
JADWIGA DOMAGAI..A 

NIEZNANE MOMENTY W DZIALALNOSCI PASTORA JERZEGO 
BADURY (SYCÖW 1876-1879, MIF;DZYBÖRZ 1883-1911) 

Lata pobytu Badury w Sycowie i w Mi�dzyborzu to b�zustanna 
walka przeciw germanizacji polskiej ludnosci ewangelickiej, prowa
dzona w niezwykle trudnych warunkach, ale r6wnoczesnie z wiarq, 
ze ludnosc ta zost'anie uratowana dla Polski. Badura widzial t� Polsk� 
w niedalekiej przyszlosci jako panstwo niepodlegle, silne i demokra-
tyczne, w kt6rym wszyscy Polacy, bez wzgl�du na ·wyznanie, · znajdq 
swojq ojczyzn� 1. 

W uratowanej cz�sci akt bylego konsystorza ewangelickiego we 
Wroclawiu zachowaly si� materialy dotycZqce dzialalnosci Jerzego Ba
dury w czasie jego pobytu w Sycowie w latach 1876-1879 i w Mi�
dzyborzu w latach 1883-1911 2• 

Materialy te oraz wiadomosci zawarte w brulionie kazan J. Badury 
i w czasopismie polskim dla ludnosci ewangelickiej „Nowiny Szlqskie", 
wychodzqcym we Wroclawiu w latach 1884-1891 3, stanowiq podstaw� 
zr6dlowq niniejszego artykulu. 

* * 

* 

Nacisk germanizacyjny na Dolnym Slqsku byl znacznie wi�kszy niz 
w sqsiedniej Wielkopolsce czy na Slqsku Opolskim, a prawo do poslu
giwania si� j�zykiem ojczystym jeszcze bardziej ograniczone. Od 1872 r. 
uzywanie mowy polskiej w szkole bylo dozwolone tylko w nauce re
ligii na najnizszym stopniu nauczania, i to tylko w powiatach sycow-

1 J. Bad u r a, Liczby ·prorockie, cz. III, Odolanow 1920, s. 48, 61, 63, oraz 

artykul Swiatowa polityka a Polska, Odolanow 1920, s. 84-85. 
2 Archiwum Panstwowe Miasta i Wojewogztwa Wroclawskiego (dalej skrot: 

AP Wroclaw), Slqski Konsystorz Ewangelicki (dalej skrot: Sl. K. Ew.). 
3 J. Do m a g a l a, Nowiny Szlqskie - wroclawski tygodnik polski dla lud

nosci ewangeiickiej (Slqski Kwartalnik Historyczny Sobotka, 1964, nr 3/4). 
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skim i namyslowskim 4. Pod naciskiem wladz panstwowych zacz�to 
ograniczac uzywanie j�zyka polskiego w kosciele ewangelickim. Zaru1-
dzeniem konsystorza z 1872 r. wprowadzono przygotowanie mlodziezy 
do konfirmacji w j�zyku niemieckim, a polskim wolno bylo poslugiwac 
si� tylko pomocniczo 5. Zarzqdzeniem z 22 IV 1885 r. zakazano pro
wadzenia nabozenstw w j�zyku polskim dla mlodziezy 6• Zmierzano 
zresztq do zlikwidowania r6wniez polskich nabozenstw dla doroslych 7• 

Moglo to jednak nastqpic dopiero po podj�ciu odpowiednich decyzji 
przez wybieralne rady zborowe 8• Dqzenie do ich opanowania przez 
Niemc6w, zwolennik6w germanizacji, bylo jednym z aspekt6w walki 
z polskosciq. 

Wladze kosciola ewangelickiego we Wroclawiu nie wywieraly zbyt 
silnej presji na podleglych im duchownych, aby ci germanizowali lud
nosc polskq 9, a nawet opieraly si� zqdaniom wladz panstwowych, usi-

4 Zarzqdzenie Abteilung für Kirchen und Schulwesen we Wroclawiu (dalej 
skr6t: Abt. f. K. u. Schulw.) z 21 XII 1872; Abt. f. K. u. Schulw. do konsystorza 
wroclawskiego (dalej skr6t: konsyst. wrocl.) z 24 VII 1893, AP Wroclaw, SI. K. Ew., 
t. 2694-II.

s Zarzqdzenie konsyst. wrocl. z 15 XII 1872; Badura do superintendenta (dalej
skr6t: sup.) Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2486-11. 

s Zarzqdzenie konsyst. wrocl. z 22 IV 1885; Pismo rejencji wroclawskiej do 
konsyst. wrocl. z 24 VII 1893, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2694-II. 

7 Przez poj�cie „polskie nabozenstwo" rozumiec nalezy nabozenstwo, w czasie 
kt6rego uzywa si� wylqcznie j�zyka polskiego. Natomiast nie okresla si� tym 
terminem nabozenstw, w kt6rych pojedyncze cz�sci nabozenstwa (kazanie) odby
wajq si� w j�zyku niemieckim. Wyjasnienie to przeslal konsyst. wrocl. do 
Abt.f.K.u. Schulw. 24 IV 1884, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2694-II. Mozna wi�c 
sqdzic, ze uj�te w statystykach „niemieckie nabozenstwa" w rejonach dwuj�
zycznych, wprowadzane w miejsce polskich nabozenstw, byly przyQ.ajmniej w cz�s
ci nabo:i:enstwami polskimi, w czasie kt6rych wyglaszano niemieckie kazania. 
Np. zarzqdzenie w sprawie wprowadzenia czterech niemieckich nabozenstw w roku 
w parafii mi�dzyborskiej w 1884 r. polegalo na zmuszeniu pastora Badury do 
wygloszenia czterech kazan niemieckich. [J. B a d  u r  a], Korespondencje z Mi�
dzyborza - dnia 10 sierpnia (Nowiny Szlqskie, 1884, nr 31). Uchwala rady 
zborowej w Sycowie w 1885 r. wprowadzajqca niemieckie nabozenstwa stwier
dzala r6wnoczesnie koniecznosc uzywania przez parafian w czasie tych nabo
zenstw spiewnik6w polskich obok niemieckich. Pismo wikariusza Borrisa do 
sup. Böhmera w Goszczu z 20 I 1885, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 2486-II. 

