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SŁOWO WSTĘPNE 

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory 

do mówienia, nieskory do gniewu (Jk 1,19), to hasło miesiąca, ja-

kie przeznaczone jest na lipiec, może stać się dla nas początkiem 

do zrozumienia na czym polega wolność w Bogu. W jaki sposób? 

Rok Stworzenia, obchodzony w Kościele, przypomina nam, 

że każdy z nas stanowi część Bożego stworzenia i że Bóg obda-

rzył nas ograniczoną wolnością, którą nie zawsze wykorzystuje-

my właściwie, również wobec otaczającej nas przyrody. Stąd czas 

odpoczynku posłużyć może nie tylko do zregenerowania sił, 

ale także do przybliżenia się do Boga poznając Tajemnicę Trójcy 

Świętej, czy zastanowienia się jak można ‘słuchać’-chronić przy-

rodę. Zwłaszcza, że nauka o Trójcy Świętej, która wyróżnia 

chrześcijaństwo, daje wiele wskazówek jak żyć we wspólnocie 

i  harmonii z drugim człowiekiem i naturą. 

W kontekście rozpoczynającego się półrocza Kościoła na-

biera to szerszego znaczenia. Myśli bowiem kierujemy na Ko-

ściół, wspólnotę ludzi wierzących. Słowa z listu Jakuba, które 

przytoczyłem na początku, mogą być pomocne, bo słuchając sie-

bie nawzajem uczynimy wiele dobrego. W szczególności stoi 

przed tym zadaniem nowo wybrana i wprowadzona Rada Para-

fialna. 

Mam nadzieję, że obecny numer Grudziądzkiego Przeglądu 

Ewangelickiego będzie ciekawy i inspirujący. 

ks. dr Karol Niedoba 
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O CZASIE WOLNYM… FILOZOFICZNIE 

„Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest 

taka, że Ty jesteś pilotem.” (Michael Altshuler) 

Można postawić przewrotne pytanie – czy do wszystkiego 

w życiu przykładać jakąś filozofię? Słyszymy o filozofii polityki, 

filozofii marketingu i wielu innych przestrzeni ludzkiego życia. 

A jeszcze dokładać do tego filozofię czasu wolnego? Tyle wokół 

poradników i przewodników o tym jak spędzać wakacje, pisa-

nych przez znakomitych psychologów i socjologów, doradców 

i coachów. Jeśli jednak uznać, że filozofia to nie jest tylko świat 

akademickich dywagacji, ale sztuka sensownego i  świadomego 

życia, (by przywołać choćby znakomitą książkę Pierre Chadot 

p.t. Filozofia jako ćwiczenie duchowe), to jest to jak najbardziej 

przydatne dla przeżycia wolnego czasu. Gdyby spojrzeć tylko na 

te dwa słowa 'wolny czas' z tej perspektywy, to jednoznacznie wi-

dać, że mamy tu pojęcia filozoficzne. Czas i wolność. Dwa wy-

miary ludzkiego bytowania na tym pięknym świecie, których ro-

zumienie daje człowiekowi pewną mapę życia.  Można do nich 

dodać jeszcze jedno słowo – pojęcie: myślenie. Myślenie, to je-

dyna rzecz, „od której nie ma urlopu”. A skoro tak, to wakacje 

winny być czasem pięknego i dobrego myślenia. O sobie samym, 

o innych i o świecie. Okazją, by zadbać o higienę myślenia. Brak 

myślenia czyli bezmyślność - „pomnaża nieszczęścia tego świa-

ta” (J. Tischner). Już na kartach Starego Testamentu można zna-

leźć takie słowa: „Jak obrzydliwe muchy, które psują woń, i mącą 

zawartość olejków aptekarskich, tak kropla głupoty psuje rozum 

i sławę” (Księga Koheleta 10.1.). I myślenie i wolność istnieje, 

ponieważ JEST CZAS. Czas jest naturalną przestrzenią myślenia. 

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD EWANGELICKI NR 12 



 5 

 

Nie ma człowieka, świata poza czasem. Tak to zostało stworzone, 

że czas i przestrzeń to coś koniecznego, by istnieć, zarazem nie-

ogarnionego i wciąż tajemniczego. Mówimy często, że jestem 

TU i TERAZ. Co to jednak znaczy? Może owo TERAZ warto 

przemyśleć, by po powrocie do życiowych zadań i obowiązków 

trochę mądrzej i bardziej świadomie żyć. Tym bardziej, że nie 

wiemy, 'co jest' i 'jak jest', gdy „skończy się czas” naszego bycia 

na tej ziemi, bo jak dotąd „reportażu stamtąd nie było”... 

