skomplikowany system fotostyntezy i jeśli cokolwiek z tego 
systemu usuniemy, fotosynteza nie będzie działać. „Wątpię w Darwina 
-–zarówno w kwestii pochodzenia życia, jak i w kwestiach pochodzenia 
złożoności biologicznej. Nie ma możliwości, aby cyjanobakteria ewolu-
owała. Skomplikowany fotosyntetyczny system musi być w pełni funk-
cjonalny, aby mogła ona żyć. Bez w pełni funkcjonalnej fotosyntezy nie 
może zaistnieć żadne życie!”.

Kolejnym problemem, z którym ewolucja sobie nie radzi, jest po-
chodzenie informacji biologicznej. Gość w najprostszych możliwych 
słowach starał się przedstawić podstawowe informacje o zapisie gene-
tycznym – przedstawiając zarówno fakty naukowe, jak i historię odkryć. 
„DNA jest kodem życia. Jest to podwójna spirala. Jej dwie spirale łączą 

Paul Garner

Konferencja zgromadziła 
liczne grono słuchaczy

się ze sobą poprzez różne środki chemiczne. Ten kod 
jest językiem. Ten język ma cztery litery: A – adenina, 
T – tymina, G – guanina i C – cytozyna. (...) Każda 
cząsteczka DNA składa się z milionów literek, a ich 
sekwencja nie jest przypadkowa. (...) DNA jest jak 
podręcznik”. Kod genetyczny, zawierający ważne in-
formacje, musi być jednak przetłumaczony, by życie 
mogło funkcjonować – podobnie jak my potrzebu-
jemy tłumaczenia np. Biblii, aby ważne informacje, 
które są w niej zawarte, były dla nas zrozumiałe. Jest 
to funkcja złożonych „aparatów białkowych”. Zapis 
genetyczny w każdej komórce naszego ciała jest tak 
skomplikowany, że gdybyśmy zapis informacji w for-
mie ATGC chcieli rozciągnąć, to miałby on długość 
2x1013 metrów! To w przybliżeniu odległość od Ziemi 
do Słońca i z powrotem. DNA jest jedynie nośnikiem 
informacji biologicznej. „Skąd pochodzi informacja 
biologiczna? Darwin nie miał na to pomysłu. Teoria 
ewolucji nie ma na to pomysłu. Naturalizm nie ma 
żadnej odpowiedzi na to pytanie! Musi więc istnieć 
inne wyjście. Musiała więc istnieć jakaś inteligencja, 
zanim powstało życie. Esencją życia samego w so-
bie jest informacja. (...) Można powiedzieć to w ten 
sposób: esencją życia jest życie samo w sobie”. Skąd 
więc się wzięło życie? Wykładowca nie ma wątpliwo-
ści, że prawdę o tym przekazuje nam ten zapis: Na 
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko 
przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co 
powstało. W nim było życie... (J 1:1-4).
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Wspomnienie

Prezbiter  
Edmund Oświęcimka  
(1922-2008) – odszedł do wieczności

Andrzej Seweryn

1 Wspomnienie prezb. Mariana Szajnera przesłane do autora dnia 26 czerwca 2008 
roku.
2 A. SEWERYN, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2007, s. 126-
127.
3 Wspomnienie Marka Szajnera przesłane autorowi dnia 26 czerwca 2008 roku.
4 Nota biograficzna E. Oświęcimski w broszurze z uroczystości pogrzebowej nadesła-
nej przez jego córkę, Grażynę Napiwocki w liście z dnia 6 czerwca 2008 roku.

Spotkałem go osobiście jeden raz, w czasie mo-
jej podróży służbowej do Stanów Zjednoczonych 
w lipcu 1999 roku. Największe wrażenie zrobiła 
na mnie jego fascynacja głoszeniem Słowa Bożego 
przez radio. On sam w prostym, domowym studio 
nagrywał na przestarzałym już sprzęcie audycje re-
ligijne, za pośrednictwem których  przez ponad 25 
lat głosił kazania, a potem wysyłał je do polonijnej 
rozgłośni radiowej, opłacając z własnych środków 
koszta ich emisji. Pamiętam znamienne zdanie, któ-
re wtedy wypowiedział: „Jeśli z mojej pracy radio-
wej nawróci się choć jeden człowiek, cała moja pra-
ca i pieniądze w nią włożone będą tego warte”. Dla 
mnie było to wielkie świadectwo człowieka, który 
rozumiał wartość Dobrej Nowiny oraz wielką war-
tość ludzkiej duszy, która jest bezcenna w oczach 
Bożych i taka powinna być w naszej ludzkiej oce-
nie. Jakim człowiekiem był Edmund Oświęcimka 
– bo o nim tu mowa? Poznajmy bliżej życie tego 
Bożego sługi.

Urodził się dnia 9 października 1922 roku w No-
wożukowie, powiat Równe (obecnie Ukraina). Był 

synem Wojciecha i Michaliny z d. Żołownik. Wychowywał się na 
wsi, gdzie uczono go szacunku do ciężkiej pracy oraz miłości do 
Boga, i te wartości charakteryzowały całe jego dalsze życie. Kiedy 
bowiem nawrócił się jego ojciec, mały Edmund zaczął uczęszczać 
do szkółki niedzielnej, a potem na spotkania koła młodzieży. W cza-
sie II wojny światowej, w wieku 22 lat został ciężko ranny w czasie 
przejścia frontu w 1944 roku i to doświadczenie przyczyniło się do 
tego, że przeżył duchowe nowe narodzenie. Na wyznanie swojej wia-
ry w Jezusa Chrystusa został dnia 27 sierpnia 1944 roku ochrzczony 
w Nowogródku przez prezbitera Michała Maksiutyńskiego i został 
członkiem zboru w Równem. W latach 1946-1949 odbył studia teolo-
giczne w Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Malborku. 

Jego przyjaciel – prezbiter Marian Szajner – tak wspomina ten czas: 
„W okresie powojennym 16 młodych mężczyzn skupiło się w po-
mieszczeniu częściowo urządzonym z mieszkania prywatnego, które 
służyło kiedyś pastorowi tego zboru w Malborku. W pokoju, w któ-
rym mieszkałem wraz z Edmundem Oświęcimką, było nas sześciu, 
a spaliśmy na piętrowych, żelaznych łóżkach, które dostaliśmy z Ak-
cji Pomocy Baptystów. Studenci wraz z Rektorem Alfredem Włady-
sławem Kurzawą i jego małżonką Heleną – wszyscy korzystaliśmy 
z jednej łazienki. Jadaliśmy wspólnie przy jednym dużym stole piętro 
niżej, modląc się według kolejności o błogosławieństwo każdego po-
siłku. Niedziele spędzaliśmy wyjeżdżając do zborów, by usługiwać 
Słowem Bożym”1. 

W 1948 roku poślubił Eugenię z d. Pura (ur. 1926). „Jednym z nie-
zwykłych przeżyć były zaślubiny Br. Edmunda z Eugenią, na których 
ja miałem przywilej być starszym drużbą” – wspomina prezb. Marian 
Szajner. „Br. Edmund cenił mnie, bo byliśmy bliscy sobie wiekiem 
i pochodzeniem – obaj wywodziliśmy się z rodzin rzymskokatoli-
ckich”. 

Po ukończeniu Seminarium Teologicznego w Malborku Edmund 
Oświęcimka podjął w 1949 roku pracę duszpasterską w zborze w Ży-
rardowie, która trwała trzy lata. Tam też urodziło mu się dwoje dzie-
ci: Grażyna (ur. 1949) – kreślarz komputerowy i Henryk (ur. 1951) 
– geodeta. 

W latach 1954-1969 pracował jako kaznodzieja i duszpasterz w zbo-
rach mazurskich w Szczytnie, Świętajnie i Rustkowie. W uznaniu dla 
jego oddanej służby duszpasterskiej został dnia 20 października 1957 
roku ordynowany w Świętajnie na urząd prezbitera. Aktu ordynacji 
dokonali prezbiterzy: Stefan Andres, Jan Mackiewicz, Aleksander 
Kondraciuk i Piotr Poziomkiewicz. Po 12 latach pracy duszpaster-
skiej, w listopadzie 1969 roku zrezygnował jednak z dalszej służby 
w Polskim Kościele Chrześcijan Baptystów i dwa miesiące później, 
dnia 27 stycznia 1970 roku wyemigrował z rodziną do USA. Tam 
zaangażował się w pracę radiową misji The Polish Baptist Voice, 

dla której nagrywał wiele kazań i audycji religij-
nych w języku polskim przeznaczonych dla Polonii 
w USA. Najpierw pracował w Baltimore, w stanie 
Maryland w latach 1971-1978, a potem przeniósł 
się do Minneapolis, w stanie Minnesota, gdzie w la-
tach 1978-1998 również pracował w misji radio-
wej. W latach 80. ub. wieku był również członkiem 
Rady Zjednoczenia Polskich Baptystów w USA 
i Kanadzie. Był również członkiem Berean Baptist 
Chuch w Brooklyn Park i wraz z żoną zamieszkał 
u córki Grażyny Napiwocki w Lake Elmo w stanie 
Minnesota2.

Marek Szajner – aktualny Prezes Zjednoczenia 
Polskich Baptystów w USA i Kanadzie (syn prezb. 
Mariana Szajnera) - tak wspomina Edmunda Oświę-
cimkę: „Pamiętam z dzieciństwa zdjęcie stojące 
u mojego taty na biurku przedstawiające studentów 
Seminarium Teologicznego w Malborku. Wśród 
nich było również jego zdjęcie. Lata potem, będąc 
już w Stanach, nasze drogi się zbiegły.  Br. Edmund 
Oświęcimka zamieszkał w Minneapolis i od czasu 
do czasu spotykaliśmy się na wspólnych obiadach.  
Był mi bardzo bliski i nawet troskliwie nazywał 
mnie »Mareczkiem« - może dlatego, że był bliskim 
przyjacielem mego Taty. Jego dobre serce jako ojca 
i pastora, który chętnie głosił Słowo Boże, było 
zawsze otwarte dla innych.  Od samego początku 
swojej służby w Świętajnie wspominał o sprawach 
zboru, a też o odwiedzaniu członków zboru, którzy 

z czasem wyjeżdżali do Niemiec lub dalej.  Wracając kiedyś z po-
dróży, rozmawialiśmy przez długi czas o realiach dzisiejszej pracy 
w Kościele.  Jego pogląd często pokrywał się z podejściem mego 
Taty do misji wśród naszych rodaków tu na obczyźnie. Obaj poświę-
cali wszystko: swoje rodziny, finanse, czas i zdrowie, by nieść Dobrą 
Nowinę innym. Była to cecha powojennej generacji kaznodziejów 
i pomimo upływającego czasu to ich podejście się nie zmieniło, lecz 
zostało przeszczepione  na innych i widzę to też u siebie. Często chcę 
być takim jak oni – gotowym do służby zawsze, wszędzie i wytrwa-
le. Br. Oświęcimka pokazał nam, jak kochał swojego Stwórcę. Jako 
ojciec, mąż, tata, dziadek, pastor, zegarmistrz, rolnik czy pracownik 
fizyczny - wykonywał te funkcje lub zawody najlepiej jak mógł.  Te-
raz Pan dał mu odpoczynek wieczny, gdzie będzie chodził po ulicach 
ze złota w nowym Jeruzalem”3.

Przez ostatnie dwa lata życia prezb. Edmund Oświęcimka z małżon-
ką mieszkał w domu swojej córki Grażyny Napiwocki w Stillwater 
w stanie Minnesota4. Lata tego sługi Bożego dobiegły jednak końca. 
Zmarł dnia 4 lutego 2008 roku w wieku 86 lat. Uroczysty pogrzeb od-
był się dnia 8 lutego 2008 roku w Stillwater, gdzie żegnała go rodzina 
i bliscy. Prezb. Marian Szajner z nostalgią stwierdził, że „wraz ze 
śnieżycą wygasło światło głoszonej przez niego (za pośrednictwem 
radia) Ewangelii w języku polskim”.

Zbór Kościoła chrZeścijan baptystów 

w łodZi
serdecznie zaprasza do udziału w uroczystych obchodach 

jubileuszu 130 lat istnienia Zboru w łodzi,  
140 lat pierwszego chrztu na Ziemi łódzkiej.

Uroczystość naszą chcemy obchodzić we wdzięczności Bogu  
i wspólnocie Braci i Sióstr Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce.

 
Uroczystość odbędzie się 27 i 28 września w budynku Kościoła,  

w Łodzi, przy ul. Nawrot 27.

szczegóły na stronie: www.baptyscilodz.org

Zgłoszenia udziału w uroczystości prosimy zgłaszać telefonicznie  
do sekretariatu Zboru, pod nr. (042) 6377240 do dnia 15 września 2008 roku.

k
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Sylwetki najwybitniejszych  
polskich baptystów  
pierwszych 100 lat

Gotfryd Fryderyk Alf  
(1831-1898)

Urodził się w rodzi-
nie ewangelickiej. Był 
nauczycielem w wiej-
skiej szkole w Men-
tnowie koło Pułtuska. 
Pod wpływem osobistej 
lektury Pisma Święte-
go nawrócił się w 1853 
roku i zaczął dzielić się 
Ewangelią z dziećmi 
w szkole, a potem z ich 
rodzicami, dla których 
organizował spotkania 

biblijno-modlitewne i dyskusje religijne. Jego działalność 
napotkała na silny sprzeciw władz Kościoła Ewangeli-
ckiego. Został zwolniony z pracy jako nauczyciel, więc 
w 1854 roku wyjechał do Wólki do majątku swoich ro-
dziców. Tam kontynuował spotkania biblijno-modlitewne 
i zapoczątkował dynamiczny ruch przebudzeniowy, który 
szybko rozprzestrzenił się na okoliczne miejscowości. 
Kiedy pod wpływem lektury Pisma Świętego zakwestio-
nował chrzest niemowląt, ojciec-luteranin wydziedziczył 
go, więc Alf przeniósł się do Adamowa. Tam, dnia 28 li-
stopada 1858 roku został ochrzczony wraz z 25 osobami, 
i ten historyczny dzień uważa się za początek ruchu bap-
tystycznego na ziemiach polskich. 

Alf był założycielem zborów w Adamowie i Kicinie, 
starszym zboru i organizatorem chóru w Adamowie, a po-
tem starszym zboru w Kicinie.

Po studiach w szkole biblijnej w Hamburgu (1859), pro-
wadzonej przez Johanna Gerharda Onckena, podjął liczne 
podróże misyjne, które zaowocowały powstaniem no-
wych zborów i placówek misyjnych. Swoją nadzwyczajną 
aktywnością naraził się władzom świeckim i kościelnym. 
Był wybitnym ewangelistą i misjonarzem. W więzieniach 
przebywał ogółem aż 30 razy, łącznie 278 dni. Był mę-
czennikiem wiary, którą krzewił z niespotykaną pasją, 
doprowadzając do nawrócenia, a potem do chrztu po-
nad 4000 osób, których ochrzcił osobiście. Uczestniczył 
w dwóch konferencjach niemieckich baptystów w Ham-
burgu. Odwiedził również Stany Zjednoczone. Trzech 
z jego synów zostało pastorami w niemieckich zborach 
baptystycznych w USA. Zmarł w 1898 roku w wieku 67 
lat i został pochowany w Mogielnicy na Lubelszczyźnie. 
W historii baptyzmu jest powszechnie uznawany za pio-
niera ruchu baptystycznego na ziemiach polskich. W roku 
jubileuszowym 150-lecia polskiego baptyzmu obchodzi-
my również 110 rocznicę jego śmierci.
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Początki 
działalności 
baptystów
Albert W. Wardin, (Jr.) junior

Ruch baptystów na ziemiach 
polskich rozpoczął się, kiedy jeszcze 
nie powróciła niepodległa Polska

Pierwszy budynek zboru w Kicinie

Podczas kończącego wojny napoleońskie kongresu wiedeńskiego w 1815 
r. zostało utworzone Królestwo Polskie (znane również jako Królestwo 
Kongresowe), którego władcą był car Rosji. Królestwu została nadana sto-
sunkowo liberalna konstytucja. W wyniku stłumienia powstania listopado-
wego (1830-31), Rosja przejęła pełną kontrolę nad Królestwem, zniosła 
jego konstytucję, rozwiązała sejm oraz podzieliła kraj na dziesięć guberni. 
W roku 1863 Polacy kolejny raz wzniecili powstanie; tym razem po jego 
upadku w 1864 roku car Rosji ostatecznie zlikwidował Królestwo i na-
zwał je Krajem Nadwiślańskim (ros. „Priwislianskij Kraj”). Język rosyjski 
stał się językiem urzędowym, obowiązującym również w szkołach. Ruch 
baptystów w Polsce miał swój początek między pierwszym a drugim po-
wstaniem.

Ludność Królestwa Kongresowego była zróżnicowana. Najliczniejszą 
jej część, blisko 4 miliony (ponad 75 proc. mieszkańców), stanowili Po-
lacy. Rosjan, głównie prawosławnych, których było mniej niż 5 proc., 
można było spotkać w urzędach, policji i wojsku. Ludność żydowska, 
znacząca mniejszość, stanowiła blisko 13 proc. Inną ważną mniejszoś-
cią narodową byli Niemcy, liczący 300 tys. osób, co stanowiło prawie 
6 proc. mieszkańców. Byli to głównie protestanci, przeważnie luteranie, 
chociaż niektórzy należeli do Kościoła reformowanego. Byli wśród nich  
także mennonici czy bracia morawscy2.

Początki ruchu baptystycznego w Polsce 
Ruch baptystyczny w Niemczech, zapoczątkowany w 1834 roku pod 

dynamicznym przywództwem Johanna G. Onckena, szybko rozprze-
strzenił się też w sąsiednich krajach. Niemieckie zbory baptystycz-
ne wkrótce powstały w Prusach Wschodnich i w ich okolicy. Były to  
zbory założone w 1841 roku w Memel (dzisiejsza Kłajpeda); w 1844 
r. w mieście Elbing (dzisiejszy Elbląg); oraz w 1849 r. w Stolzenbergu 
wraz placówkami zborów w innych miejscowościach. Jak można było 
się spodziewać, znajdujący się tak blisko cesarstwa rosyjskiego niemiec-
cy baptyści postrzegali Rosję jako obszar misyjny. W roku 1850 Gotfryd 
W. Lehmann i Juliusz Kobner, przywódcy niemieckich baptystów, którzy 
wraz z Onckenem stali się znani jako „baptystyczne trio”, pojechali na 
zgromadzenie społeczności w Elbing, potem odwiedzili zbór w Memel, 
a następnie dotarli do granicy rosyjskiej. Szybko zostali zatrzymani, po-
nieważ podróżowali bez wiz. Jako że znajdowali się  już na ziemi rosyj-
skiej, wraz z innymi wierzącymi zaśpiewali misyjną pieśń i modlili się, 
że „dzień ten może nadejść wnet w tych mrocznych okolicach”3. W prze-

ciągu kilku lat, za sprawą wielu niezwykłych okoliczności, można było 
zauważyć, że Bóg zaczyna odpowiadać na modlitwę niemieckich bapty-
stów znad rosyjskiej granicy.