8 Paragraf 13 i 14 statutu gminnych rad zborowych i synod6w. Protok6l 
posiedzenia synodu w Namyslowie z 16 IX 1885, AP Wroclaw, SI. K. Ew., t. 205-II, 
oraz decyzje rady zborowej w Sycowie z 25 VI 1884 i 19 I 1885 w sprawie wpro
wadzenia w parafii sycowskiej niemieckiego nabozenstwa; wikariusz Borris do 
sup. w Goszczu z 20 I 1885, AP Wroclaw. SI. K. Ew., t. 2486-11. 

9 Wypowiedz prezydenta konsystorskiego Stolzmanna z Wroclawia na po
wiatowym synodzie w Namyslowie 15 IX 1885. Protok6l posiedzenia tegoz synodu, 
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 205-11. 
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lujqcych doprowadzic do jak najszybszego zgermanizowania zycia kos
cielnego 10• 

W tym trudnym dla Polak6w okresie 5 VII 1876 r. przybyl do Sy
cowa 11 ksüidz Jerzy Badura 12• Zostal on mianowany diakonem, to jest 
wikarym (drugim duchownym) w parafii miejskiej w Sycowie 13, 
swoim zasi�giem obejmujqcej nie tylko miasto Syc6w, ale r6wniez sze

reg wsi zamieszkalych w powaznej cz�sci przez ludnosc polskq. Liczba 
jej byla tak duza, ze w 1853 r. musiano utworzyc przy sycowskiej 
szkole ewangelickiej klas� dwuj�zycznq dla dzieci z pobliskich wsi Pa
w;loszyc, Zawad, Nowego Dworu, Wojciechowa Malego 14 ,i folwarku 
zamkowego w Sycowie 15, poniewaz „nieznajomosc wsr6d nich j�zyka 
niemieckiego hamowala post�py w nauczaniu dzieci niemieckich" 16• 

W 1878 r. z klasy tej powstala samodzielna szkola 17• 

Bezposrednim przelozonym Badury byl proboszcz parafii miejskiej, 
pastor Gotlieb Erdmann Julius Pogantke, od 1878 r. superintendent die
cesji sycowskiej 18• Pastor Pogantke znany byl ze swej sympatii dla Po
lak6w 19• Z pochodzenia Niemiec, sprawujqc wladz� duszpasterskq na 

10 Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. z 26 I 1886 w sprawie likwidacji 

polskich nabozenstw w Mi�dzyborzu; Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. 

z 11 XI 1886 w sprawie zwalczania „polonistycznych" tendencji Badury; odpo

wiedz konsyst. wrocl. z 1 XII 1886; konsyst. wrocl. do landrata Buddenbrocka 

w Sycowie z 26 I 1886, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II; Polscy ewangelicy na 

Slqsku (Nowiny Szlqskie, 1884, nr 17); Wiadomosci ze Slqska - Wroclaw (Nowiny, 
1889, nr 3). 

11 J. Fr a n z  k o w s k y, Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt

und des landrätlichen Kreises Grass Warte4n'berg, Syc6w 1912, s. 474. 
12 Autorzy prac o Badurze (Bielinski, Kudera, Szeruda, Kochanski) podawali, 

ze Badura dzialal na Slqsku Srodkowym dopiero od momentu obj�cia polskiej 

parafii ewangelickiej w Mi�dzyborzu, tj. od 1883 r. Tylko Broda w swej pracy 

Ks. Jerzy Badura - jego zycie i tw6rczosc wspomina o pobycie Badury w Syco

wie, nie podajqc jednak blizszych szczeg6l6w. Wzmianka o tym znajduje si� 

r6wniez w nekrologu Badury zamieszczonym w „Zwiastunie Ewangelicznym" 
z 25 IX 1911. 

13 Fr a n z k o w s k y, op. cit. 

14 Nazwy miejscowosci wg: S. R o s p o n d, Slownik nazw geograficznych 

Polski zachodniej i p6lnocnej; Slownik geograficzny Kr6lestwa Polskiego i iwnych 

kraj6w slowiaiiskich, Warszawa 1882; J. G. K nie, Alphabetisch-statistisch-topo
grafische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Kqnigl. 
Preuss. Prowinz Schlesien, Wroclaw 1845. 

15 Schlosswartenberg - brak w wyz. wym. slownikach. 
1s Fr a n  z k o w s k y, op. cit., s. 480.
17 Tamze. 
18 Pastor Pogantke, ur. 8 III 1813 w Ligocie Ksiqz�cej w pow1ec1e olesnickim, 

funkcj� proboszcza sprawowal od 1860 r. Fr a n z  k o w s k y, op. cit., s. 473. 
19 Landrat Buddenbrock do Abt.f.K.u.Schulw. z 1 V 1884 (odpis) oraz Regie

rung Breslau do konsyst. wrocl. z 27 VI 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II. 
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terenie zamieszkalym przez ludnosc polskq, nauczyl si� j�zyka polskiego 
i z wiernymi rozmawial po polsku 20. 

Po obj�ciu przez Badur� urz�du diakona powierzono mu r6wniez 
obowiqzki miejscowego inspektora szkolnego 21

• Funkcj� t� sprawowal 
do 1879 r. Jego kontroli podlegalo „pi�c szk6l niemieckich i dwie 
w trzech czwartych niemieckie". 0 jego dzialalnosci jako inspektora 
szkolnego zachowala si� tylko kr6tka wzmianka z 1883 r., ,,ze nie bylo 
zastrzezen do do jego dzialalnosci jako inspektora, poniewaz nadzorujqc 

· szkoly niemieckie i w trzech czwartych niemieckie nie m6gl na odcinku
j�zykowym szkodzic" 22. Widocznie jednak Badura juz wtedy wyst�
powal w obronie polskosci, gdyz inspektor Fengler sprzeciwiajqc si�
powierzeniu Badurze tej samej funkcji po obj�ciu przez niego parafii
mi�dzyborskiej stwierdzal: ,,Gdyby [Badura] zostal inspektorem szkol
nym, to nalezy obawiac si� nie tylko wstrzymania, ale takze obnizenia
wynik6w germanizacji wsr6d dzieci w szkolach przez niego nadzoro
wanych" 23• 

Po przybyciu do Sycowa Badura szybko pozyskal sobie poparcie
i sympati� ludnosci. Swiadczq o tym przygotowania i przebieg wybo
r6w uzupelniajqcych do rady zborowej w Sycowie, kt6re odbywaly si�
w styczniu 1877 r.24 Od skladu i postawy czlonk6w rady zalezalo utrzy
manie bqdz zlikwidowanie nabozenstwa polskiego, odprawianego do
tychczas w kazdq niedziel� 25.