Bernard z Chartres (ok. 1060–1125) – francuski filozof 

o orientacji platońskiej i humanista, nauczyciel szkoły katedralnej 

w Chartres, jest autorem bardzo często przywoływanego przez fi-

lozofów stwierdzenia: „Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na 

ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż 

oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost 

słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą 

o całą gigantyczną wysokość”. W kontekście pytania o czas, 

to zdanie wydaje się jak najbardziej słuszne. Możemy dzisiaj dy-

wagować o czasie obiektywnym i subiektywnym, czasie biolo-

gicznym i psychicznym, ale podstawowe intuicje i zwrócenie 

uwagi na fenomen czasu to zasługa bliskiego nam duchowo 

św. Augustyna (354-430r.). Jego Wyznania uważane są za jedną 

z najsłynniejszych książek, jakie przechowuje cywilizacja euro-

pejska. To właśnie w nich znajdujemy rozważania o tajemniczej 

naturze czasu, o obecności „rzeczy minionych, teraźniejszych 

i przyszłych”. Augustyn w Księdze XI swoich Wyznań w obliczu 

Stwórcy snuje refleksję nad czasem, która wpisała się trwale 

do historii filozofii: 
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„Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. 

Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Z przekonaniem 

jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby 

czasu przeszłego. Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie było-

by czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie byłoby teraź-

niejszości. Owe dwie dziedziny czasu - przeszłość i przyszłość - 

w jakiż sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma, a przyszło-

ści jeszcze nie ma? Teraźniejszość zaś, gdyby zawsze była teraź-

niejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem byłaby, 

ale wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość jest czasem tylko dlate-

go, że odchodzi w przeszłość, to jakże i o niej możemy mówić, że 

jest, skoro jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie? Nie możemy 

więc właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmie-

rza on do tego, że go nie będzie (...). 

Z tego, co się rzekło, wynika najwyraźniej, że ani przyszłość, 

ani przeszłość nie istnieje. I właściwie nie należałoby mówić, że 

istnieją trzy dziedziny czasu - przeszłość, teraźniejszość i przy-

szłość. Może ściślejsze byłoby takie ujęcie, że istnieją następują-

ce trzy dziedziny czasu: obecność rzeczy minionych, obecność 

rzeczy teraźniejszych obecność rzeczy przyszłych. Jakieś tego ro-

dzaju trzy dziedziny istnieją w duszy; ale nigdzie indziej ich nie 

widzę. Obecnością rzeczy przeszłych jest pamięć, obecnością 

rzeczy teraźniejszych jest dostrzeganie, obecnością rzeczy przy-

szłych - oczekiwanie. Jeśli tak wolno ująć tę rzecz, to dostrzegani 

trzy dziedziny czasu i stwierdzam, że one istnieją. Możemy więc 

mówić nadal o trzech dziedzinach czasu: przeszłości, teraźniej-

szości i przyszłości; chociaż nie jest to ścisłe, stosujmy się w tym 

do zwyczaju. Nie będę się spierał, nie będę zaprzeczał takiemu 
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sposobowi mówienia, byle tylko każdy rozumiał, o czym mówi, 

i nie wyobrażał sobie, że to, co przyszłe, już istnieje, a to, co 

przeszłe, jeszcze istnieje. W ogóle rzadko posługujemy się słowa-

mi w sposób zupełnie ścisły, częściej mówimy nieściśle, ale jakoś 

udaje się nam wyrazić to, co wyrazić chcemy”. 

Augustyn mówi o obecności rzeczy minionych, teraźniej-

szych i przyszłych wskazując na trzy wymiary naszego życia: pa-

mięć, dostrzeganie i oczekiwanie. To wszystko dzieje się w cza-

sie, który zazwyczaj traktujemy jako coś oczywistego. A jednak – 

gdy w przestrzeni wolnego czasu – pomyśleć o nim – możemy 

dojść do wniosku, że to właśnie czas jest naszym najcenniejszym 

zasobem, wartością.  Bez czasu inne wartości – i te materialne i te 

duchowe – są bezwartościowe. Co więcej – czasu nie da się za-

oszczędzić ani pożyczyć. Można go jedynie (i aż) przeżywać 

świadomie, próbując znaleźć właściwe proporcje pomiędzy: pa-

mięcią – dostrzeganiem – oczekiwaniem. Gdyby pominąć jeden z 

tych elementów w życiu, nasze życie staje się niestabilne, pełne 

niespodziewanych napięć i frustracji. Rodzą się skrajne odczucia 

przeżywania czasu od postawy „ale ten czas się wlecze” po 

„ale  szybko minęło..to już koniec?”. Można pokusić się o stwier-

dzenie, że czas jest bardzo „plastycznym” darem, jaki człowiek 

otrzymuje. Plastycznym, ponieważ w sposób wolny i niepowta-

rzalny (w sensie – jedyności i niepowtarzalności każdego czło-

wieka) możemy go przeżywać, a raczej pozwolić, by żył w nas. 

Gdyby próbować opisać filozofię życia człowieka, jego postawy i 

wybory, hierarchie wartości, okazuje się, że to nastawienie wobec 

czasu kształtuje ludzką wolność. Ktoś z psychologów powiedział, 

że istnieją na świecie tylko… trzy strefy czasowe: przeszłość, te-
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raźniejszość i przyszłość. Stabilne i mądre życie – to (by wrócić 

do myśli  innego „olbrzyma” - Platona) odpowiednia proporcja 

pomiędzy  owymi strefami. Jak zatem w obliczu tych refleksji 

odnaleźć życiową mądrość wobec czasu? Po pierwsze: dać sobie 

czas… by pomyśleć o czasie, swoim własnym, przeżywanym. 