Początki pracy baptystycznej w Królestwie Kongresowym związane są 
z luterańskim nauczycielem ze szkoły podstawowej, Gotfrydem Alfem. 
Urodził się w 1831 roku w niemieckiej rodzinie, mieszkającej w cen-
tralnej Polsce i w wieku 19 lat rozpoczął swoją karierę jako nauczyciel 
w Mentnowie, nowej kolonii niemieckiej na północny wschód od War-
szawy. Pod nieobecność pastora, który uznał za konieczne usługiwać 
w nowo powstających parafiach, Alf, jako że był nauczycielem, musiał 
prowadzić nabożeństwa, co wiązało się z odczytywaniem przygotowy-
wanych odgórnie kazań. Kiedy Alf przygotowywał się do nabożeństw, 
jego sumienie nie dawało mu spokoju i czuł sie on coraz większym 
grzesznikiem, aż w końcu w 1853 roku zaufał Chrystusowi. Nikt nie 
pomagał mu w podjęciu tej decyzji, było to jego osobiste przeżycie, do 
którego sam doszedł4.

Po tym, jak Alf znalazł żywego Boga, zaczął głosić kazania dzieciom, 
co spowodowało wśród nich duchowe przebudzenie, o którym wieść 
również rozeszła się wśród dorosłych. Po pracy w szkole prowadził 
spotkania modlitewne dla osób, które przeżyły odrodzenie duchowe. Tak 
zaczęła się jego kariera głosiciela odnowy religijnej. Niedługo potem 
Alf spotkał się ze sprzeciwem ze strony wielu rodziców, pastora, który 
zabronił mu wszelkich działań religijnych, oraz ze strony Konsystorza 
Ewangelicko-Augsburskiego, który go potępił. W rezultacie w 1854 
roku stracił on posadę nauczyciela i wraz z żoną i małym synkiem prze-
prowadzili się na gospodarstwo, które Alf dostał od swego ojca.

Mieszkając w nowym miejscu, Alf spędzał godziny na studiowaniu Bi-
blii oraz modlitwie, jak również angażował się w wyjazdy misyjne trzy 
lub cztery razy w tygodniu. Jego ruch odnowy religijnej rozprzestrze-
niał się. W jednej z podroży misyjnej, na którą został namówiony przez 
pewnego luterańskiego pastora, Alf został pojmany, pobity i postawiony 
przed sądem. Rozprawa trwała trzy dni. Wtedy zdał sobie sprawę, że 
jego własny Kościół go prześladuje i dlatego musi go opuścić.  Nie był 
jednak pewny, dokąd powinien pójść. 

Pewien niemiecki osadnik z Prus Wschodnich, 
Heinrich Assmann, niedawno kupił ziemię blisko 
gospodarstwa Alfa, i mimo iż sam nie był w tym 
czasie baptystą, opowiedział mu o baptystach w Pru-
sach Wschodnich. Pomimo iż Alf nigdy wcześniej 
nie słyszał o takich chrześcijanach, ich wiara i styl 
życia, jak również duchowe odrodzenie bardzo mu 
się spodobały, z wyjątkiem chrztu osoby wierzącej 
przez zanurzenie. Po długich sporach z Assmannem 
o chrzczenie niemowląt Alf przekonał się, że chrzest 
na wyznanie wiary jest biblijny. Jednak przyjmując 
zasady baptystów i wyrażając chęć przyjęcia chrztu 
przez zanurzenie, Alf stanął przed poważnymi kon-
sekwencjami. Taka decyzja znaczyła, że wyrzeka się 
on swojego pierwotnego chrztu oraz prawowitości 
Kościoła, w którym się urodził. Alf również stanął 
w obliczu oskarżeń o stanie się „anabaptystą”, co było 
poważnym zarzutem. W dodatku jego własny ojciec 
wyrzekł się go i wyrzucił wraz z żoną i dziećmi z zie-
mi, która została im wcześniej podarowana. Alf po raz 
drugi przeżył utratę domu i źródła dochodów oraz sta-
nął w obliczu niepewnej przyszłości. 

W roku 1858 Wilhelm Weist, pastor niemieckiego zboru 
baptystów w Stolzenbergu w Prusach Wschodnich (dzi-
siejszy obwód kaliningradzki w Rosji), przekroczył grani-
cę rosyjską i 28 listopada ochrzcił Alfa i ośmioro innych 
ludzi, którzy podzielali jego poglądy. Następnego dnia 
Weist ochrzcił przez zanurzenie kolejne siedem osób, a tuż 
przed jego odjazdem następne osiemnaście osób przyjęło 
chrzest. W Adamowie, koło Pułtuska, gdzie obecnie za-
mieszkiwał, została utworzona misja zboru w Stolzenber-
gu. Alf i pomagający mu pastor, który podróżował z We-
istem, zostali wyznaczeni do prowadzenia nabożeństw 
i udzielania chrztu oraz sprawowania Wieczerzy Pańskiej. 
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Karol Władysław  
Strzelec (1869-1962)

Pochodził z Wołynia, ale w czasie studiów w Akademii 
Wojskowej w Rosji postanowił wyemigrować do USA, 
gdzie przeżył duchowe nowe narodzenie. Ukończył stu-
dia teologiczne w Seminarium Teologicznym w Roche-
ster, w stanie Nowy Jork i został pastorem czeskiego 
zboru w Detroit w stanie Michigan. Potem przeniósł się 
do miasta Pond w stanie Wisconsin, gdzie zorganizował 
pierwszy polski zbór baptystyczny i wybudował tam koś-
ciół.

W 1915 roku założył w Chicago Polskie Seminarium 
Teologiczne i został jego dyrektorem. Jednakże po zakoń-
czeniu I wojny światowej wrócił do kraju i nadzorował 
dystrybucję pomocy materialnej pochodzącej z Północ-
nej Konwencji Baptystycznej w USA. Prowadził szeroką 
działalność kaznodziejską, charytatywną i wydawniczą, 
współredagując pismo „Nowe drogi”. Wszedł również 
w skład komitetu założycielskiego wydawnictwa „Kom-
pas” w Łodzi, zaś w 1921 roku zorganizował Konferencję 
Założycielską Związku Słowiańskich Zborów Baptystów. 
Dwa lata później został wybrany prezesem Zjednoczenia 
Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów w Polsce. Na-
leżał też do grona założycieli Stowarzyszenia Wzajemnej 
Pomocy Baptystów. W 1924 roku powrócił do USA, gdzie 
kontynuował działalność duszpasterską, misyjną i wydaw-
niczą. Redagował kilka czasopism polskich, tłumaczył na 
język polski wiele pieśni chrześcijańskich, napisał wiele 
artykułów opublikowanych w czasopismach polonijnych 
oraz kilka książek. Posiadał jedną z największych prywat-
nych bibliotek polskich w Ameryce. Współpracując ściśle 
ze Zjednoczeniem Polskich Baptystów w USA i Kanadzie 
– był jego honorowym prezesem do końca życia. Zmarł 
w wieku 92 lat i został pochowany w mieście Pond na 
cmentarzu obok kościoła, który niegdyś zbudował.
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Poza pewnym małym zborem, założonym w 1856 roku na Wyspach Alandz-
kich, położonych między Szwecją a Finlandią, misja ta była pierwszą oficjal-
nie zorganizowaną działalnością baptystyczną na rosyjskiej ziemi.

Alf miał przeczucie, iż robił coś więcej niż tylko budowanie nowego 
wyznania w Polsce; stał on na czele ruchu odnowy religijnej, którego 
założeniem było dotarcie do każdego, bez względu na wyznanie czy po-
chodzenie etniczne. Mimo iż wszyscy mieszkańcy byli związani z jakąś 
grupą religijną, większość z nich, zdaniem Alfa, była tylko nominalnymi 
członkami swoich Kościołów, w których byli ochrzczeni jako niemowlę-
ta, lecz ciągle pozostawali oni zatwardziali. Zarówno oni, jak i Żydzi po-
trzebowali usłyszeć Ewangelię oraz szczerze pokutować i przyjąć Chry-
stusa przez wiarę. To samo dotyczyło mennonitów, chociaż praktykowali 
oni chrzest na wyznanie wiary. Alf uznał, iż nie byli oni już tymi samymi 
żarliwymi ewangelistami i męczennikami z minionej epoki, i tak samo  
potrzebowali odrodzenia. Nie różnili się specjalnie od innych Kościo-
łów, które na ogół pozyskiwały członków z własnych rodzin, udzielając 
chrztów swoim dzieciom. 

W przeciwieństwie do innych wyznań, które zazwyczaj utożsamiały 
się z pewnymi grupami etnicznymi, tak jak prawosławni z Rosjanami, 
katolicy z Polakami i luteranie czy mennonici z Niemcami, ruch bapty-
styczny przełamywał bariery religijne i etniczne oraz szukał wiernych 
wśród wszystkich, bez względu na ich pochodzenie. Mimo iż większość 
nawróconych w owym czasie to niemieccy protestanci, Alf władał dwo-
ma językami i głosił w obydwu językach, niemieckim i polskim. 

Nauczanie Alfa miało charakter charyzmatyczny i było przepełnione 
emocjami. Słuchacze byli przekonani o swej grzeszności i wołali o ła-
skę. W czerwcu 1860 roku, podczas wielkiego przebudzenia Alf pisał, 
że wielu mdlało i padało na ziemię. Wiele osób wołało głośno, płacząc 
i padając na kolana. Pomimo iż ruch ten pozyskał kilku nauczycieli, po-
dobał się głównie niższym klasom – chłopom we wsiach oraz robotni-
kom w fabrykach. 

W roku 1859 Alf spędził kilka miesięcy w Hamburgu, w głównej sie-
dzibie ruchu niemieckich baptystów, gdzie spotkał się z Onckenem. Alf 
został ordynowany 26 września 1859 roku i został pierwszym poddanym 
cesarstwa rosyjskiego, którego ordynowano do służby duszpasterskiej 
w Kościele baptystów. 

Władze rosyjskie dały Alfowi dokumenty zezwalające na wyjazd do 
Niemiec, licząc na to, że nie wróci i tym samym zainicjowane przez nie-
go duchowe ożywienie zakończy się. Jednak 4 sierpnia 1861 roku mi-
sja w Adamowie stała się niezależnym zborem, liczącym 332 członków 
oraz dwadzieścia pięć placówek misyjnych. Niedługo potem, 25 sierpnia 
1861 roku baptyści utworzyli drugi zbór – w Kicinie.

Pomimo iż Alf był głównym przywódcą ruchu, nie działał w pojedynkę. 
Pozyskał współpracowników, w tym kilku nauczycieli, aby służyli jako 
misjonarze. Wśród nich byli Mathias Kelm i Jakob Rafalski, którzy wy-
emigrowali na Wołyń, gdzie prowadzili działalność misyjną. Dwaj inni na-
uczyciele, Daniel Knopf i Friedrich Rossoll, również pracowali misyjnie. 
Kolejnymi współpracownikami byli Edward Aschendorf i Piotr Ewert. Już 
w 1861 roku Alf zaczął zakładać szkoły misyjne dla pracowników. W du-
chu motta Onckena: „Każdy baptysta misjonarzem”, ruch baptystyczny 
angażował zwyczajnych wierzących do pomocy w krzewieniu wiary. 

Przeciwnicy ruchu baptystycznego 
Wraz z rozwojem nowego ruchu wzrastała opozycja i prześladowanie. 

W grudniu 1860 roku władze aresztowały Alfa, konfiskując jego Biblię 
i traktaty, jednak został szybko wypuszczony na wolność. Dopóki wła-
dze rosyjskie nie uznały baptystów za tolerowaną sektę, przynajmniej 
w odniesieniu do obywateli nierosyjskich, czyli od roku 1860 aż do 
1865, Alf doświadczał nieustannych szykan ze strony władz, które chcia-

ły powstrzymać ten jeszcze mało znaczący ruch. Baptyści doświadczali 
wrogości również od przywódców religijnych, czy to protestantów, kato-
lików, czy Żydów, jak również od zwykłych obywateli5. 

Jedna z najpoważniejszych i najcięższych prób przytrafiła się Alfowi 
w 1862 roku, kiedy trafił do więzienia w Warszawie na dwa i pół mie-
siąca. Naczelnik więzienia odebrał mu wszystko, co posiadał, w tym 
ubrania na zmianę, pieniądze i torbę podróżną. Jedzenie, o którym Alf 
mówił, iż było gorsze niż golonka wieprzowa, składało się z chleba, żuru 
i niewielkiej  ilości czegoś ciepłego. Po upływie trzech tygodni został on 
przeniesiony do innej celi, którą dzielił z dwunastoma Niemcami. Mógł 
im składać świadectwo wiary.

Jeden z jego najgorszych pobytów w więzieniu miał miejsce w 1863 roku. 
Sam sobie był winien, gdyż przekroczył ograniczenia dotyczące zakresu 
jego podróży oraz posługiwał się paszportem, w którym zmienił datę. Zo-
stał wrzucony do celi z około siedemdziesięcioma współwięźniami, z któ-
rych większość to byli złodzieje. Było tam również siedemnaście  kobiet, 
niektóre z nich skazane za morderstwo. Współwięźniowie przywitali Alfa 
z drwiną i szyderstwem. Musiał spać na podłodze. Jego jedzenie składało 
się  głównie z chleba i wody, niesłonych, gotowanych ziemniaków i kaszy 
na wodzie. Podczas pierwszej nocy w więzieniu skradziono mu jedzenie, 
i stracił swój fular (rodzaj chusty). Następnego dnia skradziono mu rów-
nież jedzenie przyniesione mu przez żonę. Alf był bardzo przybity, jed-
nak dzięki czytaniu Nowego Testamentu potrafił odpłacać miłością za zło 
i dzielił się z innymi swoim chlebem, przez co zyskał szacunek niektórych  
więźniów i mógł im głosić Ewangelię. Rozdawał polskie traktaty, które 
przynosiła mu żona, a nawet Nowe Testamenty. Jeden ze strażników przy-
niósł mu mięso i chleb w podziękowaniu za Nowy Testament.

Alfowi groziły również chuligańskie napady. Na początku 1864 roku 
pięciu rzezimieszków wpadło na spotkanie baptystów. Alf uciekł do 
piwnicy, jednak w walce, jaka się wywiązała, jeden z napastników zdarł 
z niego płaszcz i kamizelkę, a następnie wrzucili go na wóz. Alf przy-
puszczał, że zginie, ponieważ porywacze grozili, że wrzucą go do Wisły. 
Według nich to byłaby odpowiednia kara dla baptysty, który praktykował 
chrzest przez zanurzenie. Ostatecznie jednak zamiast tego uwięzili go. 
Niedługo potem pewien baptysta zapłacił za niego okup w wysokości 
dwudziestu jeden rubli.

Według Gotfryda Lieberta, pierwszego kronikarza 
baptystów w Polsce, Alf odbył trzydzieści dwie kary 
więzienia oraz deportacje na łączną odległość 1728 
kilometrów, cierpiąc przy tym bardziej niż którykol-
wiek z jego współpracowników. Pewien funkcjona-
riusz przyznał, że przez jakiś czas karał Alfa manda-
tami, na łączną sumę przekraczającą dwieście rubli. 
Inni baptystyczni przywódcy, tacy jak Aschendorff 
i Ewart, również byli więzieni. Liebert twierdził, że 
do połowy lat 70. XIX w. 157 osób przeżyło więzienie 
lub deportację. Koszty, włączając w to kary, daleko 
przekroczyły 2000 rubli6.

Oprócz cierpienia z powodu kar sądowych wielu 
baptystów było narażonych na pobicia i ataki band rze-
zimieszków. Czasami przerywane były nabożeństwa. 
W latach 80. XIX w. podczas rozmowy z F. Kieferem, 
Amerykaninem z Teksasu, Alf opowiadał, iż czasami 
głosił kazania potajemnie w zatłoczonych pomiesz-
czeniach. Czasami udzielał chrztów w najmroźniejszą 
zimę, zanim jeszcze nastał świt. Większość prześla-
dowań skończyła się w połowie lat 60. XIX w., mimo 
to wrogość wobec baptystów nie ustawała. Rosyjscy 
urzędnicy nadal ograniczali wydawanie pozwoleń na 
wyjazdy zagraniczne, legalizację wyznania, budowa-
nie kościołów, importowanie literatury, odwiedzanie 
baptystów za granicą, a nawet przeprowadzanie ob-
chodów jubileuszowych.

Budowanie denominacji 
Mimo że zbory baptystów w Polsce były częścią 

dynamicznego ewangelicznego ruchu odnowy reli-
gijnej, powoli stawały się one również organizacją 
wyznaniową. Powstawały kolejne niezależne zbory. 
W odróżnieniu od na przykład Szwecji, gdzie grupy 
wierzących prawie natychmiast tworzyły wspólnoty 
i zakładały zbory, baptyści w Polsce podążali za nie-

mieckim wzorem, gdzie 
czekano, aż wspólnota 
będzie wystarczająco 
dojrzała, by stać się 
formalnym zborem. 
A mimo to w tym sa-
mym czasie baptyści 
zbudowali rozległą sieć 
placówek misyjnych, 
z których kilka rozwi-
nęło się w samodzielne 
zbory. 

Członkowie zborów 
baptystycznych byli 
ludźmi o dużej dyscy-
plinie moralnej i ducho-
wej. Oczekiwano od 
nich, iż będą żyć skrom-
nie, unikając ziemskich 
przyjemności, wiernie 
uczestnicząc w nabo-
żeństwach, obchodząc 
sabat (niedzielę) oraz 

Nowy budynek kościelny zboru w Kicinie
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Bronisław Spałek  
(1883-1942)

W wieku 25 lat Bronisław Spałek przeżył duchowe odro-
dzenie i został ochrzczony w 1908 roku w Wozniesieńsku 
na Ukrainie. Odbył studia w Baptystycznym Seminarium 
Teologicznym w Hamburgu. W czasie I wojny świato-
wej prowadził wraz z innymi wierzącymi pracę misyjną 
w niemieckim obozie dla rosyjskich jeńców wojennych, 
która doprowadziła do nawrócenia 2000 osób. W latach 
1922-1931 był kaznodzieją zboru w Warszawie przy ulicy 
Grzybowskiej 54, gdzie w 1922 roku został ordynowa-
ny na prezbitera. Organizował misyjno-ewangelizacyjne 
zgromadzenia w miejscach publicznych w Warszawie 
(m. in. w kinach) oraz na 7 placówkach misyjnych zboru 
warszawskiego Był jednym z założycieli Towarzystwa 
Wydawniczego „Kompas” w Łodzi, potem organizato-
rem, sekretarzem i wreszcie prezesem Związku Zborów 
Słowiańskich Baptystów w Polsce, a także jednym z za-
łożycieli Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów 
w Polsce. Ponadto pełnił funkcję skarbnika Zjednoczenia 
Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów w Polsce.

Był również wykładowcą na kursach kaznodziejskich 
w Radości i w Seminarium Teologicznym w Łodzi. 
Uczestniczył w kongresach Światowego Związku Bapty-
stycznego w Sztokholmie (1923) i Toronto (1928). Za ze-
brane w USA fundusze zakupił parcelę w Warszawie przy 
ulicy Wolskiej 46, na której wybudowano potem nową 
kaplicę zboru stołecznego. Był także autorem licznych ar-
tykułów w czasopismach wyznaniowych oraz tłumaczem 
kilkudziesięciu pieśni chrześcijańskich na język polski.

W związku z utratą zdrowia został skierowany na urlop 
zdrowotny do Narewki na Białostocczyźnie. Tam nadzoro-
wał budowę Domu Starców i wkrótce został jego pierwszym 
kierownikiem. Usługiwał też zborom w Białowieży i Haj-
nówce. Zmarł w wieku 59 lat i został pochowany w Łodzi.