Wybory mialy si� odbyc w niedziel� 7 stycznia. Badura wykorzy
stujqc fakt, ze dotychczasowa rada zborowa op6zniala · si� z przygoto
waniami do wybor6w i ze brak bylo zgloszen kandydat6w na list�
wyborczq, przystqpil w koncu grudnia 1876 r. do ich organizowania.
PrzE:prowadzil szereg rozm6w z wyborcami parafianami i na tej podsta-

20 Syc6w (Nowiny Szlqskie, 1885, �r 40), oraz cyt. wyz. pismo landrata Bud
denbrocka. 

21 Wg informacji zawartej w pracy J. Franzkowskiego (op. cit., s. 284) wladza 
powiatowego inspektora szkolnego spoczywala do 1876 r. dla szk6l ewangelickich 
w rEiku superintendenta, dla szk6l katolickich w rEiku inspektora z ramienia 
kosciola katolickiego. W 1876 r. funkcje te polqczono w rElku swieckiego inspektora 
mianowanego wtedy dla dwu powiat6w sycowskiego i namyslowskiego. Inspekto
rem mianowany zostal w6wczas Fengler. Lokalnymi inspektorami byli w szkolach 
ewangelickich proboszczowie parafii (stwierdzilam to na podstawie druk6w, na 
kt6rych wypisywano nominacje proboszczom). 

22 Inspektor Fengler z Namyslowa do landrata Buddenbrocka w Sycowie 
z 2 IX 1883 (odpis), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 

23 Tamze. 
24 Akta zachowane w teczce „Protest gegen die kirchliche Ergänzugswahlen 

in der Parochie Wartenberg", AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2600-11. 
25 Wg informacji pastora Pogantke z 1880 r. w kazdq niedzielEl i swiElta od

bywaly siEl w Sycowie polskie nabozenstwa, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. · 2486-11. 
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wie ustalil list� kandydat6w na czlonk6w i zast�pc6w gminnej rady 
zborowej. W koncu grudnia 1876 r. oddal Badura kartki wyborcze do 
drukarni Heinza w Sycowie 26

, a nast�pnie rCizeslal je 27 wraz z odr�cz
nym pismem do zaufanych parafian. Mieli oni zapewnic ich kolportaz, 
jak r6wniez dopilnowac, aby wszyscy uprawnieni wzi�li udzial w wy
borach 28• W Sycowie Badura „swoich" kart wyborczych nie kolpor
towal, poniewaz do niego jako do diakona nalezala tylko wiejska cz�sc 
parafii. Sam tez ze wzgl�du na zakaz udzialu ksi�zy w agitacji wy
borczej i brak czasu nie m6gl wziqc w niej bezposredniego udzialu 29• 

W tym czasie, gdy „lista Badury" byla juz w druku, burmistrz 
Sycowa v. Euen, wykorzystujqc swoje stanowisko, zorganizowal zebra
nie wyborcze w ten spos6b, ze „prosil na rozmowy czlonk6w partii 
przeciwnej", prawdopodobnie urz�dnik6w Niemc6w. Ustalono na tym 
„zebraniu'' drugq list� wy,borczq, wydrukowaino ka:rtki i rozeslano je 
do parafian w miescie i na wsi 3o. Obydwie „partie" wysun�ly szesciu 
tych samych kandydat6w na zast�pc6w do gminnej rady zborowej (na 
og6lnq liczb� czternastu). Byli to: soltys Freuer z Zawad, gospodarz 
Görlitz i soltys Grüning z Miechowa, nauczyciel Heintze z Pisarzowic, 
soltys Nass z Wioski, krawiec Nelke z Wielowsi 31• Na „liscie Badury" 
figurowali ponadto nast�pujqcy parafianie: soltys Berger z Biskupic, 
piekarz Gigas, stolarf Plontke i kalkulator Masur - wszyscy trzej 
z Sycowa, nauczyciel Pech i wlasciciel duzego gospodarstwa chlopskiego 
Günther z Pierzowa, gospodarz Grota ze Slizowa i obszarnik, wlasci
ciel majoratu, v. Reinersdorf ze _Stradomii Zwierzchniej s2. Z listy bur
mistrza kandydowali: Berger, dyrektor kancelarii w zarzqdzie miejskim 

2s Badura do generalnego superintendenta konsyst. wrocl. z 26 I 1877, AP 
Wroclaw, 81.K.Ew., t. 2600-II. 

27 Dwa egzemplarze kart wyborczych „Badury" znajdujq si� w AP Wroclaw, 
Sl.K.Ew., t. 2600-II. 

2s Jedno z pism zachowalo si� w odpisie sporzc\dzonym przez komend� po
_Iicji w Sycowie, tamze. Tekst odpisu: ,,Poln. Wartenberg. Den 2. Januar 1877. 
Geherter Herr Scholtz! Beiligend übersende ich Ihnen je 20 Wahlzettel zu der 
Sonntag den 7-ten d. Monats nach dem deutschen Gottesdienste zu entziehenden 
Wahl der Gemeinde Kirchenräthe und der Gemeinde Vertreter, nebst einer 
Nachweisung der 20 Wähler aus Wioske. Zugleich bitte ich Sie diese Wahlzettel 
unter die quest. 20 Wähler gefälligst ertheilen und sich dafür interesieren zu 
wollen, dass die Wiosker auf zur Wahl kommen und ihre Stimmen gesichert 
bleiben. Mit Gruss und Segenwünsch zum neuen Jahr verfahrtt Hochachtungs
voll G. Badura Diakonus". 