Spróbować zapytać samego siebie o ową proporcję. Po wtóre – 

odnaleźć rozumienie pamięci jako przestrzeni, gdzie wydarzało 

się nie tylko zło, ale i dobro. Po trzecie – dostrzegać piękno świa-

ta, który nas otacza (pomimo niedoskonałości i często braku do-

bra...). I po czwarte – oczekiwać twórczo, to znaczy tworzyć 

swoje życie z mądrą nadzieją. Można powiedzieć, że to wymaga-

jące, gdy wokół zamęt i niepokoje, ale w pojęciu cnoty zawiera 

się ćwiczenie... Dobrze wiemy, że bez codziennego wysiłku 

w pokonywaniu lęków, słabości i bez właściwych proporcji nie 

zrodzi się piękno. Póki to my - ludzie mamy czas, a nie czas ma 

nas. 

Na koniec – poetycka intuicja Anny Kamieńskiej: 

Uchwycić świat w jego zmienności. Nie pozwolić przepły-

wać przez siebie niepowrotnie. Zatrzymać chwilę. Wypowie-

dzieć. Nabrać w oczy piękna. Nasycić się dźwiękami. (...) Wydaje 

się straszne – odchodzić nie wypowiedziawszy ani słowa, nie zo-

baczywszy nic z piękna świata, nie usłyszawszy śpiewu ptaka, 

dźwięku muzyki, głosu przyjaciela.” (Twarze księgi, Warszawa 

1981). 

Paweł Łukasz Nowakowski  

(ur. 1968r, filozof, teolog, dziennikarz, psycholog. Od 2006 

roku jest redaktorem naczelnym „Naturalnie-magazyn ludzi zdro-

wo myślących” (www.naturalnie.com.pl). Interesuje się filozofią 
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współczesną (szczególnie bliska jest myśl filozoficzna Józefa Ti-

schnera, filozofia włoska, myśl etyczna i teologiczna Marcina Lu-

tra), szczególnie inspiracjami filozoficznymi w literaturze i sztu-

ce. Szczególnym obszarem zainteresowań jest filozofia człowie-

ka, w kontekście relacji psychologii, filozofii i medycyny. Prowa-

dzi rubrykę filozoficzną w „Informatorze poznańskiej parafii 

ewangelicko-augsburskiej. W tejże luterańskiej parafii prowadzi 

regularne wykłady z cyklu „Dialogi w wierze czyli... luterańskie 

spotkania z filozofią i nie tylko”. Mieszka w Lusowie koło Po-

znania). 

ORYGENESA OJCIEC KOŚCIOŁA 

W okresie Reformacji nastąpił powrót do myśli Ojców Ko-

ścioła, tym samym rozwinęła się patrologia, nauka o ojcach. Za-

rzucona w okresie średniowiecza została ponownie odkryta przez 

protestantów, ponieważ niosła ze sobą argumenty potwierdzające 

rozwijaną teologię ewangelicką. Jednym ze znanych teologów 

pierwszych wieków jest Orygenes, który pomimo błędnych teorii 

zaliczany jest do Ojców Kościoła. Przypomnienie osoby i jego 

nauki na temat Trójcy Świętej może poszerzyć naszą ogólną wie-

dzę teologiczną. 

Orygenes urodził się ok. 185 roku w Aleksandrii. Urodził się 

w rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec, Leonides uczył go, prze-

kazując wiedzę biblijną. Prawdopodobnie był katechetą, ale po-

niósł męczeńską śmierć za cesarza Septymiusza Sewera. Ponadto 

Orygenes otrzymał wykształcenie retoryczno-filozoficzne. 

W swoich poglądach skłaniał się ku średniemu platonizmowi. 

Słuchał bowiem Amoniusza Sakkasa, który był mistrzem Plotyna, 
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a ten oparł swoje poglądu na nauce Platona. Na myśl Orygenesa 

wpłynęły także poglądy filozofów takich jak Maksymos, Albinos 

ze Smyrny i Plutarch. Orygenes był też słuchaczem Klemensa 

Aleksandryjskiego, teologa chrześcijańskiego i znawca filozofii 

greckiej. 

Po śmierci ojca (208 r.) Orygenes zmuszony był do udziela-

nia lekcji gramatyki, aby zarobić na siebie. W późniejszym czasie 

za sprawą Demetriusza, biskupa Aleksandrii, został w wieku 18 

lat katechetą w rodzinnym mieście. Pomimo prześladowań i za-

kazu zabraniającego prozelityzmu nadal nauczał. Towarzyszył 

także aresztowanym pośród, których byli jego uczniowie. Kolej-

ne prześladowania za czasów Karakalli (215 r.), zmuszają go do 

opuszczenia Aleksandrii i udania się do Cezarei Palestyńskiej. 

Ten czas ukształtował jego chrześcijańską duszę. W nowym miej-

scu wykorzystuje swoją dotychczasową wiedzę i poświęca się 

wykładowi Pisma Świętego tamtejszej wspólnocie. 