Łukasz Dziekuć-Malej 
(1888-1955)

W wieku 23 lat przeżył duchowe nowe narodzenie i na 
wyznanie swojej wiary został ochrzczony w noc sylwe-
strową 1912 roku w rzece Supraśl. Był najpierw nauczy-
cielem, potem inspektorem oświaty w Guberni Gro-
dzieńskiej. Po ukończeniu Seminarium Teologicznego 
w Petersburgu rozpoczął pracę jako kaznodzieja zboru 
w Grodnie i zaangażował się również w działalność po-
lityczną związaną z tworzeniem państwowości Białorusi. 
Po I wojnie światowej organizował szkolnictwo białoru-
skie na terenach Grodzieńszczyzny. Był organizatorem 
zboru w Brześciu nad Bugiem, budowniczym kaplicy 
oraz kierownikiem sierocińca dla dzieci. Prowadził bar-
dzo aktywną działalność misyjną i ewangelizacyjną, za-
kładał kolejne zbory. Przetłumaczył na język białoruski 
70 książek i broszur religijnych, a przede wszystkim cały 
Nowy Testament z Psalmami, który do dziś jest używany 
przez ludzi wierzących na Białorusi. Nazwano go ojcem 
białoruskiej Biblii.

Przez cały okres międzywojenny należał do czołowych 
przedstawicieli słowiańskiego ruchu baptystycznego, 
był bowiem zastępcą przewodniczącego Rady Naczelnej 
Związku Słowiańskich Zborów Baptystów. Dwukrotnie 
był więziony przez Niemców w czasie II wojny świato-
wej, w końcu trafił do obozu jenieckiego w Niemczech.

Po II wojnie światowej był prezbiterem zborów w Gdań-
sku, a potem w Białymstoku. Był szykanowany przez 
służbę bezpieczeństwa za rzekomą współpracę z wy-
wiadem brytyjskim. Schorowany zmarł w wieku 67 lat. 
Obecnie jedna z ulic Gdańska nosi jego imię.

Członkowie zboru w Żyrardowie przed swoja kaplicą

spędzając czas na modlitwie i czytaniu Biblii. Sprzeciwiali się oni spoży-
waniu napojów alkoholowych, w szczególności wódki, która była prze-
kleństwem dla wielu Polaków. Również w odróżnieniu od niemieckich 
baptystów polscy baptyści nie akceptowali używania tytoniu.

Przywódcy baptystyczni zdali sobie sprawę, że wybuch entuzjazmu od-
rodzeniowego mógłby doprowadzić do fanatyzmu religijnego, a w kon-
sekwencji ostudzenia nabożnego zapału. Zbory przyjmowały nowych 
członków tylko po dokładnym zbadaniu oznak odrodzenia duchowego. 
Nie każdy był przyjmowany. Liczba wykluczonych członków była sto-
sunkowo duża. Dzięki dyscyplinie pozbywano się niewiernych i tworzo-
no zwartą wspólnotę, której przyświecał ten sam cel. Aczkolwiek dyscy-
plina nie była celem samym w sobie, ale sposobem mającym prowadzić 
do  skruchy i duchowej odnowy. 

Pomimo surowych zasad wiary i życia codziennego baptyści w od-
różnieniu od mennonitów, którzy zamknęli się we własnych enklawach 
etnicznych, nadal uczestniczyli w życiu społecznym swoich środowisk. 
Ich ubiór był prosty i nie posiadał cech charakterystycznych dla ich wy-
znania. W przeciwieństwie do mennonitów baptyści zgadzali się na służ-
bę wojskową.

Baptyści byli zwolennikami tradycyjnej teologii protestanckiej, przyj-
mując główne zasady reformacji. Ich podstawą doktrynalną było Wy-
znanie Wiary Niemieckich Baptystów z 1847 roku. Nabożeństwa bapty-
styczne były nieliturgiczne. Kluczowym ich elementem było głoszenie 
kazań. W czasie modlitw wierni klęczeli. Muzyka odgrywała ważną rolę, 
a śpiew przyciągał ludzi na nabożeństwa. Zbory zakładały zespoły śpie-
wacze i chóry, w tym chóry dla młodzieży. Członkowie praktykowywali 
„pocałunek pokoju”.

Ustanowienia chrztu oraz Wieczerzy Pańskiej nie uznawano za sakra-
menty. Jak wszędzie u baptystów, chrztu przez zanurzenie udzielano je-
dynie osobom nawróconym. Zanurzenia dokonywano poprzez przechy-
lenie osoby w tył do wody. Alf mocno krytykował mennonitów, którzy 
mimo porzucenia zwyczaju polewania osoby stojącej w wodzie, zanu-
rzali klęczącego kandydata poprzez pochylenie twarzą do wody. Jeśli 
chodzi o Wieczerzę Pańską, praktykowano zamknietą komunię i wolno 
było przystępować do niej tylko osobom podobnego wyznania. W od-
różnieniu od mennonitów baptyści nie przestrzegali obrzędu obmywania 
nóg.

Baptyści praktykowali dzielenie się świadectwami, uwielbienie oraz 
modlitwę i wspólny posiłek. Organizowali uczty agape razem z inny-
mi wydarzeniami zborowymi, takimi jak pamiątka Wieczerzy Pańskiej, 
ordynacja czy konferencja Kościoła. Zbór, który miał wiele placówek, 
organizował agape, zapraszając wszystkich członków, by razem spędzić 
czas w gronie braterskim, aby chwalić Boga i modlić się o wstawienni-
ctwo, a nawet po to, by przedstawić sprawozdania zborowe. 

Już w 1859 roku Alf utworzył szkółkę niedzielną dla dzieci w Ada-
mowie. W roku 1874 zbór w Kicinie, łącznie z placówkami, miał już 
osiem szkółek niedzielnych i prawie 200 dzieci oraz jedenastu na-
uczycieli. W tym czasie dwa inne zbory wspierały dziewięć szkółek 
niedzielnych liczących 248 dzieci. Zaczęły powstawać służby po-
mocnicze, takie jak koła młodych niewast i małe zespoły pracowni-
ków misyjnych. 

We wczesnych latach nabożeństwa przebudzeniowe prowadzone były 
w domach, gospodach, stodołach lub budynkach szkolnych, ale wiele 
zborów i placówek misyjnych domagało się stałego miejsca spotkań. 
Alf dostrzegał potrzebę wybudowania kaplicy. Z ogromną trudnością  
uzyskał w końcu zgodę na budowę i w 1868 roku w Kicinie powstała 
pierwsza w Polsce drewniana kaplica. Władze ograniczyły jej wysokość, 
aby nie wyglądała jak kościół. Kolejne kaplice powstawały w latach 70. 
XIX wieku. 

Pierwsi baptyści w Polsce byli biednymi ludźmi i upłynęło trochę cza-
su, zanim nabrali oni umiejętności w zarządzaniu majątkiem. Alf starał 
się o wsparcie finansowe od zagranicznych zborów baptystycznych. Za 
pośrednictwem Onckena już w 1859 roku zaczął dostawać pomoc od 
zboru baptystycznego Bristo Palace w Edynburgu (zbór ten istnieje do 
dziś). W lutym w 1872 roku Alf gorąco zaapelował o pomoc z zagrani-
cy. Z czasem dary przychodziły nie tylko z Wielkiej Brytanii i Niemiec, 
ale również z Ameryki dzięki American Baptist Missionary Union, która 
pomagała niemieckiej misji baptystycznej, a ta z kolei wspierała misje 
w cesarstwie rosyjskim. Dary napływały również od niemieckich bapty-
stów w Stanach Zjednoczonych.

Kościół baptystów w Polsce został członkiem regionalnych i naro-
dowych organizacji baptystycznych. Pierwsze zbory były członkami  
Zjednoczenia Pruskiego oraz  związku baptystów niemieckich (Bun-
des der vereinigten Gemeinden getaufter Christen in Deutschland und 
Dänemark), znanego jako Gemeindebund , który miał osobowość 
prawną. W 1877 roku polscy baptyści utworzyli Zjednoczenie Bap-
tystyczne w Rosyjskiej Polsce (Vereinigung der Gemeinden gläubig 
getaufter Christen in Russisch Polen), tym samym oddzielając zbory 
od Zjednoczenia Pruskiego, ale nie od Gemeindebundu. W 1887 roku 
niemieckie zbory baptystów znajdujące się na terytorium cesarstwa 
rosyjskiego utworzyły Unię Zborów Baptystycznych w Rosji. Rosyj-
sko-Ukraińscy baptyści już wcześniej, w 1884 roku, utworzyli własny 
Związek Baptystów Rosyjskich. Alf został wybrany pierwszym prze-
wodniczącym nowego związku i pozostał na tym stanowisku aż do 
śmierci, w roku 1898.

Ruch baptystyczny na ziemiach polskich pomógł zanieść świadectwo 
o baptystach aż po Ukrainę. Już w 1859 roku nawróceni baptyści za-



Baptyści  
w II Rzeczypospolitej  
- zarys dziejów organizacyjnych
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Bolesław Goetze  
(1888-1962)

W wieku 15 lat nawrócił się i przyjął chrzest na wyznanie 
wiary w Jezusa Chrystusa. Po ukończeniu studiów w Se-
minarium Teologicznym w Łodzi w 1909 roku pracował 
w kilku zborach na Wołyniu, a potem w Łodzi przy ul. 
Rzgowskiej. Był redaktorem niemieckiego pisma bapty-
stycznego „Hausfreund”. Był jednym z założycieli i czo-
łowych działaczy utworzonego w 1924 roku Stowarzy-
szenia Wzajemnej Pomocy Baptystów oraz utworzonego 
w 1930 roku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Misyj-
nego. Założył również sierociniec dla dziewcząt w Kon-
stancinie pod Warszawą, a następnie własną organizację 
misyjną, która skupiała ok. 60 misjonarzy i kolporterów. 
Potem założył wydawnictwo religijne publikujące Pismo 
Święte oraz literaturę religijną w różnych językach sło-
wiańskich. Regularnie wydawał 3 miesięczniki bapty-
styczne w trzech językach: polskim („Droga zbawienia”), 
rosyjskim („Swiet k Proswieszczeniju”) i niemieckim 
(„Missionsbote”). Jego autorskie tłumaczenie Nowego 
Testamentu do dziś jest wysoko cenione i uznawane za 
jedno z najlepszych polskich tłumaczeń. 

Kiedy w czasie II wojny światowej okupanci niemiec-
cy zlikwidowali jego działalność wydawniczą, rozpoczął 
działalność ewangelizacyjną na terenach Polski. Potem 
wyjechał do Niemiec, a w 1954 roku wyemigrował do 
Kanady, gdzie nadal prowadził ewangelizacje w zborach 
słowiańskich oraz głosił Ewangelię przez radio. Zmarł 
w wieku 74 lat.

Waldemar Albert 
Gutsche (1889-1973)

Syn znanego łódzkiego kaznodziei baptystycznego Al-
berta Johanna Gutsche. W 1921 roku rozpoczął działal-
ność charytatywną jako misjonarz Północnej Konwencji 
Baptystycznej w USA. Rok później zostaje kierownikiem 
Towarzystwa Traktatowego i wydziału misyjnego To-
warzystwa Wydawniczego „Kompas” w Łodzi. Założył 
rosyjskojęzyczne czasopismo „Majak”. Później został ka-
znodzieją zboru polskich baptystów w Łodzi przy ulicy 
Abramowskiego 25, pełnił też funkcję sekretarza misyjne-
go, a później wiceprezesa Związku Zborów Słowiańskich 
Baptystów. Zarządzał również majątkiem Stowarzyszenia 
Wzajemnej Pomocy Baptystów. Był także wykładowcą 
duszpasterstwa w baptystycznym Seminarium Teologicz-
nym w Łodzi. Brał udział w trzech kongresach Świato-
wego Związku Baptystycznego w Sztokholmie (1923), 
Toronto (1928) i Berlinie (1934). W 1930 roku został or-
dynowany na urząd prezbitera.

W okresie międzywojennym czynił starania o prawne 
uznanie przez państwo Kościoła baptystycznego, które 
przerwał wybuch II wojny światowej. Dzięki jego osobi-
stym staraniom władze Generalnej Guberni zgodziły się 
na utworzenie Związku Nieniemieckich Ewangelicko-
Wolnokościelnych Zborów (Baptystów) na wzór związku 
wyznaniowego działającego legalnie na terenie Rzeszy.

Po wojnie przeniósł się do Westfalii w Niemczech, gdzie 
prowadził Szkołę Biblijną  w Wiedenest przygotowującą 
duszpasterzy do pracy misyjnej wśród Słowian. W 1953 
roku wyemigrował do Kanady, a potem do USA, gdzie 
został pastorem zboru polonijnego w Erie w Pensylwa-
nii. Pod koniec życia nadal redagował czasopisma „Ma-
jak” i „Logos”. Był autorem licznych artykułów i kazań. 
Zmarł w wieku 84 lat.

Włodek Tasak

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. postawiło przed bapty-
stami funkcjonującymi dotąd w odmiennych realiach politycznych i praw-
nych olbrzymie wyzwanie kontynuowania swojej działalności w zupełnie 
nowej sytuacji. W wyniku działań wojennych i skutków I wojny światowej 
praca zborów w poszczególnych zaborach mocno ucierpiała. Na przykład 
na terenie zaboru rosyjskiego ludność pochodzenia niemieckiego (a wśród 
tamtejszych baptystów Niemcy stanowili wówczas większość) często była 
deportowana w głąb cesarstwa rosyjskiego. Z kolei na terenie byłego zaboru 
pruskiego po 1918 r. dał się zauważyć znaczny ruch ludności niemieckiej 
(także i tam wśród baptystów Niemcy stanowili zdecydowaną większość) 
migrującej do Niemiec. A do tego dochodzą jeszcze zniszczenia wojenne, 
mobilizacja członków zborów do poszczególnych armii i inne niedogodno-
ści wynikające ze skutków wojny.  Zmiany polityczne, jakie nastąpiły je-
sienią 1918 roku, sprawiły, że na dodatek trzeba było przeorganizować całe 
funkcjonowanie Kościoła, a właściwie stworzyć go na nowo. 

Najsprawniejsi organizacyjnie w nowych realiach okazali się baptyści nie-
mieccy, którzy wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości utwo-
rzyli Zjednoczenie Zborów Ewangelicko-Baptystkich w Polsce. W 1919 
roku było to 29 zborów na terenie Wielkopolski, Pomorza, centralnej Polski 
i Wołynia. Organizacja ta nie uzyskała formalnego zatwierdzenia przez wła-
dze polskie, działając w oparciu o regulacje prawne uzyskane przed I wojną 
światową w Niemczech i Rosji. Baptyści niemieccy początkowo zorganizo-
wali się oni zgodnie z historycznymi tradycjami w dwa zjednoczenia (od-
powiadające dawnym zaborom): „Zjednoczenie byłej Kongresówki” oraz 
„Zjednoczenie Poznańsko-Pomorskie”. W 1928 r. powstało trzecie: „Zjed-
noczenie Wołyńskie”. W nowych warunkach politycznych, w łonie nowo 
utworzonej organizacji powstała idea większego otwarcia się na misję wśród 
Polaków. W tym celu w 1920 r. powołano do życia komitet misji polskiej. 
8 lutego 1921 r. jego przewodniczący E. Kupsch wystosował okólnik do 
wszystkich zborów baptystycznych w Polsce zachęcający do współpracy 
i wspieranie misji wśród Polaków, co spotkało się ze znaczącym odzewem. 
Po zaistnieniu w październiku 1921 roku Związku Zborów Słowiańskich 
Baptystów, dwa lata później pojawiła się idea zjednoczenia denominacji 
niemieckiej z tymże Związkiem. Odbyło się nawet w tej sprawie spotkanie 

Zjazd założycielski Związku Zborów  
Słowiańskich Baptystów, Warszawa, rok 1921
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Tłumaczył: Piotr Socha
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częli migrować na Wołyń. Do roku 1863 prawie wszyscy członkowie 
zboru w Adamowie wyjechali, zmuszając tym samym Alfa do uczynie-
nia ze zboru w Kicinie centrali ruchu baptystycznego na ziemiach pol-
skich. Liebert twierdził, że do 1874 roku, z powodu migracji, utracono 
900 członków. 

Wołyń był krainą gęsto porośniętą lasami, gdzie sieć dróg była rzad-
ka  i brakowało szkół. Alf, który zawsze był gotowy wykorzystać każdą 
okazję do pracy misyjnej, wiele razy jeździł na Wołyń. Jego pierwsza 
podróż była bardzo ciężka, jednak w końcu dotarł do gospody, gdzie zna-
lazł schronienie. Mimo licznego osadnictwa niemieckiego na Wołyniu 
Kościół luterański stawał się coraz słabszy na tym terenie  i mimo że 
prawosławni byli wrogo nastawieni do innowierców, baptyści notowali 
znaczący rozwój. W 1864 roku Alf pomagał w tworzeniu dwóch pierw-
szych zborów baptystów na tych ziemiach. 

Pomimo znacznej migracji niemieckich baptystów z Rosji do Sta-
nów Zjednoczonych rosyjski spis ludności z 1897 wykazał, że oko-
ło 4000 baptystów mieszkało w dawnym Królestwie Kongresowym, 
a 10400 na Wołyniu. Baptyści byli obecni w prawie każdej guberni 
„Kraju Priwislianskiego”. Alf twierdził, że do 1883 roku ochrzcił 
3685 osób i nie ma wątpliwości, że potem dalej udzielał chrztów. 
Większość nawróconych to niemieccy luteranie lub mennonici, ale 
byli też wśród nich Czesi  oraz mała liczba Polaków, byłych katoli-
ków, a nawet kilku Żydów.

Epilog
Pod koniec lat 90-tych XX w. został odnaleziony grób Alfa, który na 

szczęście pozostawał w nienaruszonym stanie, choć był mocno zaniedba-
ny. Obecnie, utrzymywany w dobrym stanie, został ogrodzony na nowo, 
a jego pomnik odrestaurowany. W 1998 roku wraz z żoną wybrałem się po 
raz pierwszy, by odwiedzić grób Alfa, mojego stryjecznego prapradziadka, 
który bohatersko służył Chrystusowi i baptystycznej idei. 

Albert W. Wardin (Jr.) junior jest zasłużonym emerytowanym profesorem 
historii Uniwersytetu Belmont w Nashville w stanie Tennessee.

k
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Ludwik Miksa  
(1885-1956)

Nawrócił się w zborze baptystycznym w Bratysławie na 
Słowacji w wieku 21 lat. Był najpierw misjonarzem pol-
skiej misji baptystycznej w zaborze pruskim, a potem za-
łożył zbór w Czerminie koło Ostrzeszowa. Po ukończeniu 
Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Hamburgu 
w 1919 roku został kaznodzieją zboru w Katowicach, po-
tem w Ostrzeszowie i wreszcie w Łodzi przy ulicy Abra-
mowskiego 25. W 1921 roku został ordynowany na urząd 
prezbitera. 

W latach międzywojennych był wiceprezesem, potem 
prezesem  Rady Naczelnej Związku Słowiańskich Zborów 
Baptystów w Polsce. W 1925 roku założył baptystyczne 
czasopismo „Słowo Prawdy”, którego był pierwszym re-
daktorem naczelnym. Reprezentował polskich baptystów 
na dwóch kongresach Światowego Związku Baptystycz-
nego: w Toronto (1928) i Berlinie (1934). Był również 
wykładowcą w Seminarium Teologicznym w Łodzi, pre-
zesem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów 
i czołowym przedstawicielem polskiego baptyzmu okresu 
międzywojennego.