29 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury. 
�0 Tamze. 
31 Wg zachowanych kart wyborczych znajdujc\cych si� w AP Wroclaw, 

Sl.K.Ew., t. 2600-II. 
32 Wg karty wyborczej „Badury" (na zast�pc6w), tamze. 
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w Sycowie, i sekretarz tego zarz1:1du Hirschberg, obydwaj pociwladni 
burmistrza, oraz Deumling, czlonek rady miejskiej w Sycowie. Dalsi 
kandydaci to: restaurator Bernert z Pierzowa, szewc Elis o-raz drukarz 
Heinze z Sycowa, wlascicie1 dziedzicznego majqtku Jaretzki z Radzyny 
i w6jt Hubrich z Wielowsi Sredniej 33• Na czlonk6w do gminnej rady 
zborowej wysuni�to: landrata barona v. Buddenbrocka, radnego Deum
linga, radc� Sobecka i inspektora Zwirnera (lista Badury) 34; w6jta 
Bergera z Biskupic, radnego Deumlinga i nauczyciela Wiehla z Sycowa 
oraz wlasciciela duzego gospodarstwa Günthera z Pierzowa (lista bur
mistrza) 35, Wysuni�cie tych samych ludzi przez obydwie „partie" nie 
bylo przyp,adkowe, ale - jak twierdzi Badura 36 - wynikalo z tego, ze 
„jego" kandydaci byli tak znani, ze musieli zostac akceptowani przez 
„parti� przeciwnq" 37• Na „liscie Badury" rzucajq si� w oczy nazwiska 
o brzmieniu polskim, kt6rych brak bylo na „liscie burmistrza". Kan
dydowali z niej gl6wnie urz�dnicy panstwowi.

Burmistrz mial zapewnionq w wyborach pomoc organ6w wladzy, 
Badura m6gl liczyc tylko na poparcie parafian. W dniu wybor6w, kt6re 
odbywaly si� w niedziel� 7 I 1877 (po nabozenstwie niemieckim) w kos
ciele w Sycowie, walka osi1:1gn�la punkt kulminacyjny 38• Mimo roze
slania przez Badur� kart wyborczych do parafian na wsi nie wszyscy 
wyborcy przyniesli je ze sobq. Nie mieli ich r6wniez ewangelicy z Sy
cowa. W tej sytuacji pracownicy parafialni, Rother i Meyer, z wlasnej 
inicjatywy zaj�li s'i� ich kolportowaniem. Przeciwnicy Badury, a zwo
lennicy burmistrza, usilowali wplynqc na wyniki glosowania nie tylko 
przez agitacj�, ale posun�li si� w swej „dzialalnosci" az do wyrywania 
tak zwanych „Baduraschenzettel" z rqk wyborc6w. Najaktywniejsi 
w tej akcji okazali si� kandydujqcy z „listy burmistrza" urz�dnicy pan
stwowi Berger i Hirschberg 39, a takze ust�puj1:1cy czlonek rady zbo
rowej, czlonek zarz1:1du miejskiego, kupiec z zawodu 40, R. David. Wbrew 

33 Wg karty wyborczej „burmistrza v. Euen" oraz z korespondencji dotyczqcej 
wybor6w, tamze. 

34 Wg karty wyborczej „Badury" do gminnej rady zborowej, tamze. 
3s Wg karty wyborczej „burmistrza v. Euen", tamze. 
36 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury. 
37 0 tym, ze Badura nie umiescil na „swojej" liscie tylko „swoich" ludzi, 

ale takze tych, kt6rych ze wzglE)d6w „taktycznych" musial wysunqc, swiadczy 
fakt kandydowania z jego listy .landrata Buddenbrocka, zajadlego germanizatora 
i wroga Polak6w. Landrat Buddenbrock byl autorem wielu doniesiefl i raport6w 
do wladz, w kt6rych Zqdal ukarania Badury za jego „polonizacyjnq" dzialalnosc. 
Pisma te znajd_ujq siE) w AP Wroclaw, 81.K.Ew. 

3B Cyt. w przyp. 24 „Protest..." 
39 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury. 
4-0 Gminna rada zborowa w Sycowie do konsyst. wrocl. z 11 V 1877, AP Wro

claw, Sl.K.Ew., t. 2600-II. 
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szykanom „lista Badury" zwyci�zyla, a tylko trzech sposr6d jego kan
dydat6w nie otrzymalo koniecznej liczby glos6w. ,,Gdyby nie nacisk 
na ludzi rozdzielajqcych niemile burmistrzowi kartki - stwierdza Ba
dura w swoim pismie do superintendenta - to jego [tzn. Badury] lista 
otrzymalaby jeszcze wi�c�j glos6w" 41. 

Po zwyci�stwie Badury burmistrz v. Euen i kilku zaleznych od niego 
obywateli Sycowa (wymienieni wyz. Berger, Hirschberg, Deumling, 
a takze E. Kiefer i J. G. Dittrich 42 oraz soltys Nass z Wioski, kt6rego 
syn pracowal w lesnictwie miejskim w Sycowie i r6wniez byl zalezny 
od burmistrza) 43 wystosowalo do wladz konsystorskich we Wroclawiu 
pismo protestujqce przeciw udzialowi Badury w wyborach i zqdajqce 
wyciqgni�cia w stosunku do niego konsekwencji sluzbowych. Stwier
dzali oni, ze Badura przekroczyl swoje uprawnienia, poniewaz jako dia
konowi nie wolno mu bylo prowadzic agitacji wyborczej, oraz ze dzi�ki 
jego dzialalnosci „rozgorzaly plomieniem ukryte dotychczas pod popio
lem w�gle", a jego wplyw mial spowodowac, iz „wybrani zostali ludzie, 
kt6rzy stojq nie po naszej, a po przeciwnej nam stronie" 44. 