W niedługim czasie otrzymuje zaproszenie od bpa Demetriu-

sza, aby przejął po Klemensie Aleksandryjskim szkołę kateche-

tyczną. Orygenes powrócił do Aleksandrii. Tam za sprawą jego 

pracowitości i umiejętności szkoła zyskała dużą renomę. Na niż-

szym poziomie przygotowano do chrztu, a na wyższym wykłada-

no doktrynę chrześcijańską na bazie filozofii średnioplatońskiej i 

stoickiej. Jego poglądy budziły zachwyt i oburzenie zarówno u 

pogan jak i u chrześcijan, np. hipotezy dotyczące preegzystencji 

dusz, następstwa światów, czy apokatastazy (nauki o powszechny 

zbawieniu). 

Orygenes odbywał wiele podróży wykładając swoje poglądy. 

Podczas jednej z podróży do Cezarei Palestyńskiej przyjął świę-
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cenia kapłańskie od rezydującego tam bpa Teoktysa (231 r.). To 

był jeden z powodów sporu jaki powstał pomiędzy Orygenesem 

a biskupem Aleksandrii. Demetriusz nie akceptował w pełni na-

uczania Orygenesa. Tym samym doprowadził do pozbawienia 

Orygenesa urzędu prezbitera i nauczyciela w szkole katechetycz-

nej, a synod wykluczył go z Kościoła. Zmuszony do ucieczki 

schronił się w Cezarei Palestyńskiej. Tam też założył szkołę kate-

chetyczną, którą wzorował na aleksandryjskiej. Jego słuchaczami 

byli znany później Grzegorz Cudotwórca, a także matka cesarza, 

Julia Mammea. Za panowania Decjusza został wtrącony do wię-

zienia, gdzie poddany był torturom. Zmarł w roku 250 po uwol-

nieniu z więzienia. 

Do dnia dzisiejszego nie wiele zachowało się z jego dorobku 

intelektualnego w porównaniu do napisanych tekstów. Prawdopo-

dobnie napisał około 6 tys. dzieł. Antologię jego tekstów wydali 

Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu. Orygenes zapoczątkował 

pierwszą krytykę biblijną, a także wydał pierwszy systematyczny 

wkład doktryny chrześcijańskiej pt. O zasadach. Po jego śmierci 

rozgorzały spory teologiczne dotyczące ortodoksyjności jego 

doktryn. Przebiegały one w dwóch fazach: IV w. i VI w. Na sobo-

rze Konstantynopolitańskim II w 553 r. potępiona została jego 

część twierdzeń, co w świetle zachowanych źródeł okazały się 

poglądami orygenistów, osób nawiązujących do myśli Orygenesa 

z IV w. Sam Orygenes jest do dnia dzisiejszego postacią, która 

budzi zastrzeżenia, ale również inspiruje do refleksji. 

Orygenes swych dziełach podjął się jednego z ważnych tema-

tów jakim był dogmat Trójcy Świętej. Rozpatruje Trójcę z per-

spektywy funkcji poszczególnych boskich Osób. Ich role różnią 
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się od siebie, przez co też zaznacza się subordynacjonizm w jego 

nauczaniu o Trójcy. Chrystus według niego ma być podporządko-

wany Ojcu, co wynika z zastosowania neoplatońskiej myśli prze-

jętej od Amoniusza Sakkasa. Według Orygenesa Ojciec ma ema-

nować (wydzielać) Syna, a Syn emanuje Ducha Świętego. Ojciec 

przedstawiany jest także przez Orygenesa jako stworzyciel panu-

jący nad całym światem i mający wpływ na wszystko. Z kolei 

funkcja Syna (Logosu/Słowa) ogranicza się już do istot racjonal-

nych, ponieważ Syn jest Racjonalnością i Mądrością Ojca. Nato-

miast Duch Święty jako stworzony z Ojca i dany przez Syna 

ogranicza się do świata świętych. Są to ci, którzy akceptują Du-

cha i pozwalają działać Jemu w sobie. Taki obraz Trójcy ukazuje 

źródło bóstwa, którym dla Orygenesa bezsprzecznie był sam Oj-

ciec. 

W tym miejscu warto wspomnieć koncepcję apokatastazy 

Orygenesa. Jego koncepcja zakłada, że celem Ojca jest zbawienie 

bytów racjonalnych, ponieważ z powodu grzechu, który wynika 

przede wszystkim z niedoskonałości bytów powstał świat mate-

rialny. To nie przekreśliło jednak możliwości rozwoju człowieka 

i powrotu do Ojca, co dzieje się za sprawą Ducha. Z kolei sam 

powrót nie oznacza stanu poprzedniego, z przed upadku pierw-

szych ludzi, który Orygenes prawdopodobnie traktuje bardziej ja-

ko symbol niż historię i niegdyś realnie żyjące osoby. Stan szczę-

ścia człowiek ma osiągnąć w chwili całkowitego uczestniczenia 

w naturze Boga (theosis, czyli przebóstwienie oznacza dobrowol-

ne dopuszczenie człowieka przez Boga do współudziału w Jego 

życiu i boskiej naturze drogą uczestnictwa przez podobieństwo) . 
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Myśl Orygenesa ukazuje fragment, etap w wyjaśnianiu do-