W lipcu 1939 roku wyjechał na Kongres Światowego 
Związku Baptystycznego do Atlanty w USA i tam zastał 
go wybuch II wojny światowej. Został więc duszpaste-
rzem zboru polskiego w Chicago, potem czeskiego zbo-
ru w Minitonas w Kanadzie i wreszcie zboru polskiego 
w Nowym Jorku. Po zakończeniu II wojny światowej 
pomagał emigrantom przyjeżdżającym do USA z Europy 
Wschodniej. Ostatnie lata spędził w domu starców w No-
wym Jorku, odwiedzając i otaczając duchową opieką in-
nych pensjonariuszy. Zmarł w wieku 73 lat.

przywódców obu grup – 20 marca 1923 r. w Łodzi. Ze strony niemieckiej 
udział w nim wzięli: F. Brauer, E. Kupsch, A. Knoff, R. Drews, a z drugiej 
strony: Ł. Dziekuć-Malej, S. Weil, J. Pietrasz, B. Spałek, K.W. Strzelec, L. 
Miksa, P. Kraszenin. Trudno jednak było pokonać problem wielojęzyczności 
tej nowej grupy tak, by nikogo nie urazić. Kilka miesięcy później zwycięży-
ła opcja połączenia słowiańskich baptystów ze Związkiem Ewangelicznych 
Chrześcijan, na co niemieccy baptyści patrzyli bardzo sceptycznie. W ten 
sposób pomysł ten ostatecznie upadł. Przynajmniej na najbliższe lata. W tej 
sytuacji Niemcy pracowali nad integracją istniejących organizacji regional-
nych, czego rezultatem był zjazd w Łodzi, na którym w dniach 1-3 grudnia 
1928 r. przedstawiciele trzech zjednoczeń regionalnych zdecydowali powo-
łać do życia Unię Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce. 

Ukształtowanie się słowiańskiej denominacji baptystycznej w państwie 
polskim

W 1919 r. przybył do Polski działacz baptystyczny w USA Karol W. Strze-
lec, którego zadaniem było nadzorowanie rozdziału pomocy przysyłanej 
przez Północną Konwencję Baptystyczną do kraju zniszczonego przez woj-
nę. W następnym roku wszedł on w skład wspomnianego komitetu, a już rok 
później z jego inicjatywy doszło do działań mających na celu usamodziel-
nienie się polskich zborów. W dniach od 30 września do 2 października 1921 
r. odbyła się bowiem z udziałem 52 uczestników w Warszawie konferencja 
celem zorganizowania słowiańskiej pracy ewangelizacyjno-misyjnej w Pol-
sce. Tam postanowiono powołać do życia Związek Zborów Słowiańskich 
Baptystów w Polsce i postarać się o pełną legalizację wyznania. Na czele 
tego związku stał zarząd w składzie: J. Petrasz (prezes), L. Miksa (zastępca), 
B. Spałek (sekretarz), S. Weil (skarbnik), Ł. Dziekuć-Malej (reprezentant 
Białorusinów), P. Słama (reprezentant Czechów). 

Jednocześnie w marcu 1922 r. baptyści wraz z przedstawicielami innych 
wyznań niekatolickich podjęli wspólne działania na rzecz wniesienia do sej-
mu projektu ustawy o związkach religijnych.

Okres współpracy ze Związkiem Ewangelicznych Chrześcijan – powsta-
nie i rozpad Związku Zborów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów 
(lata 1922-1926)

W związku z nieuregulowaną sytuacją prawną ZZEChiB w 1922 r. podjęto 
starania o doraźne poprawienie możliwości działania misyjnego i organiza-
cyjnego poprzez założenie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów. 
Głównym pomysłodawcą tej inicjatywy był Karol W. Strzelec, któremu po-
magali w staraniach o zatwierdzenie tej organizacji członkowie łódzkiego 
zboru baptystów niemieckich: Adolf i Gustav Horakowie, Juliusz Lohrer, 
Jan Speidel (a po śmierci, jego syn – dr Adolf Speidel) oraz kaznodzieja tego 
zboru Otto Lenz. 

22 stycznia 1923 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło statut 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów. Była to organizacja służeb-

na wobec ZZEChiB będąca rodzajem parasola prawne-
go dla działań baptystów (umożliwiając np. zakup nieru-
chomości), które były niemożliwe w ówczesnej sytuacji 
prawnej Zjednoczenia. 

16-17 czerwca 1922 r. w Mirotynie na Wołyniu od-
była się II konferencja Związku Zborów Słowiańskich 
Baptystów w Polsce. Wzięło w niej udział 53 delegatów 
z 13 zborów. Nowym prezesem Związku wybrano ka-
znodzieję B. Spałka. Na konferencję przybył przedstawi-
ciel Związku Ewangelicznych Chrześcijan, kaznodzieja 
A. Niczyporuk przedstawiając „propozycję połączenia 
z Kościołem baptystów dla wspólnej pracy ewange-
licznej”. Jego propozycja spotkała się z przychylnym 
przyjęciem, w związku z czym powołano komisję do 
rozmów ze Związkiem Ewangelicznych Chrześcijan. 
Obie strony szybko doszły do porozumienia, więc na 
7-10 czerwca 1923 r. do Brześcia Litewskiego postano-
wiono zwołać zjazd zjednoczeniowy obu wyznań. Bap-
tystów reprezentowało 40 delegatów z 18 zborów, zaś 
ewangelicznych chrześcijan 44 delegatów z 22 zborów. 
Wybrano na nim władze Zjednoczenia Ewangelicznych 
Chrześcijan i Baptystów. Prezesem został K. W. Strze-
lec, jego zastępcami B. Spałek i L. Szenderowski (ew. 
chrz.), sekretarzami S. Bortkiewicz i W. Kamieniuk (ew. 
chrz.). W skład „Komitetu” weszło ponadto 4 baptystów 
i 3 ewangelicznych chrześcijan. Jednak już jesienią tego 
roku K. W. Strzelec zakończywszy swoją misję charyta-
tywną z ramienia ABFMS, wrócił do USA, w tej sytuacji 
na stanowisku prezesa Zjednoczenia jego miejsce zajął 
dotychczasowy pierwszy zastępca L. Szenderowski. 
I już wkrótce miało się okazać, jak nietrwałą budowlą 
było to zjednoczenie. 

Już na konferencji wyznaniowej, która odbyła się we 
wrześniu 1924 r. w Brześciu, pojawiły się pierwsze po-
ważne rozbieżności odnośnie funkcjonowania  zjedno-
czenia obu wyznań. Także w łonie Komitetu Zjednocze-
nia narastały trudności we wzajemnej komunikacji. W tej 
sytuacji baptyści postanowili zwołać odrębną konferen-
cję zborów baptystycznych, aby omówić powstałą sytua-
cję i zastanowić się nad dalszymi działaniami. W dniach 
24-26 maja 1925 r. w Zelowie odbyła się Konferencja 
Słowiańskich Baptystów w Polsce. Wzięło w niej udział 
24 przedstawicieli 10 słowiańskich zborów baptystycz-
nych. Jej głównym rezultatem było powołanie do życia 
Zjednoczenia Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce 
(ZZSB), które miało być częścią ZZEChiB. Na prezesa 
Zjednoczenia wybrano Ludwika Miksę, a na zastępcę B. 
Spałka. Działanie to, jak się zdaje, było próbą przeorga-
nizowania działań ZZEChiB w kierunku federacji orga-
nizacji baptystycznej i ewangelicznych chrześcijan. 

18 września 1925 roku odbył się kolejny zjazd ZZE-
ChiB w Brześciu, który okazał się decydujący dla przy-
szłych losów Zjednoczenia. M.in. na tle rozbieżności 
co do idei współpracy z Amerykańskim Towarzystwem 
Misyjnym Północnej Konwencji Baptystów, a także 
powołania ZZSB baptyści opuścili spotkanie. Jedność 

próbowano jeszcze ratować na kolejnym zjeździe Zjednoczenia Ewange-
licznych Chrześcijan i Baptystów w dniach 16-18 września 1926 r. w Rów-
nem, głównie za sprawą starań Karola W. Strzelca, który w tym czasie gościł 
w Polsce. Nie przyniosło to jednak powodzenia.

Okres działalności w dystansie do ewangelicznych chrześcijan i w dwóch 
denominacjach językowych (lata 1927-1937)

Tymczasem 11 lutego 1927 roku sukcesem zakończyły się wieloletnie sta-
rania o prawną legalizację ZZEChiB, której statut został w końcu zatwier-
dzony przez władze państwowe. Niestety, jako że baptyści opuścili szeregi 
Zjednoczenia, pozostali w nim ewangelicznie chrześcijanie zakazali im ko-
rzystania z skutków owej regulacji prawnej

Nowa sytuacja daje baptystom znać o sobie w bardzo dotkliwy sposób. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmawia zgody na zjazd ZZSB, który 
miał się odbyć w dniach 6-9 grudnia 1928 r. w Michajłówce na Wołyniu 
– z powodu braku legalizacji tego związku wyznaniowego. Na szczęście 
bez przeszkód odbył się kolejny zjazd ZZSB, który miał miejsce w dniach 
27-29 maja 1929 r. w Brześciu. 

Kilka miesięcy później, 19 września 1929 r. w Warszawie odbyło się 
spotkanie Komitetu ZZSB z przedstawicielami Misji Chrześcijan Ewan-
gelicznych w Kobryniu (Zjednoczenie Zborów Chrystusowych w Polsce). 
Spotkaniu przewodniczyli L. Miksa ze strony baptystów i K. Jaroszewicz re-
prezentujący MCE. Spotkanie służyło zawarciu porozumienia dotyczącego 
wzajemnego poszanowania i przeciwdziałania konfliktom w pracy misyj-
nej. W tym celu wybrano wspólną komisję, która miała za zadanie utrzymy-
wanie stałych kontaktów pomiędzy obydwoma wyznaniami i wyjaśnianie 
wszelkich nieporozumień, jaki mogłyby powstać na polu misyjnym. Na ko-
niec wyjaśniono też kilka drobnych nieporozumień z przeszłości. Spotkanie 
to dobrze rokowało na przyszłość współpracy tych denominacji.

Na koniec 1930 r. ZZSB liczył 4510 członków w 53 zborach. Dwa lata 
później te liczby wzrosły do 5479 członków i 73 zborów. W ciągu tych 
dwóch lat chrzest na wyznanie wiary przyjęły 1294 osoby. W 1933 r. zor-
ganizowany został Oddział Zachodni ZZSB, w skład którego weszły zbory 
działające w zachodniej części kraju. Wcześniej, w 1924 r. zorganizowany 
został Oddział Południowy (J. Pietrasz),  a w 1928 r. Oddział Wschodni. 
Nadal trwały starania o uzyskanie zatwierdzenia statutu przez  władze pań-
stwowe. 

W dniach 29.05-1.06.1930 obradował zjazd ZSZEChiB, który zdecydo-
wał o skreśleniu z nazwy „i Baptystów” – w tym momencie nastąpiło for-
malne i definitywne zerwanie unii, która faktycznie nie funkcjonowała już 
od trzech lat.  

Zjazd pracowników misyjnych w Łodzi w 1921 roku

Baptyści przed budynkiem zboru w Łodzi  
na ul. Abramowskiego. Lata 20. XX wieku
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Aleksander Kircun sen. 
(1905-1989)

Syn Antoniego Kircuna – znanego kaznodziei okresu 
międzywojennego. W wieku 18 lat został ochrzczony na 
wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. W latach 1930-1932 
studiował w Seminarium Teologicznym w Łodzi. W la-
tach 1935-1939 był prezesem Stowarzyszenia Chrześci-
jańskiej Młodzieży przy Związku Zborów Słowiańskich 
Baptystów w Polsce. Ordynowany na prezbitera w 1937 
roku. W 1940 roku został drugim kaznodzieją zboru war-
szawskiego, zaś kilka lat później – pierwszym kaznodzie-
ją zboru stołecznego, któremu usługiwał przez  40 lat aż 
do 1980 roku.

Wiosną 1940 roku został wybrany prezesem Zarządu 
Związku Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościel-
nych Zborów (Baptystów), zaś w maju 1945 roku został 
prezesem Naczelnej Rady Polskiego Kościoła Ewange-
licznych Chrześcijan Baptystów. Należał do grona per-
sonalnych członków-założycieli Chrześcijańskiej Rady 
Ekumenicznej (1946) - późniejszej Polskiej Rady Eku-
menicznej. W latach 1945-1968 pełnił funkcję Prezesa 
Naczelnej Rady Kościoła i był niekwestionowanym auto-
rytetem i przywódcą duchowym baptystów w Polsce.

Uczestnik wielu kongresów i konferencji międzynaro-
dowych. Na Kongresie Światowego Związku Baptystycz-
nego w Miami Beach w USA (1965) został wybrany na 
jednego z wiceprezydentów tej organizacji. Był również 
inicjatorem budowy kaplicy i domu kościelnego w War-
szawie przy ulicy Waliców 25. W 1987 roku delegaci 
XXVI Soboru Kościoła nadali mu przez aklamację ty-
tuł Honorowego Prezesa Naczelnej Rady Kościoła. Był 
również wybitnym ekumenistą, członkiem i wicepreze-
sem Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej, inicjatorem 
ewangelizacji i kaznodzieją na licznych nabożeństwach 
miedzywyznaniowych. Zmarł nagle w wieku 84 lat, zmie-
rzając na nabożeństwo ekumeniczne w Warszawie.

Michał Stankiewicz 
(1923-1985)

Ochrzczony na wy-
znanie swojej wiary 
w Białowieży w 1943 
roku. W latach 1947-
1949 studiował 
w Baptystycznym Se-
minarium Teologicz-
nym w Malborku, po 
ukończeniu którego 
pełnił urząd kazno-
dziei zboru w Kra-
kowie. Tam ukończył 
również polonistykę 
na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Od 1956 

roku przez wiele lat był redaktorem naczelnym miesięcz-
nika „Słowo Prawdy”, a także wykładowcą homiletyki 
i języka polskiego w Seminarium Teologicznym w War-
szawie. 

Od 1962 roku zasiadał nieprzerwanie w Naczelnej Ra-
dzie Kościoła jako jej członek, a potem wiceprezes, se-
kretarz i prezes przez trzy kolejne kadencje (1968-1980). 
Ordynowany na prezbitera w 1967 roku. Aktywnie działał 
również w strukturach Światowego Związku Baptystycz-
nego i Europejskiej Federacji Baptystycznej, reprezento-
wał nasz Kościół na licznych kongresach i konferencjach 
międzynarodowych. Był również bardzo aktywny na 
niwie wydawniczej. Poza redagowaniem „Słowa Praw-
dy”, pisaniem licznych artykułów, kazań i relacji publi-
kowanych w naszym miesięczniku, był również autorem 
książki: „Ponurzano w Polszcze” (1966), współautorem 
i redaktorem książki „Billy Graham w Polsce” (1979), 
broszury „Chcemy Jezusa widzieć” (1968) oraz czterech 
roczników „Kalendarza Słowo i Praca” (1971, 1974, 1977 
i 1980). 

Otaczał duchową opieką inteligencję kościelną, był 
również inicjatorem sympozjów, uroczystości jubileu-
szowych Kościoła oraz konferencji ekumenicznych. Był 
znany z aktywnej działalności na polu ewangelizacyjnym 
i ekumenicznym jako teolog i uznany kaznodzieja na licz-
nych nabożeństwach międzywyznaniowych. Szczególną 
troską otaczał zbory i koordynował proces budowy no-
wych obiektów zborowych i kościelnych. Był organizato-
rem krucjaty ewangelizacyjnej Billy’ego Grahama w Pol-
sce w październiku 1978 roku oraz drugiej wizyty tego 
wybitnego ewangelisty amerykańskiego w styczniu 1981 
roku z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa 
przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warsza-
wie. Za swą szeroką działalność kościelną i publiczną 
został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1979).

Był wybitnym przedstawicielem powojennego bapty-
zmu polskiego. Zmarł nagle w Warszawie w wieku 62 
lat.

1. Oprócz języka polskiego i niemieckiego, byłyby to jeszcze język ukraiński, biało-
ruski i czeski.
2. Innym działaniem słowiańskich baptystów będącym reakcją na powyższą sytuację 
była inicjatywa misjonarza Jana Petrasza, działającego od lat w Małopolsce. W 1924 r. 
zorganizował on w Zatorzu koło Rawy Ruskiej zjazd przedstawicieli baptystycznych 
zborów w Galicji, który powołał do życia zjednoczenie zborów Galicji.

Pojawiła się za to możliwość połączenia obu związków baptystycznych 
w Polsce, to znaczy: słowiańskiego i niemieckiego. W cytowanym już spra-
wozdaniu NR ZZSB czytamy, że Zarząd Unii Baptystów Języka Niemie-
ckiego w Polsce wystąpił z taką propozycją pod adresem słowiańskiego 
związku. Niemieccy baptyści zaproponowali swoim słowiańskim współ-
wierzącym możliwość korzystania z Kasy Pogrzebowej, którą ci pierwsi 
utworzyli. Pojawiła się również chęć współpracy na gruncie szkoły biblijnej. 
Pomiędzy rokiem 1933 a 1935 ZZSB zwiększył swoją liczebność do 6188 
członków w 77 zborach (wzrost o 4) – przez chrzest zostało przyjętych 1095 
członków. Z kolei zbory baptystów języka niemieckiego w latach 30. do-
świadczały szybkiego rozwoju osiągając na koniec 1938 r. liczebność 8339 
członków w ponad 40 zborach.

Już na początku lat 30. w kręgach tych pojawiła się myśl stworzenia jed-
nego Kościoła składającego się z baptystów pochodzenia niemieckiego 
i słowiańskiego, aby móc wspólnie występować wobec władz państwowych 
i w ten sposób uzyskać uznanie prawne, co było bolączką obu tych grup 
w latach II RP. Plany te nabrały większej wyrazistości od roku 1937.

Losy inicjatywy zorganizowania Kościoła Ewangeliczno-Baptystycznego 
w RP

Kilka lat później wrócono do sprawy zjednoczenia, i to na dużo szerszą 
skalę. Jak pisze jeden z pomysłodawców tego przedsięwzięcia, Waldemar 
Gutsze: „W 1937 roku odbył się zjazd celem przyjęcia nowego statutu, 
przyjętego i wypracowanego wspólnie z przedstawicielami Unii Zborów 
Baptystów Języka Niemieckiego o stworzeniu jednego Kościoła Baptystów 
w Polsce, z zachowaniem pewnej autonomii językowej poszczególnych 
podmiotów (niemieckiego, polskiego i białorusko-ukraińskiego). Ta nowa 
idea pozwoliła na skierowanie nowej inicjatywy pod adresem Stowarzysze-
nia Wzajemnej Pomocy Ewangelicznych Chrześcijan (B. Goetzego). Na-
czelna Rada ZSZB 13 maja 1937 roku skierowała pod ich adresem pismo 
dotyczące nawiązania współpracy i zawierające propozycję przyłączenia się 
do powstającej organizacji wyznaniowej. Wspomniane Stowarzyszenie ze-
zwoliło pojedynczym zborom wchodzącym w jego skład na akces do nowo 
powstającego Kościoła. 