Z korespondencji konsystorza wroclawskiego z proboszczem 1-parafii 
sycowskiej pastorem Pogantke, z wyjasnien Badury i pisma rady zbo
rowej w Sycowie dowiadujemy si�, ze post�powanie Badury zostalo 
zaakceptowane przez proboszcza Pogantke 45 i spotkalo si� z uznaniem 
wi�kszosci parafian. Pot�pione natomiast zostaly metody burmistrza 
v. Euen, kt6ry nie ograniczyl si� do walki w czasie wybor6w, ale wy
korzystujqc sw6j urzqd szykanowal stronnik6w Badury takze i po wy
borach 46. Wspomniani wyzej pracownicy parafü Rother i Mayer wzy
wani byli przez niego na „rozmowy". Rotherowi grazil burmistrz usu
ni�ciem go z zajmowanego od czterdziestu lat mieszkania w budynku
szpitala miejskiego. Wzywany byl r6wniez Mayer. Obydwaj nie dali
si� przestraszyc i ·smialo przeciwstawili si� v. Euenowi 47• 

Po wyjasnieniach zlozonych przez Badur� i proboszcza Pogantke 
wladze konsystorskie nie pociqgn�ly Badury do odpowiedzialnosci, uzna
jqc, ze nie przekroczyl on przepis6w koscielnych 48. W kilka miesi�cy 

41 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury. 
42 Podpisy pod cyt. w przyp. 24 „Protestem ... "
43 Cyt. w przyp. 26 pismo Badury.
44 Cyt. w przyp. 24 „Protest..."
45 Akfa znajdujqce si� w AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2600-II.
46 Cyt. wyz. pisma: Badury z 26 I 1877, pastora Pogantke do konsyst. wrocl.

z 19 II 1877 oraz zeznania Wilhelma Rothera z 14 II 1877 i Mayera z 13 II 1877, 

AP Wrocraw, Sl.K.Ew., t. 2600-II. 
47 Tamze.
4e Konsyst. wrocl. do gminnej rady zborowej w Sycowie z 18 IV 1877, AP 

Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2600-II. 

5 - ,,Sobötka" nr 3/68 
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p6zniej, 9 IV 1877 r., zlozyli swoje mandaty przedstawiciele „pokonanej 
w wyborach ,partii", dotychczasowi „starsi parafii", burmistrz v. Euen, 
radca R. David i Stober 49. 

Zwyci�stwo „partii" Badury, kt6rego znano juz jako aktywnego Po
laka so, i wyb6r do wladz koscielnych wysuni�tych przez niego kandy
dat6w mialy powazne znaczenie dla polskiej ludnosci ewangelickiej 
w parafii sycowskiej. Odbywajqce si� tutaj w kazdq niedziel� nabo
zenstwa polskie zostaly utrzymane do 1885 r.51 

Popularnosc Badury wsr6d Polak6w w Sycowskiem jeszcze batdziej 
wzrosla, gdy zast�powal on chorego pastora Fiedlera z Mi�dzyborza. 
Po smierci Fiedlera Badura powolany zostal przez zb6r mi�dzyborski 
na stanowisko proboszcza polskiej parafii. J ednakze z przyczyn od 
niego niezaleznych nie przyjql tej posady 52

. W 1881 r. wybrano Badur� 
pastorem nowo powstalej polskiej parafii w Laskach kolo K�pna w Po
znanskiem. Przebywal tarn do 1883 r.53 Waznym momentem w jego dzia
lalnosci w tym okresie byl udzial w synodzie pastor6w w Ostrzeszowie, 
na kt6rym zebrani wysun�li projekt wr�czania konfirmowanym dzie
ciom opr6cz niemieckiego zaswiadczenia polskiej „ksiqzeczki dla kon
firmant6w". W tym celu miala byc przetlumaczona i wydana niemiecka 
,,ksiqzeczka Ziethego" 54

• W czasie pobytu w Laskach rozpoczql tez Ba
dura przygotowania do wydawania pisma w j�zyku polskim dla pol
skiej ludnosci ewangelkkiej zamieszkalej w panstwie pruskim 55. 

W 1883 r. wraca Badura w Sycowskie i obejmuje polskq parafit; 
w Mi�dzyborzu 56, kt6ra w6wczas skupiala najwi�kszq na Dolnym Slqs
ku liczb� ludnosci polskiej (okolo 9000 - 10 000 os6b) 57. W momencie 
obejmowania jej przez Badur� istniala tu takze ewangelicka parafia 
niemiecka, kt6rej proboszczem byl pastor Lorenz 58. Pastor polskiej pq-

49 Gminna rada zborowa w Sycowie do konsyst. wrocl. z 11 V 1877, tamze.
50 Opinia landrata Buddenbrocka; tenze do Abt.f.K.u.Schulw. z 20 X 1883, 

AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 
51 Protok6l posiedzenia gminnej rady zborowej w Sycowie z 20 I 1885, na:. 

kt6rym podj�to uchwal� w sprawie wprowadzenia eo tr zeciq niedziel� niemiec

kiego nabozenstwa dla ludnosci polskiej, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-11. 
52 Nekrolog Sp. ks. Jerzy Badura (Zwiastun Ewangelic zny, 25 IX 1911). 
53 J. B r  o da, Ks. Jerzy Badura - jego zycie i tw6rczosc, Cies zyn 1949. 
54 Badura do konsyst. wrocl. z 9 IV 1884, AP Wroclaw, $1.K.Ew., t. 2694-IL 
55 Protok6l pr zesluchania Badury w konsyst. wrocl. z 10 IV 1885, tamze. 
56 B r  o da, Ks. Jerzy Badura, s. 27-31. 

�7 Sprawo zdanie pastora Spennera z polskiej parafii w Mi�dzybor zu z 31 VIII 

1880, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-11, ora z B r  o da, Ks. Jerzy Badura, s. 31. 

58 Obydwaj pastor zy, polski i niemiecki, dzialali na tym samym terenie. 

Wg zar zqdzenia konsystor za wrocl. w sprawie podzialu parafii mi�dzyborskiej 
z 24 III 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 
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rafii byl zobowüizany do poslugiwania si� w pelnieniu swoich obowiqz