gmatu Trójcy Świętej. Przyrównać można to do procesu powsta-

wania obrazu, który u swych początków posiada jedynie proste 

linie, szkic. Dopiero później warstwa po warstwie przekształca 

się w piękny obraz zachwycający swą głębią. Można więc powie-

dzieć, że już u początków ten obraz istniał, ale wymagało to cza-

su, aby zmaterializował się na płótnie. Dogmat o Trójcy Świętej 

można analogicznie potraktować, chociaż każda analogia jest nie-

doskonała. Dogmat nabierał jasnych sformułowań w czasie, a 

dziś zachwyca swą głębią zbawienia grzesznego człowieka. War-

to mieć tego świadomość, zwłaszcza gdy przypadkowo ktoś bę-

dzie starał się udowadniać, że Trójca Święta jest tylko wymysłem 

ludzkim. Trójca jest obecna w Nowym Testamencie, chociaż jesz-

cze jako szkic, który jako pierwsi nakreślili apostołowie i ewan-

geliści. Oni bowiem są fundamentem, którego kamieniem węgiel-

nym jest Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że dzięki przybliżeniu 

osoby Orygenesa i jego rozumieniu Trójcy sam dogmat będzie 

nas inspirował, a nie przerażał swą tajemniczością. 

Karol Niedoba 

GRUDZIĄDZCY EWANGELICY DLA POLSKI NIEPOD-

LEGŁEJ – PRÓBA UZUPEŁNIENIA 

Należąca do najmniejszych na terenie Wielkopolski i polska 

parafia ewangelicko-augsburska w Grudziądzu, została założona 

w 1931 r. Jej współorganizatorem był ks. Jerzy Kahané 

z Bydgoszczy a kolejnymi administratorami ks. Waldemar Preiss 

z Bydgoszczy i ks. Ryszard Trenkler z Torunia. W okresie 

międzywojennym tylko raz miała własnego duchownego, którym 
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był w latach 1933-1935 ks. Ryszard Danielczyk (1901-1941), 

jednocześnie administrator zboru w Tczewie i nowopowstałego 

w Wąbrzeźnie. Był pierwszym redaktorem „Przeglądu 

Ewangelickiego”, po jego odejściu przeniesionego do 

Bydgoszczy. Później został prefektem w Rybniku i polskim 

duszpasterzem w Katowicach, redaktorem „Ewangelika 

Górnośląskiego”. Podczas okupacji ukrywał się pod fałszywym 

nazwiskiem w Warszawie, zmarł w sanatorium w Otwocku. Jego 

brat Henryk (1909-1942) został zamordowany w KL Auschwitz. 

Z osób świeckich, których działalność społeczna, nie tylko 

kościelna, zasługuje na przypomnienie wymienić należy Dorę 

z Rauów Cieńską (1882-1932), organizatorkę szkolnictwa dla 

dzieci robotniczych pod zaborem rosyjskim, w latach 

dwudziestych samodzielnie podejmującą starania 

o organizowanie parafii w Grudziądzu, a po przeniesieniu się do 

Torunia działaczkę harcerską, komendantkę Chorągwi 

Pomorskiej Żeńskiej ZHP. Można też wspomnieć wystąpienie 

Stefana Żeromskiego (1864-1925) na wiecu w Grudziądzu 

w  amach przygotowań do plebiscytu w sąsiednich Prusach 

Wschodnich w 1920 r., ale był to tylko epizod w jego 

intensywnej kampanii politycznej. Przypomnijmy, że wielki 

pisarz i działacz społeczny został pochowany na cmentarzu 

ewangelicko-reformowanym w Warszawie.  

Podczas II wojny światowej spośród związanych z parafią 

grudziądzką duchownych swą patriotyczną postawę przypłacili 

życiem ks. bp Juliusz Bursche (1862-1942), biskup Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, osadzony w obozie 

koncentracyjnym Oranienburg-Sachsenhausen, zmarły w szpitalu 
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policyjnym w Berlinie, ks. Gustaw Manitius z Poznania (1880-

1940), senior diecezji wielkopolskiej, zamordowany w 

poznańskim Forcie VII, ks. kapelan Józef Mamica (1872-1940) 

zmarły z wyczerpania w Mauthausen-Gusen i były administrator 

ks. Jerzy Kahané (1901-1941), proboszcz w Gdyni, więzień 

Stutthofu i Oranienburg-Sachsenhausen, zamordowany 

w  zakładzie eutanazji w Pirna-Sonnenstein. Ks. Waldemar Preiss 

(1908-1973), którego małżonka Janina z d. Linde była 

siostrzenicą biskupa Burschego, został aresztowany po 

wkroczeniu hitlerowców do Bydgoszczy i przez cały okres 

okupacji był więźniem obozów koncentracyjnych Stutthof, 

Oranienburg-Sachsenhausen i Dachau, gdzie padł ofiarą 

pseudomedycznych eksperymentów. Ks. Ryszard Trenkler (1912-

1993) przeżył wojnę, ukrywając się przed aresztowaniem 

w Warszawie pod fałszywym nazwiskiem. Ks. Gustaw Burchart 

(1904-1974), proboszcz parafii w Toruniu i administrator 

w Grudziądzu w latach 1961-1973 wywodził się z parafii 

kaliskiej. Przed wojną zajmował stanowisko świeckiego 

ewangelisty parafii warszawskiej, działał wraz z ks. Zygmuntem 

Michelisem w ramach Społeczności Chrześcijańskiej i był 

kierownikiem parafialnego Domu Starców przy ul. Żytniej. 