Niemal w tym samym czasie, w maju 1938 r. ten sam Waldemar Gutsze 
opublikował w „Słowie Prawdy”, miesięczniku ZZSB, obszerny artykuł za-
tytułowany „Cel i zadanie kościoła ewangeliczno-baptystycznego”. Przed-
stawił w nim szerokie tło podjęcia takiej inicjatywy. „W r. 1935 Wojewódz-
two Wołyńskie ogłosiło, że tam zarejestrowano 127 zborów, które obejmują 
20.000 ludzi, dawniej należących do kościoła prawosławnego, obecnie zaś 
do 10 różnych kierunków religijnych. Dlatego wcale nas nie dziwi, iż władze 
nie są w stanie rozpoznać tej pstrej mieszaniny. Fakt ten dla wielu wierzą-
cych jest ciężkim kamieniem, który przygniata ich dusze, i stał się powo-

dem do szukania drogi, która pozwoliłaby wybrnąć z tego chaosu, a tym 
samym, dopomóc wyjść z niego i innym. W tym celu, dla wszczęcia tak 
poważnego i odpowiedzialnego kroku, zbory słowiańskich i niemieckich 
baptystów na terenie Rzeczypospolitej utworzyły jedną całość, liczącą około 
16000 członków”. Ważny był też aspekt prawny tego przedsięwzięcia. Bap-
tystom doskwierał fakt nieposiadania statusu wyznania prawnie uznanego. 
W. Gutsze pisał: „Czwartą stroną w tej sprawie jest konieczność otrzymania 
odpowiednich praw w Rzeczypospolitej Polskiej. Rosyjskie prawa z r. 1879 
nadane baptystom, są już przestarzałe, niemieckie z r. 1875 również. Ustawa 
cesarska z r. 1905 jest prawomocna tylko na terytorium, które dawniej pod-
legało Rosji. Pozostałe zaś ustawy nadane nam w Polsce (np. Statut Zwią-
zku Słowiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów, statuty 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów i Ewangelicznych Chrześ-
cijan), są tylko wydane przez Ministerstwo i nie mogą nastąpić ogłoszonych 
poprzednio praw rosyjskich i niemieckich. Przy tym prawa te nie mają mocy 
na terytorium Małopolski, gdzie dla baptystów i ewangelicznych chrześcijan 
nie były nadane prawa przez zaborcę austriackiego, co jest powodem, iż za-
liczają nas krzywdząco do »bezwyznaniowców«. Co gorsze, dzieci naszych 
wyznawców, według austriackiego prawa, są obowiązane wychowywać się 
w starej religii rodziców, tzn. uczyć się ich dawnej religii u księży, chrzcić 
się, spowiadać się itp. Tylko jeden Bóg wie, ile łez z wyżej podanych po-
wodów wylali nasi bracia, zamieszkali w Małopolsce, i tylko nowe prawa, 
nadane przez Państwo Polskie, zatwierdzone przez Pana Prezydenta, mogą 
im w tym dopomóc”. Powołanie nowego, znacznie liczniejszego wyznania 
miało pomóc w trudnych rozmowach z władzami na temat uzyskania lega-
lizacji.

Trochę dalej wspomina nieco odmienną koncepcję, jaka wyszła z kręgów 
L. Szenderowskiego: „Niektórzy powiedzą nam, iż takie zjednoczenie jest 
również możliwe i przy współpracy oddzielnych komitetów, jak to ostat-
nio proponował »Ewangeliczny Chrześcijanin«”, podejmując z nią zaraz 
polemikę: „A my uważamy, że nie, gdyż przedłożona powyżej propozycja 
przypomina nam raczej Ligę Narodów, gdzie przedstawiciele mogą zgodzić 
się na wykonanie pewnej rzeczy, później w tymże nastawieniu mogą działać 
przed władzami, podczas gdy komitety poszczególnych organizacyj będą 
robiły całkiem co innego. Na tej właśnie zasadzie powstała »Społeczność 
(Unia) Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce«, która według słów jej kie-
rowników jest połączeniem pojedynczych osób, a nie zborów”.

Niestety, pomimo podjęcia pewnych działań przygotowawczych, aż do 
rozpoczęcia II wojny światowej, inicjatywa ta nie zdołała wyjść poza fazę 
przygotowawczą. 

Mimo licznych obietnic i deklaracji państwo polskie przez całe dwudziesto-
lecie międzywojenne nie zrealizowało normy konstytucyjnej przewidującej 
uchwalenie ustawy kompleksowo regulującej położenie prawne poszczegól-
nych związków wyznaniowych. Wybrano drogę partykularnego podejścia 
do tej kwestii, skąpo reglamentując dostęp do przywilejów prawnych ob-
darzając nimi jedynie nieliczne związki wyznaniowe. W tej grupie baptyści 
niestety się nie znaleźli. 

W związku z tym baptyści w Polsce międzywojennej nie doczekali się praw-
nego uznania swego istnienia i byli zmuszeni poprzestać na posiadaniu statusu 
wyznania tolerowanego (na podstawie regulacji konstytucyjnych i dawnych 
regulacji prawnych pochodzących jeszcze z czasów zaborów). k

Prowadzony przez baptystów, nowocześnie wyposażony  
szpital „Betlehem” w Łodzi



O zborze warszawskim  
w latach okupacji 1939-1945
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Aleksander Kircun

Niełatwo jest odtwarzać szczegóły tych lat, bo nie 
pozostały po nich dokumenty. Wszystkie one łącznie 
z dokumentami okresu międzywojennego spłonęły 
w pierwszych dniach powstania, które miało swój 
początek przy Fabryce Franaszka vis a vis naszej 
baptystycznej posesji. Pisać trzeba odwołując się do 
pamięci. 

Przywędrowałem do Warszawy dnia 5 października 
1939 r. Pierwsze moje kroki skierowałem do rodziny 
Wiśniewskich. W krytycznym dla mnie momencie roz-
począłem poznawać członków zboru warszawskiego. 
Ponieważ moją majętność stanowiły: teczka, Biblia, 
brzytew i chyba 10 zł, z miejsca stałem się zależnym. 
Po zameldowaniu się w Warszawie w Głównej Sie-
dzibie Zboru przy ul. Wolskiej 46, rozpocząłem być 
bywalcem w mieszkaniach członków. Wymieniam 
nazwiska przynajmniej tych, którzy stanowili trzon 
zboru liczącego wówczas 109 członków: np. rodzi-
nę Michalskich, Kurzawów, Kassaków, Radomskich, 
Dąbrowskich, Elsnerów, Kubików, Wawdeszów, Cyn-
ków, Żebrowskich, Dawidów, Rumingerów, Aszen-
bergów, Zięcików, Zajączkowskich i siostry: Kępińską 
i Klim. Te domy, ich skład rodzinny, styl ich życia, ich 
potrzeby zapoznałem dość szybko. Wśród nich dozna-
łem dość dużo serdeczności i otwartości. Problemami 

ogólnymi tych domów w początkach okupacji było, co będzie jutro, czy 
będziemy mieć wodę, światło, gaz, opał? Jak będzie z zaopatrzeniem 
w artykuły żywnościowe? Gdzie kupić i jak? Ktoś ze szczęśliwców za-
kupując trwalsze artykuły np. mocno zasolone płaty zasuszonego dorsza, 
kupił aż 10 kilogramów myśląc o swoich braciach i siostrach. Jedzono 
długo, jedzono do znudzenia, ale jedzono do końca. Wśród wiernych 
zaistniała solidarność i współodpowiedzialność. Wyzwoliły się bardziej 
niż kiedykolwiek chęci wzajemnej troski i pomocy. 

W powodzi wzmagających się kłopotów wierni warszawskiego Zboru 
nie zapomnieli, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Mimo niebez-
pieczeństw połączonych z uczęszczaniem na nabożeństwa, chętnie je 
odwiedzali. Nabożeństwa były rano i po południu w każdą niedzielę. 
Szkółka Niedzielna rano w niedzielę. W tygodniu była czwartkowa spo-
łeczność modlitwy, a próba chóru w sobotę. Najtrudniej było z zebra-
niami młodzieżowymi. Nie dało się prowadzić systematycznej pracy, 
z powodu śmierci Wiktora Michalskiego, który w pierwszych dniach 
wojny został zabity jako porucznik Wojska Polskiego w obronie War-
szawy przy moście Kierbedzia, i stałych niespodzianek, jakie przerze-
dzały szeregi młodzieżowe. Mimo to i na tym odcinku nie ustawały 
periodyczne spotkania i utrzymywanie młodzieżowych uroczystości 
w okresach świątecznych. W ośrodku radościańskim w willi, gdzie była 
od lat prowadzona misja, miały miejsce spotkania zborowników z dzieć-
mi, młodzieżą i sympatykami, stanowiące jakiegoś rodzaju zapomnienia 
smutnej okupacyjnej rzeczywistości. Był to prawdziwy relaks. 

Nad koordynacją prac zborowych w pierwszych dniach wojny czu-
wał kaznodzieja Jan Goethe, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydziału Teologii Ewangelickiej. W okresie okupacji kaznodzieja Cy-
ryl Iwanow od listopada roku 1939 do 1943 r. [kontynuował tę pracę 
– dop. red.]. W tym czasie drugim prezbiterem był Aleksander Kircun. 
Od stycznia 1944 roku zostałem powołany ja [na stanowisko kaznodziei 
zboru – dop. red.]. Radnymi byli: Jan Wiśniewki (sen.), Karlo Elsner 
(sen.), Gustaw Kubik, Jerzy Radomski, Kamila Michalska, Krystyna 
Kassak, Cyryl Iwanow, Aleksander Kircun. Sprawy gospodarcze pro-
wadziły siostry: Aszemberg i Helena Kurzawa. Ludzie ci, mimo okru-
cieństw wojennych i osobistego zaabsorbowania, potrafili przygotować 
programy pracy zborowej, inspirować upadających na duchu, podpowia-
dać konieczność przetrwania. Zawdzięczając tej pracy w zborze war-
szawskim każdego roku był chrzest wiary. Statystyka nie wykazywała 
wzrostu, bo z księgi zborowej na prośbę osobistą członków skreślono 
kilka osób pochodzenia żydowskiego lub niemieckiego. 

Zbór też troszczył się o członków znajdujących się diasporze. Dość 
często odwiedzana była rodzina Czarneckich w majątku Komarnie, w 
woj. lubelskim. W ich domu miały miejsce zebrania ewangelizacyjne. 
Przy lampie naftowej ich służba i ludzie z pobliskiej wsi słuchali zwia-
stowania. Odwiedzano rodzinę Królaków w Pogroszewie. Rodzinę Kub-
ków w Radości. Należy nadmienić, że prowadzona była praca pomocy 
dla wielu. W tym przodowały nasze niewiasty, np. Kassakowa, Marta 
Iwanowa, Helena Kurzawkowa, Maryla Schmidt, Elsnerowa. Pomagały 
bezpośrednio lub przekazywały wręczone, ofiarowane rzeczy. W pomo-
cy odgrywały rolę chleb, marmolada, margaryna, odzież, szklanka her-
baty, talerz zupy, nocleg, a kiedy zachodziła potrzeba, udzielano ukrycia 

przed pościgiem. Siostra Marta Iwanowa zdobywała metryki urodzenia, 
które niejednej osobie uratowały życie. Siostra Helena Kurzawkowa i Ja-
nina Sieczko zezwoliły ludziom podziemia na przechowywanie konspi-
racyjnej poczty na poddaszu naszej piwnicy [tak w oryginale – powinno 
być pewnie – „kaplicy” – dop. red.]. Nasz długoletni sympatyk, Pani 
Sosnowska, która przez dłuższy czas znajdowała schronienie u siostry 
Michalskiej, zbierała ofiary na potrzeby Polski Walczącej. Widziałem 
ją w akcji, bo wpadła do piekarniczego sklepu naszej Siostry Kassak, 
bo o ile dobrze pamiętam, była tropiona przez żandarmów. Oprócz tych 
akcji, a tu trzeba uczynić ukłon do nieobecnego prezbitera Iwanowa, bo 
to on wiele zdziałał na rzecz uwięzionych Polaków i Żydów, a w okresie 
późniejszym też Rosjan. Wysyłał on sporo paczek z sucharami, suszono 
je codziennie, z czosnkiem, cebulą, solą, sacharyną i aspiryną. Odcho-
dząc na pocztę, objuczony paczuszkami mawiał: „Po I wojnie światowej 
sam byłem jeńcem i wiem, co tym ludziom potrzeba”. Wszystkiego tego 
dostarczali jemu zborownicy.

W zborze warszawskim w tym okresie odbywały się też: Ogólna Kon-
ferencja w roku 1940, było to na jesieni. Kilka kursów teologicznych dla 
pracowników. Kilka posiedzeń Naczelnej Rady Kościoła.  

Z ciekawych wydarzeń tego okresu odnotowuję:
1. Przechowywanie zagrożonych przez władze okupacyjne w domu 

[zborowym – dop. red.] na Wolskiej. 
2. Przechowywanie zagrożonych przez władze niemieckie u siostry 

Michalskiej.
3. Bomba na podwórku  [kaplicy] w rocznicę wojny niemiecko-sowie-

ckiej.
4. Uratowanie zamkniętych przez gestapo bibliotek, Biblii i innej 

chrześcijańskiej literatury.
5. Choroba siostry Kurzawkowej spowodowana odłamkiem bomby.
6. Śpiew żołnierza w kaplicy „Jeszcze Polska [nie zginęła], był on żoł-

nierzem niemieckiej armii. 
7. Przemówienie kaznodziei Gutszego w kaplicy o chłopcu, który zało-

żył duże buty i wyobrażał sobie, że może deptać po wszystkich. 

8. O snach, które ziściły się dosłownie. 
9. O profesorze Henryku Świątkowskim [w latach 

1945-1956 był ministrem sprawiedliwości – dop.red.] 
i jak brat Kubik osłaniał go w obozie oświęcimskim. 
Jak baptyści przyczynili się do zwolnienia go z obo-
zu.

10. O odwiedzinach Henryka Świątkowskiego po 
jego powrocie do Warszawy w jego mieszkaniu. 

11. O bracie Kubiku, więźniu Oświęcimia i jego tra-
gicznym stanie po powrocie domu.

12. O rodzinie Dąbrowskich, Zięciach, o Półtoraku, 
mężu naszej siostry i tragicznym jego zgonie, a po la-
tach o tragicznym zgonie jego syna.  

13. Wyjazd dzieci warszawskich naszego zboru do 
Chełma i Rudki w liczbie 12 pod opieką A. Kircuna 
w przeddzień wojny 1942 r. [być może chodzi o ma-
sowe wywożenie mieszkańców getta do obozów za-
głady – dop. red.]. Odwożono dzieci dla odżywiania. 

14.O bracie Wiśniewskim i jego rodzinie i o tragicz-
nej śmierci matki, ojca i syna w przeciągu dwu dni. 

15. O siostrze Piotrowskiej i rozstrzelaniu jej męża 
i synów. 

16. O przyczynach aresztowania Karola Elsnera, 
Wandy Elsner [jego] córki i Eugeniusza Elsnera [jego] 
syna i o ich tragicznym losie. 

17. O Zięcikach i ich rozstrzelaniu. O zgonie brata 
Aszemberga w obozie koncentracyjnym. 

18. O sierotach Krysi i Danusi Różańskich. 
19. O kaznodziejach Cyrylu Iwanowie i Aleksandrze 

Kircunie w łapance i ich ucieczce. 
20. O tych, którzy zginęli  podczas powstania [war-

szawskiego] na Wolskiej w liczbie osób około 19.
21. Tragiczna śmierć braci Czarneckich. k

Cyryl Iwanow, kaznodzieja zboru w Warszawie 
w początkowym okresie wojny

Spotkanie młodych członków zboru w roku 1942



Jubileusz 110-lecia istnienia zboru 
w Kętrzynie (1898-2008)

W dniach 21-22 czerwca 2008 roku zbór w Kętrzynie obchodził po-
dwójny jubileusz: 110-lecia powstania oraz 20 rocznicy otwarcia i po-
święcenia nowej kaplicy mieszczącej się przy ulicy Słowackiego 11. 
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyła  grupa gości z Niemiec 
na czele z Sabiną Loch - byłą członkinią zboru. Radę Kościoła repre-
zentował jej przewodniczący – prezb. Gustaw Cieślar. Przybyli również 
obaj Honorowi Prezbiterzy Kościoła: Piotr Dajludzionek i Konstanty 
Wiazowski, którzy otaczali zbór kętrzyński szczególną troską w czasie 
budowy nowej kaplicy, a także mgr inż. Arseniusz Krasnopolski – który 
niegdyś nadzorował budowę kaplicy. Gościliśmy ponadto dwóch byłych 
pastorów naszego zboru: prezb. Piotra Zareckiego i Marcina Górnickie-
go, a także przedstawicieli zborów: giżyckiego i bartoszyckiego wraz 
z ich pastorami: prezb. Zbigniewem Miksą i Denisem Gricukiem. Wła-
dze Kętrzyna reprezentował burmistrz miasta – pan Krzysztof Hećman, 
który na sobotnim nabożeństwie jubileuszowym przekazał kętrzyńskim 
baptystom okolicznościowe życzenia oraz odczytał pismo od przewod-
niczącego Rady Miasta – pana Eugeniusza Tokarzewskiego. Obecni 
byli duchowni Kościołów kętrzyńskich: ks. kanonik Stanisław Majew-
ski – proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Jerzego, który przekazał 
pozdrowienia, pastor Paweł Hause – proboszcz parafii Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, ks. mitrat Witalis Czyżewski – proboszcz pa-
rafii Kościoła Prawosławnego, prezb. Władysław Plewiński – ze zboru 
Kościoła Zielonoświątkowego oraz pastor Mirosław Kruba – ze zboru 
Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Przybyli również byli 
członkowie naszego zboru oraz przedstawiciele lokalnych gazet i Kę-
trzyńskiej Telewizji Kablowej, która nagrała a potem wyemitowała kil-
ka razy reportaż z uroczystości jubileuszowych. Dziennikarze „Gazety 
w Kętrzynie” oraz „Życia Kętrzyna” napisali artykuły na temat naszego 
jubileuszu. Po niedzielnym nabożeństwie dziękczynnym goście z Nie-
miec zaprosili cały zbór oraz byłych członków na rejs statkiem po jezio-
rach mazurskich oraz wspólne spotkanie przy grillu w leśniczówce. Był 
to niezapomniany czas wspomnień, radości oraz modlitwy o przyszłość 
zboru kętrzyńskiego. Z okazji jubileuszu opublikowana została również 
monografia historyczna zboru napisana przez pastora Andrzeja Sewery-
na pt. „Historia Kościoła Baptystycznego w Kętrzynie w latach 1898-

2008”, Wydawnictwo Uczelniane Wyższego Bapty-
stycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, 
Warszawa 2008, s. 162. Poniżej publikujemy krótką 
historię tego mazurskiego zboru, którą w czasie uro-
czystości odczytał brat Artur Pawlak.

Historia zboru w Kętrzynie (1898-2008)
Początki baptyzmu na terenie miasta Kętrzyna, któ-

ry przed II wojną światową nosił nazwę Rastenburg, 
sięgają roku 1875, kiedy odbyło się w tym mieście 
pierwsze zgromadzenie baptystów (wtedy mieszkało 
tu tylko 2 członków tego wyznania). Do roku 1888 
placówka misyjna w Kętrzynie wzrosła do liczby 60 
członków i nieco później stała się placówką zboru 
w Ełku. Po dołączeniu się placówek w Rynie i Ster-
ławkach liczba wierzących wspólnoty kętrzyńskiej 
wzrosła do 129 ochrzczonych w wieku świadomym 
członków. Placówka ta postanowiła się więc usamo-
dzielnić. Oficjalne ukonstytuowanie się zboru bap-
tystycznego w Kętrzynie nastąpiło w drugi dzień 
Wielkanocy 1898 roku. Dwa lata później placówka 
w Rynie usamodzielniła się, tworząc nowy, kolejny 
zbór baptystyczny na Mazurach.