k6w duszpasterskich wylqcznie j�zykiem polskim, pastor niemiecki -

niemieckim 59. Od dawnych lat az do 1884 r. przestrzegano tego zwy

czaju. Dlugoletni proboszcz polskiej parafii pastor Fiedler, Niemiec 

z pochodzenia 60, znal dobrze j�zyk polski i w wielu swych publicznych

wystqpieniach bronil praw ludnosci polskiej do uzywania swego ojczy

stego j�zyka 61• Wprawdzie na polecenie wladz musial wprowadzic na

bozenstwa w j�zyku niemieckim, ale na skutek zdecydowanej postawy 

jego i parafian zarzqdzenie to zostalo cofni�te 62• Tylko dwa razy do

roku odbywaly si� w tej parafii nabozenstwa, na kt6rych kazanie, 

zgodnie z zarzqdzeniem, wyglaszano po niemiecku. Byly to nabozenstwa, 

w czasie kt6rych odby\Yala si� konfirmacja mlodziezy. Jednak wi�ksza 

cz�sc Polak6w przed kazaniem opuszczala kosci6l 63• 

Pastor Fiedler, jak r6wniez jego nast�pca pastor Spenner nie stoso

wali si� do zarzqdzen wladz i przygotowywali mlodziez do konfirmacji 

uzywajqc j�zyka polskiego. Wprawdzie pastor Spenner w oficjalnym 

sprawozdaniu do konsystorza nie przyznawal si� do tego, stwierdzajqc, 

ze w jego parafii nauka do konfirmacji odbywa si� ,,eo najmniej od 

1878 r. wylqcznie po niemiecku" 64, a,le w rzeczywi!stosci bylo inaczej,

gdyz w pismie rejencji wroclawskiej do konstystorza jest mowa o tym, 

ze w polskiej parafii w Mi�dzybcirzu nauk� konfirmacyjnq dla mlo

dziezy w j�zyku niemieckim wprowadzil pastor Lorenz 65, kt6ry po 

smierci pastora Spennera pelnil przez kr6tki okres funkcj� pastora pol

skiej parafii. 

Dopiero z dniem 1 V 1884 r. podzielono parafi� na trzy okr�gi dusz

pasterskie 66• Do parafii Badury, w kt6rej ludnosc polska stanowila

przytlaczajqcq wi�kszosc 67, nalezaly miejscowosci: Pawlowice, Kocina,

Laski, Jesiona, Kotowska, Huta Szklana w Kotowskiej, Chojnik, Kqtna, 

59 Badura do sup. Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 
t. 2486-11.

60 .Zyciorys pa·stora Fiedlera w Polskim slowniku biograficznym, t. VI, s. 432.
61 B r  o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 28-29. 
62 [B a d  u r  a], Korespondencje z Mif:dzpborza - dnia 10 sierpnia (Nowiny 

Szlqskie, 1884, nr 31). 
63 Sprawozdanie pastora Spennera cyt. w przyp. 57. 
64 Spenner do konsyst. wrocl. z 1 V 1882, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-Il. 
65 Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884, tamze. 
66 To jest dwie parafie, polskq i „niemieckq", oraz wikariat zarzqdzany tym

czasowo przez obydwu pastorow. Z wikariatu miala zostac w przyszlosci utwo
rzona osobna parafia z siedzibq w Sosniach. Wg zarzqdzenia konsyst. wrocl. 
z 24 III 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II, oraz pisma Badury do sup. 
Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, tamze, t. 2486-II. 

67 Cyt. w przyp. 66 pismo Badury. 
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Kenchenhammer 6s, Niwki Garbarskie, Ligota Ribinska, Kalkowska i fol
wark Sobek. Badurze zlecono tez czasowq opiek� nad cz�sciq drugiego 
okr�gu, w kt6rym w przyszlosci miala powstac osobna parafia z sie

dzibq w Sosniach. Byly to nast�pujqce miejscowosci: Frydrychowa, 

Szklarka Mi�dzyborska, Maryak, Szklarka Czeszenska, Kuznia Czeszyc

ka, Konrad6w, Wielka Kolonia oraz folwarki Szklarka Mi�dzyborska 

i Modzinowe 69. Do parafii „niemieckiej" przydzielono: miasto i folwark 

Mi�dzyb6rz, miejscowosci Wydzierno, Oskq PH�, Klon6w, Zielonk�, 

Kr6lewskq Wol�, Os�, Kamien, W�growq, Hadrychowice, Czeszyce, Wie

wi6rk�, Krasz6w, Gawrony i folwarki Bukowin�. Gran6w i Carolinen

hof 10 oraz w „czasowq" opiek� Sosnie, Surmin, Starq Hut�, Starsin, Bo

rzynowe i Wielgie Sycowskie 71• Poniewaz w Sosniach liczba ludnosci 

:p.iemieckiej byla mniejsza niz w innych miejscowosciach, postanowiono 

na posiedzeniu rady zborowej w dniu 19 V 1884 r. przekazac je w opie

k� pastora Badury 72
• J ednakze postanowienie to nie zostalo zrealizo

wane i Sosnie pozostaly w rejonie pastora Lorenza 73. 

0 bezwzgl�dnej przewadze Polak6w w okr�gu Badury swiadczy 

liczba dzieci polskich w szkolach. W 1884 r. bylo uczni6w m6wiqcych 

po polsku w Pawlowicach 980/o, w Kalkowskiej 960/o, w Niwkach Gar

barskich 950/o, w Kotowskiej i Kqtnej po 900/o, w Chojniku 85 0/o. Nawet 

w nalezqcych do „niemieckiej" parafii Sosniach po polsku m6wilo 960/o 

dzieci 74
• W calej parafii (przed podzialem) okolo 200/o uczni6w w 1883 r. 

nie bylo w stanie podolac nauce religii prowadzonej po niemiecku 1s.

W czasie przeprowadzonej w pazdzierniku 1883 r. generalnej wizytacji 

koscielnej w ,tejze parafii stwierdzono, ,,ze znajomosc j�zyka niemiec

kiego wsr6d polskich dzieci okazala si� tak znikoma, ze uzywanie mowy 

ojczystej w nauce konfirmacyjnej jest rzeczq nieuchronnq" 76. Dorosla 
ludnosc okr�gu Badury j�zyk niemiecki znala bardzo slabo. Tylko ludzie, 

kt6rzy trudnili si� handlem lub w�drowali w poszukiwaniu pracy, o tyle 

przyswoili sobie znajomosc tego j�zyka, o ile bylo to im potrzebne 

6B Brak nazwy polskiej. 
69 Wg zarz:;id�enia konsyst. wrocl. z 24 III 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 

t. 2694-II.
70 Brak nazwy polskiej.