U schyłku 1939 r. prowadził nabożeństwa po aresztowaniu 

warszawskich duchownych luterańskich przez hitlerowców, 

w kaplicy Domu zbierał się konspiracyjny chór młodzieżowy. Po 

powstaniu udało mu się wyprowadzić ze stolicy mieszkańców 

i personel podległej placówki. Po wojnie był duchownym 

metodystycznym w Ostródzie, a po powrocie do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego był  adminis t ratorem 
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niemieckojęzycznych zborów w Słupsku i na Pomorzu 

Zachodnim. 

W trudnych latach po II wojnie światowej z parafią 

grudziądzką odrodzoną w 1946 r. był związany inż. Andrzej 

Wiediger (1897-1955), warszawski budowniczy, podczas wojny 

aktywny w Radzie Głównej Opiekuńczej, ciężko pobity za 

odmowę przyjęcia volkslisty. Do Grudziądza przybył jako 

pełnomocnik do spraw zabezpieczenia mienia przemysłowego, 

ale też współdziałał w odbudowie miasta i jego zabytków. 

Odbudowywał równie liczne budynki po powrocie do stolicy, 

wśród nich oba kościoły ewangelicko-augsburskie. 

Ewangelickie duszpasterstwo wojskowe na terenie 

Dowództwa Okręgu Korpusu VII (Poznań) i DOK VIII (Toruń) 

obejmowało żołnierzy zawodowych i żołnierzy służby 

zasadniczej. Do przejścia w stan spoczynku w roku 1935 r. 

funkcję tę pełnił ks. Józef Mamica z Poznania, współorganizator 

polskich parafii ewangelicko-augsburskich w Toruniu (1921) 

i w Bydgoszczy (1922). W 1923 r. rozpoczął odprawianie 

nabożeństw dla garnizonu grudziądzkiego, jednak z uwagi na ich 

niedostępność na terenie koszar, tym razem próba organizacji 

zboru cywilnego się nie powiodła. Jego następcą w Poznaniu 

został ks. Karol Świtalski. W Toruniu funkcje kapelanów pełnili 

duchowni ewangelicko-reformowani – wpierw od 1930 r. 

ks. Wilhelm Fibich (1887-po 1954) z Zelowa, obsługujący 

również garnizon w Grudziądzu, po wojnie czeski duchowny na 

Zaolziu. Jego następcą w 1935 r. został ks. Jan Józefat Potocki 

(1888-1940), urodzony w Kielcach w rodzinie luterańskiej. 

Zesłany za działalność narodową do Irkucka, przedostał się do 
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brata w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia 

teologiczne. Wskutek wybuchu wojny nie zdążył objąć funkcji 

naczelnego kapelana ewangelicko-reformowanego. Dostał się do 

niewoli radzieckiej i został zamordowany w Katyniu. Jego brat 

Konstanty był warszawskim aptekarzem, podczas okupacji 

pomagał w zaopatrzeniu w leki i środki opatrunkowe żołnierzom 

AK i Żydom, po wojnie był skarbnikiem i przewodniczącym 

Komitetu Odbudowy Kościoła Św. Trójcy. Nie zdążył objąć 

obowiązków w Toruniu ks. Roman Mazierski, jeniec wojenny, po 

uwolnieniu kapelan I Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława 

Maczka i duszpasterz Polskiego Kościoła Ewangelicko-

Reformowanego na Obczyźnie.  

Znamy nazwiska tylko niektórych spośród ewangelików – 

żołnierzy, którzy przeszli czas służby i szkolenia w garnizonach 

pomorskich, czy upamiętnili się udziałem w walce zbrojnej. 

Z garnizonami w Bydgoszczy, Toruniu i w Grudziądzu w latach 

1922-1936 był związany pułkownik Tadeusz Prauss (1896-1940), 

warszawianin, wyznania ewangelicko-reformowanego, 

zamordowany przez Sowietów w Charkowie. Jego brat Stanisław 

Prauss (1903-1997) był wybitnym konstruktorem samolotów. 

Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu ukończył Jan 

Krusche (1899-1940) ze Zgierza, późniejszy warszawski 

adwokat, kapitan rezerwy, zamordowany w Katyniu. 

Podpułkownik kawalerii Karol Rómmel (1888-1967), brat gen. 