Pierwszym duszpasterzem zboru kętrzyńskiego był  
kaznodzieja Lorenz. W następnych dekadach zbór 
prowadził dynamiczną pracę misyjną i rozwijał się 
osiągając w 1923 roku liczbę 259 członków. Był wte-
dy obsługiwany przez 3 kaznodziejów i posiadał aż 13 
placówek. Rok później nastąpiło usamodzielnienie się 
placówki w Giżycku, która dnia 22 lipca 1924 roku 
stała się samodzielnym zborem. Zbór zmniejszył licz-
bę członków do 144 osób, by w 1929 roku wzrosnąć 
znowu do liczby 229 członków, zaś do wybuchu II 
wojny światowej liczył ponad 250 osób ochrzczonych 

Chór warszawski  
na tle lat 1939-1944
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Andrzej Seweryn

Aleksander Kircun

Wielu z nas pamięta drewniany dom o nieproporcjo-
nalnie do otoczenia niskiej sylwetce, stojący wzdłuż 
ulicy Wolskiej nr 46 i wydłużoną kaplicę, przywartą do 
długiego, wysokiego muru, stojącą obok alejki, prowa-
dzącej do kościelnego ogrodu. Tu, w niepozornej bu-
dowli odbywały się nabożeństwa, Szkoła Niedzielna, 
chrzty, uroczystości zborowe i ogólnokrajowe. Były tu 
spotkania młodzieżowe i próby chóru.  

Mimo niebezpieczeństw, jakie otaczały nas i w jakich 
byliśmy pogrążeni, chór warszawski w liczbie ponad 20 
osób miewał w tygodniu swoje próby. Skład jego sta-
nowili: siostra Eugenia Kassak, Helena Kassak, Janina 
Kassak, Pelagia Radomska, Marysia Radomska, Zofia 
Radomska, Helena Kurzawkowa, Eugenia Klejnówna, 
Eugenia Muszyńska, Myrala Schmidt, Alicja Elsnerów-
na, Wanda Elsnerówna, Amelia Kubik, Eugenia Wiś-
niewska, siostra Dawidówna, Halina Wieluńska. Mę-
skie głosy: Gustaw Kubik, Jan Wisniewski, Eugeniusz 
Elsner, Ali Rumiger, Leopold Byczkowski, Aleksander 
Kircun. Niektóre głosy były  fachowo przygotowane. 
Cztery osoby z chóru zginęły, w tym brat Wiktor Mi-
chalski w 1939 r. w obronie mostu Kierbedzia, trzy oso-
by w czasie okupacji. Cztery osoby przebywały w obo-
zach koncentracyjnych i jeden brat w obozie jenieckim 
w Niemczech. Jedna z chórzystek po powrocie z obozu 
do dziś śpiewa w chórze. 

Próby nasze rozpoczęliśmy mimo rozwiązania przez 
władze okupacyjne sekt, do których zaliczono Związek 
Słowiańskich Baptystów, i mimo nakazu oddania wła-
dzom bibliotek stowarzyszeń wyznaniowych instrumen-
tów do nich należących, posiadaliśmy dwie fisharmonie: 
jedną w kaplicy, drugą w młodzieżowej świetlicy. W tych 
warunkach niemal konspiracyjnych każda próba do-
tknięcia do klawiatury instrumentów, głośniejszy śpiew 
podniecał nerwowo śpiewaków. Chórzyści mieszkali 
w rozmaitych punktach miasta. Jedni w Śródmieściu, 
inni na Woli, na Żoliborzu i w Radości1. Żoliborzanie 
musieli przedostawać się przez Duże Żydowskie Getto. 
Uliczny nastrój i uliczne widoki nikogo nie zachęcały do 
wędrówek. Przedostawano się z narażeniem wolności 
i życia. Nie wiedziano, czy powrót się uda, czy dopisze 
komunikacja, a mimo to na próbach byliśmy prawie 
w komplecie. Jeśli z jakiejś dzielnicy nie przybyli śpie-
wacy, wiedzieliśmy, że tam się coś dzieje. Było jedynie 
pytanie: co?

Przy chórze czuwali i chór ćwiczyli w tym okresie 
najdłużej brat Jan Wiśniewski, człowiek muzykalnie 
uzdolniony i miłujący śpiew. Miał rozległą skalę [głosu] 
i przypomina dziś jeszcze dyrygenta Wojnarowskiego. 
Śpiewał przeważnie falsetem. Przypadała mu praca od 
jesieni 1939 r. do wczesnej wiosny 1943 r. Brat Bycz-
kowski objął przewodnictwo chóru po letnich feriach 
w 1943 r. i prowadził do końca zimy 1944 r. Podtrzy-
mywał pieśni, które stanowiły stary repertuar i rozpo-
czął wprowadzać pieśni własnej kompozycji. Pochodził 
z terenu Małopolski. Pieśni jego były bardzo uczucio-
we. W okresie okupacji napisał pieśń „Jest szkoła”. Na 
zamówienie zboru warszawskiego napisał pieśni na po-
szczególne zdania modlitwy „Ojcze nasz”. Szczególnie 

silną była część „O, przyjdź Królestwo Twoje”. W mrokach okupacji ta 
pieśń bardzo ujmowała słuchaczy. Mówiąc nawiasem również inna pieśń 
dodawała słuchaczom wiele sił. Autorką jej była siostra Kamencowa. „Dla-
czego w twym oku tak często jest łza?”. Kompozycją tej pieśni zajął się brat 
Wójcicki. Siostra i brat należeli do chełmskiego zboru. Tak, jak egzaltowały 
pieśni „Siekiera, motyka” lub „Na prawo most, na lewo most” [ta powstała 
już po wojnie, w 1950 r. – dop. red.], tak że szybko się uczono i utrwalano tę 
pieśń. Nieraz cały wagon podróżnych rozbrzmiewał tym śpiewem. Uczyli 
tej pieśni podróżujący kaznodzieje i członkowie chóru...

W okresie najkrótszym, bo od lutego do czerwca 1944 r. prowadził chór 
piszący ten referat. W tym okresie nawiązywałem do pieśni starych, jak 
również napisałem i nauczyłem dwóch pieśni: „Radość zbawienia” (Głos 
Wiary nr 76) i „Burza nas, Panie, pochłania”. 

W okresie okupacji dzięki Cyrylowi Iwanowowi, kaznodziei zboru war-
szawskiego, czułemu bardzo w dziedzinie estetyki nabożeństwa, a szcze-
gólnie jeśli chodzi o wokalne uroczystości, chór warszawski zawdzięcza 
mu stałe bodźce, zmuszające nas do ciągłej troski o poziom śpiewu. Soliści 
wykonywali pozycje solowe, słyszeliśmy duety, tria, kwartety. Nie ustawały 
recytacje, mieliśmy też w programach muzyczne pozycje. Chór występował 
na nabożeństwach niedzielnych w kaplicy, w tygodniach ewangelizacji, na 
pogrzebach i w bratnich zborach. Bratu Gustawowi Kubikowi należy się 
słuszne wspomnienie, a to z racji, jak określił brat Jerzy Radomski – „był on 
chomikiem zbierającym pieśni, nuty, deklamacje, artykuły, protokóły, pro-
gramy, statuty, o czym świadczy nasza wystawa w małej kaplicy obok domu 
administracyjnego. 

Dzień 22 czerwca 1944 r. przerwał działalność chóru aż do 1945 r. 
W obydwu tekstach zachowano pisownię  

i stylistykę oryginału.

1. W odróżnieniu od tzw. małego getta – jedno od drugiego było rozdzielone przez uli-
cę Chłodną, łączyła je zaś kładka na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chłodnej, w pobliżu 
tego miejsca znajduje się dziś kaplica I Zboru Baptystów w Warszawie. Przez getto 
przejeżdżał tramwaj, który na jego terenie się nie zatrzymywał – dop. red.
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Członkowie zboru w Kętrzynie, rok 1947

Długoletni kaznodzieja zboru w Kętrzynie, Aleksander Kondraciuk z żoną Lidią



na wyznanie swojej wiary. W okresie międzywojen-
nym zbór gromadził się w budynku starej synagogi 
żydowskiej przy Rollberg Strasse (obecnej ul. Zjazdo-
wej), którą zakupił jeszcze w 1914 roku, a po I wojnie 
światowej wyremontował dla własnych potrzeb. Zbór 
posiadał chór, orkiestrę, prowadził pracę w okolicz-
nych placówkach misyjnych, a także wśród dzieci 
i młodzieży.

W czasach II wojny światowej zbór działał w ra-
mach jedynego prawnie zarejestrowanego wyznania 
typu ewangelikalnego, które nosiło nazwę Związek 
Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych 
Zborów (Baptystów), zaś po wojnie w ramach po-
wstałego w maju 1945 roku Polskiego Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów (od 1948 
roku zmieniono nazwę na Polski Kościół Chrześci-
jan Baptystów).

II wojna światowa zdziesiątkowała zbór, którego liczni członkowie 
– Mazurzy wyemigrowali do Niemiec, zaś po wojnie na tereny Mazur 
przeniosła się grupa wierzących, których przymusowo przesiedlono na 
tzw. Ziemie Odzyskane ze wschodnich terenów Polski, m.in. z Podlasia. 
Baptyści, którzy przybyli w okolice Kętrzyna ze zboru w Rokitnie na 
Podlasiu,  zaczęli wraz z uszczuploną grupą Mazurów współtworzyć po-
wojenny polski zbór baptystyczny w tym mieście. Do 1948 roku opiekę 
duszpasterską nad nimi sprawował dojeżdżający z Giżycka  kaznodzie-
ja Stanisław Wojciechowski. Następnym duszpasterzem zboru w latach 
1949-1954 był kaznodzieja Jan Włoch. Dopiero we wrześniu 1953 roku 
odbył się pierwszy powojenny chrzest w zborze kętrzyńskim, którego 
udzielił prezbiter Michał Odłyżko z Warszawy.

Od jesieni 1954 roku pracę duszpasterską rozpoczął kaznodzieja Alek-
sander Kondraciuk, który przewodniczył zborowi do 1981 roku, czyli 
przez ponad 25 lat. W międzyczasie większość pozostałych po wojnie 
Mazurów wyjechała do Niemiec. Liczba członków zboru oscylowała 
w granicach 40 osób. Dnia 16 września 1956 roku Aleksander Kondra-
ciuk został ordynowany na urząd prezbitera.

Na początku lat 70. ub. wieku władze miasta podjęły decyzję o wybu-
rzeniu budynków przy ulicy Zjazdowej, w tym kaplicy baptystycznej, ze 
względu na osuwającą się skarpę, na której te budynki były posadowione. 
Przed zborem stanęła więc konieczność budowy nowego domu zboro-
wego oraz zaangażowania nowego pracownika-duszpasterza. Został nim 
Piotr Zarecki, który przybył z Ostródy w 1978 roku i wspierał prezbitera 
Aleksandra Kondraciuka do momentu jego przejścia na emeryturę w 1981 
roku. Potem kaznodzieja Piotr Zarecki prowadził już samodzielnie zbór 
i jednocześnie z dużym poświęceniem podjął się koordynacji budowy 
nowego domu zborowego przy ulicy Słowackiego 11. Dnia 30 listopada 
1986 roku został ordynowany na urząd prezbitera.

Budowa nowej kaplicy trwała od kwietnia 1983 roku do 26 czerwca 
1988 roku, kiedy to nastąpiło poświęcenie i uroczyste otwarcie nowego 

budynku kościelnego z udziałem przedsta-
wicieli Naczelnej Rady Kościoła oraz se-
kretarza generalnego Europejskiej Federa-
cji Baptystycznej  dr. Knuda Wumpelmanna 
z Danii.

Rozpoczął się nowy okres w życiu zboru, 
który pozyskał nowy i piękny obiekt - dobrą 
bazę do przyszłych działań zborowych i mi-
syjnych, takich jak np. spotkania okręgowe, 
koncerty muzyki chrześcijańskiej, waka-
cyjne obozy młodzieżowe i dziecięce oraz 
ewangelizacje.

Po zakończeniu pracy duszpasterskiej 
przez prezbitera Piotra Zareckiego we 
wrześniu 1991 roku, kolejnym kaznodzie-
ją zboru został prezbiter Andrzej Seweryn, 
który prowadził zbór przez 8 lat do 1999 
roku, kiedy został wybrany na urząd Prezbi-
tera Kościoła i przeniósł się do pracy ogól-
nokościelnej do Warszawy. W okresie jego 
służby odbyło się wiele wakacyjnych obo-
zów dzieci i młodzieży, koncertów muzycz-
nych, ewangelizacji i innych przedsięwzięć 
misyjno-charytatywnych, które wypromo-
wały zbór w środowisku miasta Kętrzyna. 
W tym czasie powołano do życia księgarnię 
chrześcijańską, grupę Gedeonitów oraz re-
aktywowano działalność chóru zborowego 
pod dyrekcją Ewy Seweryn.

Dnia 30 listopada 1997 roku Zbór zaini-
cjował regularną pracę misyjną w Olszty-
nie, gdzie wkrótce powstała placówka, 
która w czerwcu 2001 przekształciła się 
w nowy i samodzielny zbór. Tak więc po 
Rynie (1900) i Giżycku (1924) - Olsztyn 
stał się trzecim zborem powstałym w wy-
niku pracy misyjnej zboru kętrzyńskiego. 
Zbór ten przygotował również dwóch sa-
modzielnych duszpasterzy do pracy pa-
storskiej w Kościele Baptystycznym: Jacka 

Szymańskiego, który objął potem 
pracę w Bartoszycach, a obecnie 
jest pastorem w Chociwlu na Po-
morzu oraz Marcina Górnickiego 
– członka kętrzyńskiego zboru.

Po wyborze Andrzeja Sewery-
na na urząd Prezbitera Kościoła 
w czerwcu 1999 roku i objęciu 
przez niego pracy ogólnokościel-
nej w Warszawie, Marcin Górni-
cki objął funkcję pastora zboru 
kętrzyńskiego we wrześniu 1999 
roku i pełnił ją przez 6 lat do końca 
sierpnia 2005 roku. W tym okresie 
z jego inicjatywy nasiliła się praca 
misyjna w mieście przy pomocy 
liderów młodzieżowych spotyka-
jących się w Kętrzynie w ramach 
Platformy Rozwoju Liderów. 

Rozwinęła się również praca z dziećmi. W Świętaj-
nie zorganizowano wraz ze zborem w Olsztynie dwa 
obozy dziecięce dla trudnych dzieci z TPD, a później 
powstał klub dziecięcy prowadzony przez Agnieszkę 
Pawlak przy zborze. Zainicjowana została również 
owocna wymiana polsko-niemiecka młodzieży bapty-
stycznej ze zboru w Kętrzynie oraz zboru w Karlsruhe 
w Niemczech. Rozwinęła się także praca misyjna na 
placówce w Łankiejmach, szczególnie wśród mło-
dych ludzi, która zaowocowała licznymi chrztami 
i powiększeniem liczby członków zboru do 70 osób. 
Po wyjeździe pastora Marcina Górnickiego do War-
szawy pracę duszpasterską – na zaproszenie zboru - 
podjął ponownie Andrzej Seweryn, który pełni ją od 
października 2005 roku do chwili obecnej. 

Mówiąc o miejscu zboru kętrzyńskiego w życiu 
i działalności Kościoła Chrześcijan Baptystów w Pol-
sce, należy wskazać, że był on „duchową matką” 
trzech zborów (Ryn, Giżycko i Olsztyn). Ponadto 
z jego szeregów wywodzą się pastorzy: Marcin Gór-
nicki, Włodek Tasak (redaktor naczelny „Słowa Praw-
dy” i były członek Rady Kościoła), Szymon Kołdys 
(pastor zboru w Chrzanowie). Były pastor – prezbiter 
Piotr Zarecki nadal służy w Ostródzie, a pastor Jacek 
Szymański – w Chociwlu. Zbór kętrzyński należy po-
nadto do grona najbardziej ofiarnych zborów Kościo-
ła, który przekazuje co roku pokaźne ofiary na służbę 
ogólnokościelną. Ponadto przez kilkanaście lat pełnił 
on rolę znanego ośrodka wakacyjnych obozów dla 
dzieci i młodzieży, na których wielu młodych ludzi 
oddało swoje życie Bogu. 

W dniach podwójnego jubileuszu kętrzyńscy bap-
tyści wyrażają wdzięczność Panu Bogu za 110 lat 
historii w myśl hasła uroczystości jubileuszowych: 
„Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokole-
nie” (Psalm 90:1). Patrząc zaś z wiarą w przyszłość, 
pragną nadal służyć swojemu miastu oraz Kościoło-
wi Jezusa Chrystusa, otwierając serca  i drzwi domu 
modlitwy dla wszystkich ludzi szukających Boga 
i Jego prawdy. k
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Członkowie zboru w Kętrzynie, rok 1957

Nabożeństwo w dolnej sali zborowej, rok 1987

Zbór w Kętrzynie wraz z gośćmi w dniach swojego jubileuszu

Byli pastorzy zboru 
w Kętrzynie. Od góry: Piotr 
Zarecki, Marcin Górnicki 
oraz  Andrzej Seweryn 
- obecny pastor



Uhonorowany za życia  
– Noel Vose

Dr Noel Vose w latach 1985-1990 był prezydentem 
Światowego Związku Baptystycznego (ŚZB). Po 
swoim wyborze na to stanowisko w Los Angeles po-
wiedział, że przyjął tę zaszczytną służbę z „drżeniem 
i głębokim przekonaniem”. Wykonywał ją w pokorze 
i z silną wiarą w Boga, której oczekujemy od każdego, 
kto taką funkcję pełni.

W 1985 roku, w trosce o teologiczną poprawność 
zborów, Vose pochwalał ich baptystyczną autonomię, 
ale też ostrzegał przed pojawianiem się w nich herezji, 
co wymaga większego podkreślania ich współzależ-
ności. Jako członek Komisji Doktryny i Współpracy 
Międzykościelnej, Vose przewodniczył bilateralnym 
rozmowom z Kościołem rzymskokatolickim i zapo-
czątkował międzynarodowe rozmowy z luteranami 
i mennonitami.

Noel Vose – wraz z Gerhardem Claasem, Dukiem 
McCallem i Dentonem Lotzem – starał się o umię-
dzynarodowienie ŚZB. Już w 1988 z radością witał 
powstawanie nowych, kontynentalnych, wspólnot 
baptystycznych, ale ostrzegał przed ich „utratą po-
czucia jedności i wzajemnej odpowiedzialności”. Gdy 
w 1989 roku narzekano nad tym, co się wydarzyło 
w Chinach, Vose ostrożnie wypowiadał się na ten 
temat, uważając, że „Duch Boży nadal działa w tym 
niezwykłym kraju i z tego chaosu może stworzyć 
coś pięknego”. Ponieważ kierował swój wzrok na 
Jezusa, mógł patrzeć dalej i z ufnością twierdzić, że 
nawet w trudnej sytuacji Bóg może realizować swój 
cel – taką postawą możemy również wykazywać się 
i dzisiaj. Dopomoże to nam radzić sobie z nieszczęś-
ciem, jakie w ostatnich miesiącach nawiedziło Chiny 
i Birmę. Zamiast żywić się ze stołu beznadziejności, 
Noel Vose głosił poselstwo nadziei, nadziei opartej na 
Bożych obietnicach, nadziei pozwalającej wznieść się 
ponad kakofonię ludzkich narzekań i jednoczyć wy-
siłki w niesienie pomocy pokrzywdzonym.