71 Cyt. w przyp. 69 zarz:,idzenie konsyst. wrocl. 

n Gminna rada zborowa w Mi�dzyborzu do konsyst. wrocl. z 20 V 1884, 

AP Wroclaw, 81.K.Ew., t. 2694-11. 

n Protok6l przesluchania Badury w konsyst. wrocl. z 10 IV 1885, tamze. 
74 Sprawozdanie inspektora seminarium Skrodzkiego, wizytuj:;icego szkoly z ra

mienia Abt.f.K.u. Schulw. z 24 II 1884 (odpis), tamze. 
75 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884, tamze.
76 Tamze. Na nauk� przygotowuj:,ic:;i do konfirmacji ucz�szczaly dzieci w wieku 

13-14 lat. Wg sprawozdania Skrodzkiego cyt. w przyp. 74.
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do wykonywania ich zawodu 77• Wedlug zdania superintendenta diecezji 
sycowskiej, Niemca, pastora Böhmera z Goszcza, wyra.i:onego w 1884 r., 
„uplynie jeszcze 20, 30 lat, zanim znaj,omosc j�zyka niemieckiego 
w c z y s t o [podkr. moje - J. D.] polskich miejscowosciach parafii 
Mi�dzyb6rz wzrosnie na tyle, aby wi�kszosc ludnosci byla w stanie ro
zumiec niemieckie kazania" 78• I rzeczywiscie, jeszcze w i900 r. znaczna 
cz�sc ludnosci z tego powodu „nie mogla z korzysciq dla siebie ucz�sz
czac na niemieckie katechizacje w kosciele" 79• 

Ludnosc polska aktywnie domagala si� udzielania poslug religij:iych 
w j�zyku ojczystym. Pastor Spenner z Mi�dzyborza pisal w 1882 r.: 
„J ezeli nawet polski ewangelik uzywa j�zyka niemieckiego, to wymaga 
on przeciez zaspokojenia swych religijnych potrzeb w j�zyku, w kt6-
rym matka nauczyla go modlic si�, zanim jeszcze zaczql ucz�szczac do 
szkoly ... dla polskich ewangelik6w jest ich Dombrowski [tzn. zbi6r 
kazan polskich - J. D.] bardzo drogi" so. 

Podzial parafii mial przyspieszyc germanizacj�, poniewaz ludnosc 
polska w liczbie okolo 1200 os6b 81, zamieszkujqca „niemiecki" okr�g 
parafii , zostala pozbawiona moznosci korzystania z posh�g religijnych 
w ojczystym j�zyku. Proboszcz „niemieckiej" parafii nie znal j�zyka 
polskiego, a zresztq zgodnie z zarzqdzeniem winien byl w pracy dusz
pasterskiej poslugiwac si� wylqcznie j�zykiem niemieckim. Natomiast 
pastor Badura w „polskiej" parafii zostal zobowiqzany do uzywania 
obydwu j�zyk6w, a takze do wprowadzeri,ia czterech niemieckich nabo
ze11.stw w roku dla ludnosci polskiej 82• 0 sprawach podzielonej parafii 
decydowala wsp6lna gminna rada zborowa 83. 

W takich warunkach przystqpil Badura do pracy. Juz w pierwszym 
okresie dal si� poznac jako odwazny obronca polskiego j�zyka. Gdy 
przy wprowadzaniu , go na urzqd pastora na posiedzeniu gminnej rady 
zborowej omawiano polecenie odprawiania w polskiej parafii czterech 

77 Badura do sup. Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 
t. 2486-II.

78 Przypisek sup. Böhmera z 12 X 1884 na cyt. w przyp, 77 pismie Badury. 
Sl.K.Ew., t. 2694-11. 

79 Sup. Nowak z Sycowa do konsyst. wrocl. z 3 VII 1900, AP Wroclaw, 
80 Spenner do konsyst. wrocl. z 1 V 1882, tamze. 
81 Przypisek sup. Böhmera z 12 X 1884 na pismie pastora Lorenza z 7 X 1884, 

AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-II. 
82 Badura do sup. Böhmera z 9 X 1884, cyt. w przyp. 77. 
83 W sklad gminnej rady zborowej w Mi�dzyborzu wchodzili: pastor Lorenz, 

v. Buchse, wlasciciel domu H. Müller, wlasciciel browaru Krüger, obszarnik
Krappatsch, sekretarz sa,du Stober, mlynarz Wieczorek, burmistrz Dittrich. Wg
pisma gminnej rady zborowej w Mi�dzyborzu do konsyst. wrocl. z 20 V 1834,
AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II.
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niemieckich nabozenstw w roku, oswiadczyl, ,,ze raczej zlozy swoJ 
urzqd, niz b�dzie wyglaszal kazania po niemiecku" 84. Sprawa :l.iOstala 
wtedy odroczona do czasu podzialu terytorialnego parafii, tj. do maja 
1884 r.8s Badura jednak musial podporzqdkowac si� u,chwale rady zbo
rowej z 19 maja. W sierpniu 1884 r. po raz pierwszy mialo byc odpra
wione nabozenstwo dla Polak6w z niemieckim kazaniem. Zjawilo si� na 
nie tylko kilka os6b, kt6re nie wiedzialy, ze tego dnia b�dzie wyglo
s2lone niemieckie kazanie, oraz kilku Polak6w ewangelik6w z parafii 
sycowskiej, kt6rzy chcieli przystqpic do spowiedzi i komunii, poniewaz 
w ich parafii nie bylo wtedy chwilowo pastora znajqcego j�zyk polski 86. 
Powstaje pytanie, dlaczego religijna ludnosc zbojkotowala niemieckie 
nabozenstwo i pozostala w niedziel� w domu. Wszystko wskazuje na to, 
ze organizatorem „buntu" przeciw germanizacji zycia koscielnego byl 
sam Badura. Wprawdzie bezposrednich dowod6w brak, jednakze pewne 
swiatlo na t� spraw� rzuca jego artykul Korespondencje z Mi�dzybo

rza - dnia 10 sierpnia zamieszczony w „Nowinach Szlqskich" 87. Nie 
tylko chwali on w nim ludnosc za zbojkotowanie niemieckiego nabozen
stwa, ale przypomina r6wniez, ze taka metoda jest skuteczna, gdyz juz 
raz w historii parafii, gdy wladze nakazaly pastorowi Fiedlerowi od
bywanie niemieckich nabozenstw, ludnosc zmusila konsystorz do odwo
lania zarzqdzenia i przywr6cenia polskich kazan 88. 