Juliusza Rómmla, trzykrotny olimpijczyk, był związany 

m.in. Z Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Podczas 

wojny został uwięziony w Dachau i Mauthausen. Po wojnie był 

trenerem jeździectwa m. in. w Sopocie, zmarł w Elblągu. Służbę 
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w Grudziądzu pełnił w latach 20-tych doktor medycyny Edward 

Scholtz (1888-1975) z Lublina, legionista, działacz społeczny, 

podczas II wojny światowej czynny w ruchu oporu, później 

związany z Akademią Medyczną i prezes lubelskiej rady 

kościelnej. W grudziądzkiej Szkole Podchorążych Kawalerii 

odbył służbę Jan Wacław Pfeiffer (ur. 1918) z Warszawy, 

z wykształcenia garbarz, w 1939 r. wyjechał na wystawę 

przemysłową do Chicago. Podczas wojny działał 

w kontrwywiadzie Armii Amerykańskiej i już na stałe pozostał na 

emigracji. Zapewne w rzeczywistości lista nazwisk była dłuższa. 

Jerzy Domasłowski  

(uzupełnienie artykułu w „Zwiastunie Ewangelicki” nr 7 

i 8/2019) 

UCHWAŁA SYNODU Z DNIA 28 KWIETNIA 2019 R. 

W związku z nadużyciami seksualnymi, o których donosiły 

w ostatnim czasie media Synod Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego podjął następującą uchwałę mającą na celu prze-

ciwstawienie się wszelkim formą przemocy i nadużyć seksual-

nych jakie mogły lub mogą występować w Kościele. Synod przy-

pomniał w uchwale, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub 

przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej 

z  wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małolet-

nich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane 

tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Prze-

stępstw na tle Seksualnym. Synod przekazał w uchwale również 

praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania ewentualnych nad-

użyć seksualnych. Zawiadomienie można zgłaszać do Biskupa 
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Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną 1 czerwca 

2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zglosze-

nie@luteranie.pl. Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem 

postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dys-

cyplinarnych Kościoła. W uchwale Synod wskazał na koniecz-

ność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Cen-

trum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP, w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy 

pozaprawnej. 

Treść uchwały brzmi następująco: 

Na podstawie § 64 pkt 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej uchwala, co następuje: 

§ 1 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyraża 

sprzeciw wobec tolerowania wszelkich form przemocy i nadużyć 

seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele przy 

wykorzystaniu małoletności albo nadużycia stosunku zależności 

lub wykorzystania krytycznego położenia ofiary takiego postępo-

wania. 

§ 2 

1. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przy-

pomina, że każda osoba świecka lub duchowna pełniąca funkcje 

urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością po-

wzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz 

przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu 

powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez 
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ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia 

śladów i dowodów przestępstwa. 

2. Jednocześnie Synod wskazuje, że świadkiem w sprawie nie 

może być duchowny co do faktów, o których dowiedział się przy 

spowiedzi, z zastrzeżeniem § 61 ust. 3 Pragmatyki Służbowej 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

3. Nadto Synod przypomina, że przed nawiązaniem stosunku 

pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do innej działalności 

związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 

małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, 

czy dane tej osoby są zamieszczone w „Rejestrze z dostępem 

ograniczonym”, który jest częścią Rejestru Sprawców Prze-

stępstw na tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 

maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 

tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405). 

§ 3 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca, 

by zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, było złożone do 

wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościo-

ła. 

§ 4 

1. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca 

Konsystorzowi Kościoła udostępnienie i upublicznienie adresu 

poczty elektronicznej przeznaczonego do zgłaszania ewentual-

nych zdarzeń, o których mowa w § 1, które to zgłoszenia winny 

być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego 

w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych. 

2. W razie ustalenia w toku postępowania przygotowawcze-

GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD  EWANGELICKI NR 12 



 21 

 

go, że zgłoszenie jest wiarygodne w rozumieniu art. 240 § 1 Ko-

deksu karnego, zawiadamia się właściwy organ, a postępowanie 

dyscyplinarne i duchowny ulegać winni zawieszeniu w trybie 

przewidzianym przepisami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego 

do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym 

postępowaniu. 

3. Niezależnie od powyższego Synod Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP wskazuje na konieczność kierowania osób 

zgłaszających ww. zdarzenia do Centrum Mediacji i Poradnictwa 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w celu zapewnienia 

im niezbędnej pomocy pozaprawnej. 

§ 5 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zobowią-

zuje Konsystorz Kościoła i Biskupa Kościoła do ujmowania w ra-

mach corocznego sprawozdania informacji o zawiadomieniach, 

zgłoszeniach i postępowaniach, o których mowa w § 3 i § 5. 

§ 6 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wskazuje 

Biskupowi Kościoła i Biskupom Diecezjalnym na konieczność 

zapewnienia duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie 

służbę w Kościele dostępu do odpowiednich materiałów i szkoleń 

związanych z problemem przemocy na tle seksualnym. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. 
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KRONIKA PARAFIALNA  

Wielki Post to czas, który pozwala przybliżyć się chrześcija-

nom do Boga. Jedną z form są rekolekcje, które w naszej parafii 

przebiegły pod hasłem Niebezpieczne związki. Podczas sześciu 

spotkań omawiane były historie biblijne ze Starego i Nowego Te-

stamentu w kontekście współczesnym. Początkiem kwietnia od-

było się spotkanie dla konfirmantów i rodziców w Bydgoszczy. 