Przed wyborem na stanowisko prezydenta ŚZB Noel 
Vose był założycielem Baptist Theological College of 
Western Australia. Położył solidne fundamenty teolo-

gicznego kształcenia pracowników kościelnych, co baptystyczny histo-
ryk Kościoła Ian Randall nazwał „ośrodkiem pastoralnej i akademickiej 
wielkości”.

Następcą Noela w tym Koledżu został John Olley, który aż do przejścia 
na emeryturę troszczył się o zachowanie tradycyjnych wartości teolo-
gicznej edukacji i rozwój tej instytucji. Obecnie kieruje nią Brian Harris. 
Pod jego kierownictwem zostało zrealizowane długo oczekiwane prag-
nienie. A mianowicie ta instytucja teologiczna została przemianowana 
na Seminarium - określenie to mówi o pielęgnowanych sadzonkach i ich 
rozwoju. Szkoła zmieniła swoją nazwę, by uhonorować tego, kto ofiar-
nie jej służył, a obecnie wita ona w swoich murach wszystkich tych, 
którzy pragną poznawać chrześcijaństwo na głębszym poziomie. 

Australijczycy nie uważali, że z podjęciem tej decyzji trzeba czekać na 
śmierć Noela Vousa. Zresztą patrząc na niego, widać, że w najbliższym 
czasie nigdzie się on nie wybiera. Raczej trzeba było okazać mu wielkie 
uznanie za życia.

W dniu 3 kwietnia 2008 roku, w obecności wybitnych osobistości au-
stralijskich baptystów pod przewodnictwem Briana Winslade’a, prze-
wodniczącego australijskich baptystów i Marka Wilsona, lidera bap-
tystów Zachodniej Australii, Baptist Theological College of Western 
Australia, został przemianowany na Vose Seminary (Seminarium Teo-
logiczne im. Noela Vose’a). 

Może powinniśmy wziąć przykład z australijskich baptystów w uhono-
rowaniu Noela Vose’a i przypomnieć sobie o cnocie wdzięczności. Na 
pewno nie zawsze będziemy w taki sam sposób wyrażać swoją wdzięcz-
ność, ale powinniśmy szukać sposobów wyrażenia jej tym, którzy z od-
daniem i ofiarnie służyli Panu i Kościołowi. Chociaż nie powinniśmy ro-
bić tego pośpiesznie, jednak w odniesieniu do okazywania wdzięczności 
nie bądźmy zbyt powściągliwi. Okazujmy szacunek tym, którym on się 
należy. Nigdy nie zapomnijmy o cnocie wdzięczności (Neville Callam, 
BWA News, czerwiec 2008, tłum. kw).

Jako nowo wybrany Prezydent Światowego Związ-
ku Baptystycznego, w swoją pierwszą podróż zagra-
niczną Noel Vose wybrał się do Polski. Odwiedził 
zbory w Warszawie i w Białymstoku. Na powyższej 
fotografii przed Domem Modlitwy w Białymsto-
ku od prawej stoją: Noel Vose, Aleksander Kircun 
sen., Andrzej Seweryn, Józef Prokopczuk, Bolesław 
Głodek, Konstanty Wiazowski, Stefan Stebelski, 
S.  Staruchina z Ukrainy i Piotr Dajludzionek.

�� • SŁOWO PRAWDY • Numer 7-8 | lipiec-sierpień 2008 SŁOWO PRAWDY • Numer 7-8 | lipiec-sierpień 2008 • ��

k

Tadeusz J. Zieliński

Rocznice historyczne skłaniają 
do dokonywania bilansów. 
Świętowany przez polskich 
baptystów w bieżącym roku 
150. jubileusz początków 
ruchu Gotfryda F. Alfa 
sprzyja namysłowi nad 
drogą, która jest za nami, 
jak i drogą, która jest przed 
nami. W ramach dyskusji 
na ten temat, chciałbym 
tutaj odwołać się jedynie do 
najnowszej części dziejów 
naszego kręgu religijnego 
w Polsce oraz zastanowić się 
nad możliwością tworzenia 
przez ten krąg nowej historii 
w latach najbliższych

Twórzmy nową historię
Baptyści a przyszłość protestantyzmu polskiego

Czas na bilans ostatniego dwudziestolecia
Obok naszych obchodów jubileuszowych istotną rocznicę obcho-

dzić będzie niebawem całe społeczeństwo polskie, a także europejskie. 
W przyszłym roku minie bowiem dwadzieścia lat od upadku ustroju 
komunistycznego w Polsce. Wielu z nas pamięta, jak wielkie nadzieje 
wiązano z faktem nastania w 1989 r. nowej epoki. Nadzieje te dotyczyły 
także przyszłości Kościołów w Polsce. Również środowiska ewange-
likalne, w tym i wchodzący w ich skład baptyści, mocno i nierzadko 
entuzjastycznie wierzyły, że koniec opresyjnego systemu Polski Ludo-
wej otworzy nową erę w rozwoju Kościołów ewangelikalnych w Polsce. 
I oto mija prawie dwadzieścia lat od owego przełomowego momentu. 
Jest zatem dobry czas, by zapytać: co udało się osiągnąć, jakie są doko-
nania tych środowisk?

Uczciwa ocena minionych dwóch dekad zdaje się nie prowadzić do 
wyraźnie pozytywnej oceny osiągnięć środowiska Kościołów ewange-
likalnych w naszym kraju. Biorąc pod uwagę nadzieje, aspiracje i moż-
liwości tych kręgów, trudno uznać, iż ich dokonania są w dostatecznym 
stopniu satysfakcjonujące. Trudno bowiem dostrzec – zwykle ważny 
dla ewangelikalistów – znaczący wzrost statystyczny liczby wiernych, 
trudno dostrzec wyraźny rozwój instytucji charytatywnych i edukacyj-
nych związanych z omawianymi wspólnotami, zaś stan kadry kościelnej 
(biorąc pod uwagę jej liczebność i poziom kwalifikacji zawodowych) 
nie odbiega bardzo znacząco od sytuacji z początku lat dziewięćdziesią-
tych. Co najważniejsze nie wypracowano całościowych – kierowanych 
do ogółu społeczeństwa ewangelikalnego – programów rozwoju tegoż 
środowiska.
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Oceniając istniejący stan rzeczy nie należy oczywiście 
pominąć takich faktów jak np. 1) zaistnienie szeregu 
zborów w miejscowościach, gdzie dotychczas nie dzia-
łały Kościoły ewangelikalne, 2) wyższy poziom wy-
kształcenia szeregu pastorów i innych kościelnych kadr 
przywódczych, 3) powstanie Aliansu Ewangelicznego. 
Okoliczności te nie zmieniają jednak znacząco oblicza 
opisywanego zjawiska. By to stwierdzenie uzasadnić 
zauważmy, że przywołane zbory są bowiem zwykle 
niewielkie i borykają się z szeregiem poważnych proble-
mów, między innymi z tym, co można określić mianem 
– jakże zastanawiającego i niepokojącego – symptomu 
„przepływu wiernych”. Z kolei Alians Ewangeliczny, 
mimo iż minęło kilka lat od jego założenia, jest chyba 
wciąż w stadium początkowym swoiej aktywności; jego 
działania w skromnym stopniu integrują polską wspól-
notę ewangelikalną, a prowadzone akcje zdają się służyć 
głównie – mam taką obawę – zasilaniu tylko jednego 
segmentu środowiska w nim zrzeszonego.

Miarą jest jakość życia chrześcijańskiego
Oczywiście dokonań polskiego ewangelikalizmu 

(w tym i polskiego baptyzmu) nie sposób mierzyć je-
dynie przez pryzmat wyników statystycznych, a nawet 
liczbą i skalą organizowanych akcji ewangelizacyj-
nych i duszpasterskich. Nie przykładam takiej miary, 

choć nie będzie ona bez znaczenia dla przedstawicieli tego kręgu zwa-
żywszy, iż w polskim środowisku chrześcijan ewangelikalnych (podob-
nie jak w niektórych ich odpowiednikach zagranicznych) panuje swoisty 
kult sukcesu statystycznego. Jest on zresztą korelatem panującego tutaj 
szeroko kultu działalności misyjnej (jakby była ona celem samym w so-
bie), często mającej charakter działalności prozelityzującej. W tej trady-
cji mniej liczy się człowiek, a bardziej efekt statystyczny.

Brak sukcesu w statystyce kościelnej nie musi wszakże oznaczać ogól-
nie pojętego niepowodzenia w działalności Kościoła. Łatwo można wy-
obrazić sobie Kościół, gdzie nawet maleje liczba wiernych, lecz poziom 
życia chrześcijańskiego, poziom realizacji powołania Bożego sprawia, iż 
Kościół ten w całej rozciągłości zasługuje na miano Kościoła Ewangelii. 
I odwrotnie: można podać przykłady wspólnot, które są bardzo aktywne 
i pozyskują wielu nowych członków, lecz w istocie są dalekie od tego, 
do czego wzywa Jezus Chrystus. Oznacza to, iż sama skala pozyskiwa-
nia wyznawców, sama liczba akcji prowadzonych przez daną społecz-
ność nie przesądza o tym, czy Kościół jest z perspektywy Słowa Bożego 
wartościowy czy też nie. O tym decyduje coś znacznie więcej, a miano-
wicie jakość prowadzonego w tym Kościele i proponowanego przez ten 
Kościół życia chrześcijańskiego, czyli stopień odzwierciedlania przez 
członków tego Kościoła na co dzień wartości właściwych Ewangelii. 
Nie chcę tutaj ani zniechęcać do wychodzenia z ofertą chrześcijańską do 
ludzi, ani zachęcać do rezygnacji z wdrażania kolejnych przedsięwzięć 
chrześcijańskich. Są one potrzebne, ale zwłaszcza wówczas, gdy stano-
wią odzwierciedlenie autentycznego doświadczenia chrześcijańskiego.

Zmiana jest konieczna
Zwięźle rzecz ujmując są poważne powody, by stwierdzić, iż po 1989 

roku ewangelikalne chrześcijaństwo w Polsce nie doznało znaczącej 
zmiany zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Można pytać, czy taka 
zmiana jest pożądana. Odpowiedź na to pytanie jest w mojej opinii 
jednoznaczna: zmiana jest konieczna. Jej potrzeba nie wynika z chęci 
wprowadzania innowacji dla nich samych, ale z głęboko nowotestamen-
towego pragnienia odchodzenia od tego, co nas usidla i obciąża, ku temu 
co lepsze według norm Jezusa Chrystusa (np. Ef 4:22-24). W tym sensie 
potrzebna jest i zmiana i postęp.

Istnieją liczne obszary naszego życia kościelnego i chrześcijańskiego 
(w ewangelikalizmie i w baptyzmie polskim), gdzie występują zjawiska 
ograniczające albo wręcz uniemożliwiające osiąganie przez wyznaw-
ców przyzwoitego stanu realizacji powołania Chrystusowego. Niektóre 
z nich starałem się opisać w artykułach pt. Co dalej, Kościele Bapty-
styczny w Polsce? Refleksje przedsynodalne („Słowo Prawdy” 2007 nr 
4, ss. 7-12) i pt. Hamulce i podniety rozwoju ewangelikalizmu polskiego 
u progu XXI stulecia, w: Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u pro-
gu XXI stulecia, red. T. J. Zieliński, Warszawa-Katowice 2004, ss. 127-
147. Ze względu na brak miejsca na bliższe ich referowanie, pozwalam 
sobie odesłać Czytelnika do tych właśnie tekstów. By jednak wskazać 
newralgiczne obszary życia ewangelikalistów polskich wymagające 
zmian (a niemal w całości stosują się one również do tutejszej wspólnoty 
baptystycznej), przedstawiam poniższe syntetyczne zestawienie przywar 
właściwych znaczącej części omawianego środowiska. Chciałbym przy 
tym jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy członkowie przedmiotowych krę-
gów odznaczają się tymi cechami, podobnie jak omawiane społeczności 
nie są jedynymi miejscami, gdzie one występują. Wiele z nich spotkać 
można np. w polskich integrystycznych kręgach katolickich.

DOKTRYNERSTWO I TRADYCJONALIZM. 
Wskazanie tych postaw może być uznane za niepo-
rozumienie, gdyż to ewangelikaliści często wytykają 
owe cechy Kościołom nieewangelikalnym. Mimo to 
należy jednak stwierdzić, iż na gruncie polskim oma-
wiany krąg jest wyraźnie nimi naznaczony. Zjawisko 
to polega m. in. na tym, że ustalony sposób wykładu 
Pisma Świętego w danej kwestii lub sposób prowa-
dzenia nabożeństwa nie poddaje się krytycznej reflek-
sji, przyjmując, że odziedziczone po poprzednikach 
wzorce są bezdyskusyjne. Przejawem owego doktry-
nersrwa i tradycjonalizmu jest tam np. przekonanie, iż 
tylko osoby reprezentujące duchowość ewangelikalną 
są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa albo prze-
świadczenie, że sformalizowana liturgia nie jest po-
prawną formą nabożeństwa. Opisywane podejście jest 
niebezpieczne zważywszy na założenia teologiczne 
chrześcijaństwa. Chociażby prawda o przyrodzonej 
słabości (grzeszności) człowieka nakazuje weryfiko-
wać swoje dotychczasowe poglądy, by oczyszczać je 
od elementów niesłusznych i by trzymać się tego, co 
spolegliwe. Do takiego rozważnego podejścia zachę-
ca apostoł Paweł, który kieruje do nas słowa „Wszyst-
kiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie” 
(1 Tes 5:21, por. 2 Kor 13:5).

 
ETYCZNY MANICHEIZM. W ewangelikalizmie 

polskim dominuje podejście do obyczajowości, któ-
re kojarzy się z manichejskim sposobem oceniania 
postaw. Zasadza się ono na „czarno-białym” obrazie 
świata, który jest nietrafny, gdyż rozmija się z rze-
czywistością, oraz na stereotypowym (szablonowym, 
kazuistycznym, z góry przyjętym) kwalifikowaniu 
zachowań drugiego człowieka. Przykład takiego po-
dejścia spotykamy w ewangelicznej relacji o kobiecie 
przyłapanej na cudzołóstwie (J 8:2-11). Oskarżyciele 
bohaterki tej historii chcieli ją potraktować właśnie 
na sposób – nazwijmy to – manichejski, podczas gdy 
Chrystus Pan reprezentował podejście bardziej zniu-
ansowane, i przez to dla chrześcijan wzorcowe. Pa-
trzył bowiem na serce drugiego człowieka, a ponadto 
kierował się jeszcze wieloma innymi wartościami niż 
tylko chęcią stosowania się do prawa religijnego, która 
w przypadku bezlitosnych sędziów miała w istocie na 
celu zastosowanie się do tradycyjnego kazuistycznego 
modelu zachowań. Nie zezwolił na stereotypowe za-
chowania (w tamtej konkretnej sytuacji: kamienowa-
nie za cudzołóstwo), a ludzi skorych do arbitralnego 
sądzenia wezwał do zważania w pierwszym rzędzie na 
własne ułomności („kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci na nią kamieniem”). Jest to uniwersal-
na zasada, którą należy stosować nie tylko w zasad-
niczych sprawach życiowych (a taka ma miejsce np. 
przy wykluczaniu człowieka ze zboru za ślub z osobą 
spoza środowiska ewangelikalnego), ale i w sprawach 
pomniejszych (np. rodzaj noszonej fryzury).

EKSTREMIZM POSTAW. I w wymienionej wyżej 
materii doktrynalnej i w materii etycznej liczne kręgi 
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ewangelikalne w Polsce stoją na gruncie pochwały 
rozwiązań skrajnych. W wypowiedziach na te tema-
ty pojawia się swoista „retoryka skrajności”. Niejed-
nokrotnie ten, kto bardziej rygorystycznie potraktuje 
problem, ten uzyskuje większe uznanie. A rozwiąza-
nie najdalej idące nie zawsze jest rozwiązaniem ade-
kwatnym. Kiedy w pierwotnym Kościele powstała 
kwestia przyjmowania wiernych ze środowiska po-
gańskiego, przyjęto rozwiązanie liberalne: pogano-
chrześcijanie mogą zostawać członkami Kościoła bez 
przyjmowania powinności judaistycznych (Dz 15:28). 
Jest to jeden z wielu dowodów na to, iż w promowa-
nym przez Nowy Testament systemie wartości nie 
ma wzorca przyjmowania tylko skrajnych rozwiązań. 
Należy przy tym pamiętać, iż w orędziu Ewangelii 
jest wiele apeli o stanowczość i konsekwencję (np. 
„trwajcie w wierze” - 1 Kor 16:13), czego nie należy 
mylić z ekstremizmem. W przytoczonym przykładzie 
rozwiązanie – jak to nazwaliśmy – liberalne, było rea-
lizowane w godzien podziwu stanowczy sposób.

DALTONIZM TEOLOGICZNY I ETYCZNY. 
Skrajne podejście do zagadnień dogmatycznych 
i etycznych znajduje czasem wyraz w zjawisku, które 
można określić mianem „daltonizmu teologicznego 
i moralnego”. Tak jak daltonista oglądając kolorową 
fotografię widzi w niej kombinację tylko dwóch barw 
- bieli i czerni, tak daltonista teologiczny nie potrafi 

zwykle dostrzec złożoności problemu wiary czy problemu moralnego, 
na który natrafia. W konsekwencji kwestia poślednia (np. sprawa picia 
alkoholu) jest przez niego traktowana z taką samą powagą, co kwestia 
życiowa. Z tego względu na uporanie się z problemami marginalny-
mi poświęca tyle samo czasu i energii, co na sprawy pierwszorzędne. 
Przykładowo, w niektórych zborach ewangelikalnych toczy się zażarte 
debaty o to, czy dopuszczalne jest słuchanie przez chrześcijan muzyki 
określonego rodzaju, podczas gdy zupełnie nie zauważa się, że na skutek 
panującej tam ogólnej atmosfery kontrkulturowości odwodzi się mło-
dzież od odbycia odpowiednich studiów akademickich i objęcia war-
tościowych stanowisk w życiu społecznym. Jest to jeden z przykładów 
zignorowania Jezusowego ostrzeżenia przed przyjmowaniem postawy 
nazwanej przez Niego „przecedzaniem komara i połykaniem wielbłąda” 
(Mt 23:24), która polega m. in. na wkładaniu wiele wysiłku w załatwia-
nie spraw zupełnie bagatelnych, przy jednoczesnym całkowitym zanie-
dbywaniu spraw o zasadniczym znaczeniu dla całego życia człowieka.

SWOISTY LEGALIZM. Wzmiankowana wcześniej postawa doktry-
nerska i tradycjonalistyczna, obok innych czynników, leży u podstaw wy-
stępującego wśród wielu polskich ewangelikalistów swoistego legalizmu. 
Używam tutaj określenia „swoisty” bowiem ów legalizm jest dość niety-
powej natury, a to za sprawą koegzystowania przezeń nierzadko u licznych 
ewangelikalistów z – opisanym dalej – antynomizmem (postawą lekce-
ważenia obowiązujących prawideł, norm – zwykle nieewangelikalnych). 
Postawa legalistyczna polegać będzie tutaj na bezwzględnym stosowaniu 
do zróżnicowanych przypadków życiowych jednolitych stereotypowych 
recept rozwiązań. Legalizm ten jest kazuistyką – w danej sytuacji życio-
wej (kazus) należy zastosować ustaloną od dawna w danej wspólnocie 

sztywną normę (kazuistyka). Przykładowo, na ewangelikalnym weselu 
nie wolno tańczyć, do innych członków wspólnoty ewangelikalnej należy 
się zwracać per „brat”, „siostra”, ewangelikalnemu chrześcijaninowi nie 
wolno wziąć czynnego udziału w mszy katolickiej etc.

EMOCJONALIZM RELIGIJNY. Ewangelikalizm jest zasadniczo 
formą religijności emocjonalnej. Kładzie duży nacisk na przeżycie, do-
świadczenie. Jest pietystyczną formą chrześcijaństwa. Oczywiście nie 
sposób wyobrazić sobie żadnej religii bez elementu emocjonalnego, tak 
zresztą jak nie sposób wyobrazić sobie człowieka bez czynnika emo-
cjonalnego. Rzecz jednak w tym, że niektóre postaci religii wymiarowi 
emocjonalnemu przypisują większą rolę niż to ma miejsce w innych re-
ligiach. Tak też się dzieje w przypadku ewangelikalizmu. Gdy jednak 
emocjonalizm ten jest zbyt daleko posunięty i nie jest równoważony 
czynnikiem racjonalnym, powstawać mogą szkody dla bytu poszcze-
gólnych wiernych. Przesadny emocjonalizm (pietystyczność) często 
współgra na gruncie ewangelikalnym z opisanymi dalej: mistycyzmem, 
marzycielstwem i antynomizmem.

MISTYCYZM. Można przyjąć, że postawa ta polega na wyraźnej 
koncentracji człowieka religijnego na sferze ponadnaturalnej, zwanej 
też duchową. Zgodnie z przyjętą percepcją tego wymiaru pozwala on się 
wieść zasadom przyjętej wizji. Wydaje się, iż istnieją formy mistycyzmu 
nie naruszające istotnych dóbr człowieka religijnego oraz jego otocze-
nia. Innymi słowy możliwe są mistycyzmy niepatologiczne, niegroźne 
dla osób je przejawiających. Ewangelikalizm jest polem różnych form 
mistycyzmu. Czasem mistycyzm na gruncie ewangelikalnym przyjmuje 
kształty zasługujące na krytykę. Jednym z nich jest przedstawione poni-
żej marzycielstwo.

MARZYCIELSTWO. W środowiskach ewangelikalnych nierzadkie 
są przypadki osób tak bardzo „wpatrzonych” w sferę pozanaturalną, 
że oddalają się znacznie od typowych w społeczeństwie norm zacho-
wań. Nie miejsce tu na bliższą analizę, czy owa „sfera pozanaturalna” 
jest czymś rzeczywistym czy urojonym. Nie ulega jednak wątpliwości, 
iż przywołane osoby są tak bardzo pod wrażeniem swojego sposobu 
przeżywania religii, iż przyjmują postawy będące dla innych ludzi 
religijnych formą „oderwania od rzeczywistości”. Taka kwalifikacja 
omawianych postaw zyskuje wsparcie w etosie Nowego Testamentu, 
który kieruje człowieka do zachowań zgoła innych. Prześledźmy to 
na jednym z przykładów zachowań zasługujących na miano „marzy-
cielskich”. Ojciec mobilizuje syna do nauki do egzaminu maturalnego. 
Widzi, że syn nad zwyczaj wiele czasu poświęca uczestnictwu w przed-
sięwzięciach religijnych lokalnej wspólnoty ewangelikalnej, co dzieje 
się kosztem przygotowań do matury. Lider wspomnianej społeczności 
wiedząc, iż ojciec ucznia domaga się bardziej intensywnej nauki inter-
weniuje w słowach: „Proszę być spokojnym, syn nie musi się zbyt wie-
le uczyć, bo jak Pan Bóg będzie chciał, to chłopak zda maturę”. Owa 
– zdawałoby się – pobożna reakcja występuje przeciwko etycznym 
zobowiązaniom chrześcijanina. Konkretnie rzecz biorąc narusza jeden 
z nakazów etycznych chrześcijaństwa, a mianowicie polecenie solidnej 
pracy, względnie solidnej nauki („My zaś napominamy was, żebyście 
[…] gorliwie się starali […] pełnić swe obowiązki i pracować włas-
nymi rękami” - 1 Tes 4:10-11, por. 2 Tes 3:10). Przesadne (przesadnie 
śmiałe) liczenie na Boga, domaganie się od Niego działania, podczas 
gdy sam człowiek nie działa stosownie do Bożego przykazania, może 
być odczytane jako brak odpowiedzialności oraz wyraz ignorowania 
rzeczywistości, jako marzycielstwo, czyli liczenie na ziszczenie się 
nierealnych oczekiwań.

ANTYNOMIZM. Jest to jak wiadomo zapatrywanie, 
iż chrześcijanie są wolni od podległości prawu i innego 
rodzaju prawidłom, gdyż należą do wyższego porząd-
ku, porządku duchowego, „porządku dzieci Bożych”. 
W praktyce wyraża się on w postawie programowego 
lekceważenia zewnętrznych norm. Ponieważ jednak ży-
cie człowieka nie jest możliwe bez ustanawiania i sto-
sowania zasad i prawideł jakiegoś rodzaju, antynomiści 
i tak wprowadzają reguły, przy czym to oni arbitralnie 
decydują, kiedy je stosować, a kiedy je względem sie-
bie uchylać. Jest to w istocie przypadek niemoralne-
go podejścia do prawa. W stosunku do prawa ogólnie 
obowiązującego antynomista znajdzie uzasadnienie dla 
omijania prawa, instrumentalnego traktowania prawa, 
stosuje go wówczas, gdy to jest wygodne. Stojąc na 
stanowisku, iż należy on do „wyższego porządku”, wy-
biera, które normy stosować a które nie. W ten sposób 
wyraża brak podstawowego szacunku dla prawa jako 
potrzebnego i słusznego (co do zasady) regulatora sto-
sunków społecznych, bez którego we wspólnocie ludzi 
panowałby chaos. Jako przykład opisywanej postawy 
na gruncie ewangelikalnym wskazać można przypad-
ki uchylania się od powinności prawnych, np. od obo-
wiązku uiszczania podatku, przy uzasadnieniu, iż czyni 
się to „dla Pana”, „dla sprawy Bożej” (pieniędzy nie 
przekazuje się fiskusowi, by środki te pozostały w ka-
sie kościelnej, gdzie zostaną wykorzystane na „dzieło 
Boże”). Innym przykładem jest poświadczanie uzyska-
nia wyższego wykształcenia przy uczelnię powołującą 
się na rzekome jej uprawnienia akademickie. Osoby 
odpowiedzialne za opisywane działania tłumaczą, że 
czyniły to, by dodać powagi młodym ludziom ma-
jącym pełnić posługę religijną. W obu przywołanych 
zachowaniach widoczna jest potępiana w etyce zasada 
„cel uświęca środki”.

Poszukując źródeł omawianego podejścia, można 
stwierdzić, iż w przypadku niektórych ewangelikalistów 
u jego podstaw leży przerysowana, jednostronnie i wy-
rywkowo traktowana nauka o duchowym odrodzeniu 
(„nowym narodzeniu”). Pozwala ona niektórym przed-
stawicielom tego kręgu postrzegać się jako osoby działa-
jące z woli Bożej na innych zasadach niż ludzie spoza ich 
kręgu religijnego. Nietrafnie odczytywana idea „nowego 
narodzenia” daje niektórym chrześcijanom powód do 
mniemania, iż od chwili ich inicjacji religijnej (przełomu 
religijnego) wszystko zaczynają od nowa, podlegają no-
wemu reżimowi moralnemu („nomosowi”), przez co są 
zwolnieni od podstawowych, ogólnie przyjętych w spo-
łeczeństwie, powinności. Konsekwencją tego rodzaju 
mentalności jest zwykle nieprzewidywalność antyno-
mistów, łatwość niedotrzymywania danego przez siebie 
słowa, łatwe uchylanie się od podjętych zobowiązań, 
często przy powołaniu się na Boga. W pewnym sensie są 
oni sami dla siebie prawem.

AROGANCJA, SZOWINIZM, KSENOFOBIA. 
Religia nierzadko jest czynnikiem dającym człowie-
kowi poczucie, iż jest lepszy niż inni ludzie. Na grun-
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cie chrześcijańskim zjawisko takie nie powinno miej-
sca, a to chociażby ze względu na zawarte w Biblii 
wezwania do pokory. Wiemy jednak, że na przestrzeni 
dziejów my, chrześcijanie – podobnie zresztą jak wy-
znawcy niektórych innych religii – mieliśmy z realiza-
cją owego wezwania niemałe problemy. W przypadku 
ewangelikalistów arogancja religijna zdaje się mieć 
szczególne podłoże w źle odczytanej – przywołanej 
już wcześniej – doktrynie nowonarodzenia. Ponieważ 
zdecydowana większość reprezentantów omawiane-
go kręgu uważa, że wąsko pojęte nowonarodzenie 
konstytuuje chrześcijanina, a nowonarodzenie często 
utożsamia się z przyjęciem modelu pobożności ewan-
gelikalnej, przeto nieewangelikalistów postrzega się 
tam nierzadko jako osoby niższej kategorii. Spotka-
łem się nawet z twierdzeniem, iż o ile „człowiek od-
rodzony” składa się z trzech segmentów, czyli „ducha, 
duszy i ciała”, to „człowiek nieodrodzony” jedynie 
z „duszy i ciała” (por. 1 Tes 5:23). Ten drugi jest jakby 
ontologicznie (bytowo) niższy. Stąd niedaleko do py-
chy religijnej, wszakże teologicznie uzasadnianej.

Religijna arogancja zwykle splata się z szowini-
zmem, czyli postawą wrogości lub pogardy względem 
inności, zwłaszcza zaś inności religijnej. Szowinizm 
w polskich środowiskach ewangelikalnych przyjmuje 
najczęściej postaci skierowane przeciwko rzymskie-
mu katolicyzmowi, przeciwko antypatriarchalnym 
aspiracjom kobiet i przeciwko niekonserwatywnym 
perspektywom teologicznym. Adepci rodzimego 
ewangelikalizmu są zwykle kształtowani w kierunku 
przyjmowania powyższych form szowinizmu. Jest 
on często budowany na postawach ksenofobicznych 
(ksenofobia – lęk przed obcymi, przed innością): 
przeciętny chrześcijanin ewangelikalny zwykle nie 
ma wystarczającej rzetelnej wiedzy o tych zjawiskach, 
a mimo to nierzadko uczony jest niechęci czy nawet 
wrogości względem nich.

EKSKLUZYWIZM RELIGIJNY. Kiedy w opar-
ciu o zniekształconą ideę nowonarodzenia ewan-
gelikalizm postrzega siebie samego jako jedyną 
autentyczną postać chrześcijaństwa, to inne formy 
chrześcijaństwa, a tym bardziej inne religie, uzna-
wane przezeń będą za zjawiska pośledniego rzędu. 
Prowadzi to czasem do lekceważenia czy pogardza-
nia innymi nurtami religijnymi. Znajduje to między 
innymi symptomatyczny wyraz w potocznym języku 
większości ewangelikalistów: termin „chrześcijanin” 
używany jest na określenie człowieka praktykującego 
podstawowe zasady religijności ewangelikalnej, przy 
czym może być to nawet osoba przynależąca do któ-
regoś z Kościołów nieewangelikalnych (np. Kościoła 
rzymskokatolickiego). Gdy na przykład ewangelikali-
sta tego pokroju powiada, iż po przeprowadzaniu się 
do innego miasta poszukiwał tam „wierzących”, to ma 
na myśli, że poszukiwał ludzi praktykująch religię na 
sposób ewangelikalny. Wynika z tego, że ludzie spo-
za środowiska ewangelikalnego nie mogą być uwa-

żani w sensie ścisłym za chrześcijan i za ludzi wierzących. Oto skala 
myślenia w kategoriach ekskluzywistycznych („wyłączających”), czyli 
dyskredytujących osoby znajdujące się poza kręgiem religijnym postrze-
ganym jako jedyny właściwy.

PROZELITYZM. Konsekwencją ekskluzywizmu religijnego bywa 
zwykle prozelityzm. Skoro osoby spoza uprzywilejowanego kręgu nie 
posiadają w oczach jego reprezentantów wystarczającej wartości, stano-
wić mogą jedynie materiał do działań misyjnych. Prozelityzm jest pato-
logiczną postacią misji, opartą na przedmiotowym traktowaniu drugiego 
człowieka, na lekceważeniu jego przyrodzonej godności (więcej na ten 
temat piszę w: Etyka misji chrześcijańskiej według międzynarodowych 
ustaleń ekumenicznych, w: Misja w Polsce jako problem międzykościel-
ny, red. T. J. Zieliński, Warszawa-Katowice 2006, ss. 87-112). Chrześ-
cijaństwa nie sposób sobie wyobrazić bez działalności misyjnej, dlatego 
jeśli chce ono być dzisiaj poważną ofertą, to powinno prowadzić misję 
w sposób uczciwy i etycznie poprawny.

SEPARATYZM RELIGIJNY I SPOŁECZNY. Arogancja religijna 
i ekskluzywizm owocują często na gruncie ewangelikalizmu polskiego 
w postaci postaw separatystycznych w odniesieniu do szerszej rzeczywi-
stości społecznej i kulturowej. Rzecz jest obserwatorom tego kręgu dość 
dobrze znana. Sprawia, że wspólnoty ewangelikalne mają w wielu przy-
padkach charakter „wsobny”, „gettowy”. Cierpią na tym członkowie 
tych społeczności oraz obecność owych wspólnot w życiu publicznym. 
Pozbawiają się one przez to szans na wieloraki rozwój, w tym rozwój 
osobowościowy poszczególnych wiernych, rozwój działalności społecz-
nej oraz także rozwój statystyczny.

Kończąc tę część rozważań zaznaczmy, że powyższa próba diagnozy 
ma cel konstruktywny. Nie chodzi w niej o to, by wytykać sobie słabości 
dla samego czynienia tego. Przedstawiony opis miał uzmysłowić nam 
potrzebę zmian, po to byśmy jako chrześcijanie chcieli pójść ku czemuś 
lepszemu. Tę ideę zawierają słowa apostolskie: „Bracia, ja o sobie sa-
mym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, 
co za mną, i zdążając do tego co przede mną, zmierzam do celu…” – Flp 
3:13-14).

Ku ogólnoprotestanckiej integracji
Jaki zatem – wobec opisanego stanu rzeczy - możemy obrać kieru-

nek? Do jakich rozwiązań czujemy się przynagleni przez Ewangelię? 
Moja sugestia jest następująca: wspólnoty ewangelikalne w Polsce po-
winny wejść w proces integracji z Kościołami protestanckimi wyro-
słymi z Reformacji kontynentalnej oraz Kościołem metodystycznym. 
Chrześcijanie z wymienionych Kościołów mogą bowiem wzmocnić 
w polskich ewangelikalistach cechy, które są im potrzebne dla pogłę-
bienia autentycznego chrześcijaństwa. Kościół baptystyczny w Polsce, 
jako wspólnota niemal w całości ewangelikalna, byłby powołany do 
pójścia tą drogą w pierwszym rzędzie. Może bowiem w tym wzglę-
dzie nawiązać do doświadczeń szeregu zagranicznych Kościołów ba-
pystycznych, jak na przykład Kościoły we Włoszech, Belgii, Indiach, 
USA i Wielkiej Brytanii. W trzech pierwszych przypadkach unie bap-
tystyczne stały się częścią wspólnych ogólnoprotestanckich struktur 
kościelnych, zaś w dwóch ostatnich podanych krajach istnieją liczne 
lokalne zbory protestanckie, współtworzone przez zbory baptystyczne 
(istnieje tam zwłaszcza wiele zborów baptystyczno-metodystycznych, 
baptystyczno-prezbiteriańskich, baptystyczno-metodystyczno-prezbi-
teriańskich a nawet baptystyczno-anglikańskich). Opisywany kierunek 
byłby też zgodny z tendencją wyznaczoną przez dialog prowadzony 

przez Europejską Federację Baptystyczną ze Wspólnotą Europejskich 
Kościołów Ewangelickich (tzw. proces leuenberski).

U podstaw proponowanego kierunku leżą dwa zasadnicze względy: 
ideowy i pragmatyczny. Ideowy wiąże się z nakazem wypływającym 
z modlitwy Jezusa „Aby wszyscy byli jedno” (J 17:21) i polega na po-
szukiwaniu jedności (także instytucjonalnej) tam, gdzie to jest możliwe 
ze względów teologicznych. Wzgląd pragmatyczny wynika z potrzeby 
uwolnienia się rodzimych wspólnot ewangelikalnych z opisanych wy-
żej obciążeń, wynikających w olbrzymim stopniu z ich zależności od 
mentalności fundamentalistycznej. Obawiam się, że kręgi te nie odej-
dą o własnych siłach od często tradycjonalistycznej i zdogmatyzowanej 
interpretacji Biblii, będącej efektem oddziaływania fundamentalizmu 
i wywołującej zreferowane wcześniej skutki praktyczne.

Szczególnie baptyści polscy powinni zdecydować się na bazowanie na 
protestanckim aspekcie swojej tożsamości, mając świadomość, iż bap-
tyzm ma swą własną wartość jako prąd, który powstał przeszło sto lat 
wcześniej niż ewangelikalizm. Jednocześnie winni zdawać sobie sprawę 
z tego, iż z kolei jej komponent ewangelikalny (w wersji fundamenta-
listycznej) rodzi szereg obciążających następstw. Pierwszym krokiem 
może być odchodzenie od modelu „ewangelikalizmu zamkniętego” 
czyli fundamentalizmu, do modelu „ewangelikalizmu otwartego” (tzw. 
neoewangelikalizmu), który może dać większe szanse na budowanie 
jedności z Kościołami protestanckimi głównego nurtu (ang. mainline). 
Przy tego rodzaju zwrocie można podjąć próbę ustanowienia partnerstwa 
między Kościołami, opartego na wspólnej bazie teologicznej i społecz-
nej. W tym kontekście pojawi się zwłaszcza kwestia teologii i praktyki 

chrztu, w zakresie której baptyści (a także mennonici) 
w szeregu krajów wypracowali model do przyjęcia dla 
partnerów protestanckich procesów integracyjnych. 
Spodziewane efekty proponowanych działań oraz 
omówienie głównych etapów ich realizacji zasługują 
na odrębny artykuł. Tutaj ograniczmy się do wskaza-
nia, iż mogłyby one mieć taki kształt, by ostatecznie 
prowadziły do powołania jednego Kościoła protestan-
ckiego w Polsce, harmonijnie łączącego i szanującego 
różne składowe nurty konfesyjne i pobożnościowe, 
budującego nową wspólną tożsamość i otwartego na 
dalsze środowiska akceptujące przyjęty w nim system 
wartości. Kościół taki mógłby formułować jednolity 
głos protestancki w społeczeństwie polskim, prowa-
dzić wyraźnie dostrzegalną służbę społeczną, współ-
pracować konstruktywnie z Kościołem rzymskokato-
lickim i innymi wspólnotami religijnymi, pozostając 
wierny temu, co najlepsze w spuściźnie Reformacji.

Zakończenie
Zdaję sobie sprawę, że wysunięta tutaj propozycja 

jest i śmiała i trudna w realizacji. Być może zaszokuje 
niektórych z nas. Prezentuję ją jednak, gdyż jestem 
przekonany, iż w tę właśnie stronę kieruje nas Ewan-
gelia. Musimy bowiem iść ku lepszym rzeczom, nie 
jesteśmy zdani na trwanie w tym, co jest. Jako od-
powiedzialni chrześcijanie możemy tworzyć nową 
historię. k
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