Obecnie przygotowuje się do konfirmacji Robert Rumiński. 

Przed Wielkanocą w naszej Diecezji odbyły się Międzyparafialne 

rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których brali 

udział członkowie naszej Parafii. 

Maj rozpoczęliśmy od świętowania Światowego Dnia Spra-

wiedliwego Handlu. Obchody miały miejsce w sali parafialnej, na 

których obecni byli parafianie i osoby z zewnątrz. W trakcie spo-

tkania p. Krzysztof Rączkowiak wyjaśnił uczestnikom ideę spra-

wiedliwego handelu. Po prelekcji zebrani zasiedli do stołu , gdzie 

mogli skosztować produkty wytwarzane na zasadach Fairtrade. 

Następnie serwowana była kawa z plantacji współpracujących z 

tą organizacją. Część osób po raz pierwszy zapoznała się z tą  

ideą. Następnym ważnym wydarzeniem w maju była Noc muze-

ów w Grudziądzu. Nasza Parafia brała w niej udział po raz trzeci. 

Hasło przewodnie Nocy muzeów w kościele św. Jana to Ewange-

licy w niepodległej Polsce. Oprócz wystawy zwiedzający mogli 

zapoznać się z różnymi tłumaczeniami Biblii w zakrystii, a w 

kruchcie zakupić literaturę tematyczną. Odbył się także wykład 

na temat koncepcji Lutra o dwóch władzach. Pod koniec maja 

młodzież naszej Parafii uczestniczyła w Zjeździe Diecezjalnym i 
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zawodach w Bowlingu w Kaliszu zajmując trzecie miejsce. 

1 czerwca w sali parafialnej obejrzeliśmy najnowszy film o 

Apostole Pawle. Uczestnicy spotkania byli pod dużym wraże-

niem filmu, który przedstawiał ostatnie dni Pawła w Rzymie i dy-

lematy wspólnoty chrześcijańskiej, która musiała podjąć decyzję 

czy pozostać czy uciec przed prześladowaniami. Temat jak się 

zdaje jest nadal aktualny zwłaszcza w krajach ogarniętych fana-

tycznym duchem innych religii. W II dzień świąt Zesłania Ducha 

Świętego spotkaliśmy się u p. Kazimierza Bergiusa, by razem 

wspólnie ugotować po raz pierwszy jajecznicę na ognisku.         

16 czerwca nastąpiło wprowadzenie nowo wybranej Rady Para-

fialnej przez biskupa Diecezji, ks. prof. Marcina Hintza. Kilka 

dni później radni spotkali się na pierwszym posiedzeniu Rady do-

konując wyboru Prezesa w osobie p. Elżbiety Smolarek, Skarbni-

ka w osobie p. Anny Majewskiej oraz Sekretarza w osobie p. Ka-

tarzyny Muchowskiej. Pod koniec czerwca miał miejsce koncert 

Tomasza Żółtko w naszym kościele św. Jana. Po koncercie 

uczestnicy mogli zakupić płyty i tomiki wierszy. W przedostatnią 

niedziele miesiąca odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji za-

kończenia Roku Szkolnego. Podczas nabożeństwa dziękowaliśmy 

za czas nauki, nauczycieli i prosiliśmy o błogosławieństwo na 

okres wakacji. W ostatni weekend miesiąca uczestnicy Studium 

Biblijnego udali się na wyjazdowe spotkanie do p. Muchowskich. 

Było zarówno coś dla ducha i dla ciała. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

Sierpień: 

 10 sierpnia – Sobotni Wieczór Filmowy, godz. 16.00 (miejsce: 

sala parafialna, ul. Cmentarna 3a, spotkanie otwarte); 

 31 sierpnia – pożegnanie wakacji, godz. 15.00 (miejsce: Po-

krzywno); 

Wrzesień: 

 1 września – uroczyste nabożeństwo z okazji rozpoczęcia ro-

ku szkolnego, godz. 10.00 (miejsce: kościół św. Jana, ul. 

Szkolna 10); 

 20-22 września – Ogólnopolski Zjazd Młodzieży (miejsce: Su-

wałki); 

 26-29 września – wyjazd Śladami Lutra; 

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ 

Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana 

(ul. Szkolna 10), w 1. i 3. niedzielę nabożeństwo Słowa połą-

czone z Sakramentem Ołtarza. 

Studium Biblijne: w piątek o godz. 17.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a) z wyjątkiem jednorazowych wydarzeń 

przypadających na ten dzień. 

Wtorkowa kawa: w godz. od 10.00 do 12.00 na plebanii 

(ul. Cmentarna 3a). W tym czasie można wypożyczyć książki 

z Biblioteki parafialnej. W innym terminie po uzgodnieniu z 

p. Kazimierzem Bergiusem lub Proboszczem. 

Lekcje Religii: dla I klasy liceum, II i VI klasy podstawowej we-

dług ustalonych godzin (miejsce: Plebania, 

ul. Cmentarna 3a). 