Artykul Badury wywolal powazne zaniepokojenie wladz, kt6re zwr6-
cily si� do konsystorza z Zqdsmiem przeprowadzenia dochodzenia prze
ci w Badurze, poniewaz „zamiast wsp6ldzialac z politykq germanizacyjnq 
i przyzwyczajac parafian przez wprowadzenie czterech niemieckich na
bozenstw do uzywania j�zyka niemieckiego zamiescil artykul w »No
winach« w tym celu, aby podtrzymac polskosc w okolicy Mi�dzyborza". 
Wydzial wyznan proponowal przeniesienie Badury do innej parafii, 
„gdzie mialby mniej podatny grunt do szerzenia polskosci" 89. Jednakze 

84 Inspektor szkolny z Namyslowa Fengler do landrata Buddenbrocka z 8 IX 
1883, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11, oraz protok6l przesluchania Badury przez 
sup. generalnego Erdmanna z konsyst. wrocl. z 16 X 1883, tamze. 

85 Gminna rada zborowa do konsyst. wrocl. z 20 V 1884 oraz Badura do sup. 
Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2486-11. 

86 [B a d  u r  a], Korespondencje z Mii:dzyborza - dnia 10 sierpnia (Nowiny 
Szlqskie, 1884, nr 31). 

87 Artykul ten redakcja umiescila nie podajqc nazwiska autora. Jednak w cza
sie dochodzenia prowadionego przez konsyst. wrocl. Badura otwarcie przyznal, 
ze jest jego autorem. Artykul ten bardzo wyraznie ujawnia stosunek Badury do 
wladz niemieckich i ich germanizacyjnych zarz11dzen. 

88 Tamze. 
89 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 19 II 1885, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 

t. 2694-11.
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jego bezposredni przelozony, pastor Böhmer, superintendent diecezji sy

cowskiej, przeprowadzajqc dochodzenie wziql pod uwag� argumenty Ba

dury, ze „publikujqc artykul mial na uwadze tylko dobro kosciola, gdyz 

obawial si�, ze powazna cz�sc parafian nie odniesie z niemieckiego ka

zania zadnych korzysci, a on sam b�dzie musial wyglaszac kazania w pu

stym kosciele" 9o. W rezultacie wladze koscielne zadnych konsekwencji 

sluzbowych w stosunku do Badury nie wyciqgn�ly. Musial on jednak 

zgodzic si� z zarzqdzeniem i wyglaszac cztery razy do roku niemieckie 

kazania na nabozenstwach gl6wnych. Sprawdzily si� jednak jego prze

widywania, gdyz ludnosc nabozenstwa bojkotowala. Jeszcz.e w 1888 r. 

kosci6l w czasie ich odbywania si� swiecil pustkami 91• 

W 1885 r. wladze panstwowe zazqdaly od konsystorza likwidacji 

wszystkich polskich nabozenstw w Mi�dzyborzu, argumentujqc sw6j 

wniosek tym, ze jezeli w katolickiej parafii odprawia si� nabozenstwa 

tylko w j�zyku niemieckim, to nie nie stoi ml przeszkodzie, aby wpro

wadzic to samo w parafii ewangelickiej 92• Konsystorz jednak nie zgo

dzil si� na to zqdanie 93 i Badura utrzymal polskie nabozenstwa w kazdq 

niedziel� (z wyjqtkiem czterech w roku) az do odejscia na emerytur� 

w 1909 r.94 Wprawdzie w 1887 r. konsystorz pod naciskiem wladz pan

stwowych nakazal mu wprowadzenie dwunastu nabozenstw niemieckich 

popoludniowych dla parafian Niemc6w 95, ale poniewaz w tych samych 

dniach odbywaly si� ranne nabozenstwa polskie, nie mialo to specjal

nego znaczenia dla ludnosci polskiej. 

Na nabozenstwa polskie parafianie ucz�szczali bardzo licznie. Gdy 

w mroznq niedziel� w styczniu 1893 r. bylo obecnych tylko 200 os6b, 

to Badura stwierdzal z ubolewaniem, ,,ze na gl6wnym nabozenstwie 

bylo bardzo malo ludzi" 96• Normalnie frekwencja · wynosila (dane 

z 1907 r.) 500-1000 os6b 97. 

Badura odprawial takze lokalne polskie nabozenstwa w poniedzialki 

w szkolach w miejscowosciach oddalonych od Mi�dzyborza, a mianowi-

90 Sup. Böhmer do prezydenta konsyst. wrocl. z 5 III 1885, tamze. 
91 Sup. Böhmer do kon�yst. wrocl. z 8 VI 1888, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 

2659-11. 
92 Abt.f.K.u. Schulw. do konsyst. wrocl. z 26 I 1886, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 

t. 2694-II. 
93 Konsyst. wrocl. do rZctdu rejencji wrocl. z 1 XII 1886, tamze. 
94 Nekrolog Sp. ks. Jerzy Badura (Zwi�stun Ewangeliczny, 29 IX 1911). 
95 Konsyst. wrocl. do naczelnej rady zborowej w Berlinie z 28 VI 1888, 

AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II. 
96 J. B r  o d a, Polskie katechizacje w Mi�dzyborzu (notatki Badury) (Kalen

darz Ewangelicki, 1946, s. 73). 
97 Sprawozdanie superintendentury diecezji sycowskiej z 14 I 1907, AP Wro

claw, Sl.K.Ew., t. 2416-II. 

•
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cie we Frydrychowej, w Kotowskiej, w Starej Hucie, w Szklarce i w Li
gocie Ribinskiej 9a, a takze od 1885 r. raz w miesiqcu w niedziel� po 
poludniu w Sosniach, nalezqcych w6wczas do rejonu pastora Lorenza 99

• 

Wladze niemieckie najwi�kszy nacisk kladly na germanizacj� dzie
ci 100. W powiecie sycowskim nie tylko nauczanie, ale i m6wienie po 
polsku w szkole bylo zakazane 101• Badura, zdajqc sobie spraw� z niebez
pieczenstwa, jakie stanowilo dla polskosci wynarodowienie mlodziezy, 
wiele wysilku wkladal w utrzymanie i rozszerzariie wsr6d dzieci zna
jomosci j�zyka polskiego, a takze nauki czytania po polsku. Juz 
w 1877 r. zast�pujqc pastora Fiedlera wprowadzil w Mi�dzyborzu pol
skie nabozenstwa dla mlodziezy 102

, rozszerzajqc odprawiane dotychczas
cztery razy do roku nabozenstwa popoludniowe o nauczanie katechizmu 
dla dzieci 103• Polecal dzieciom przynosic polskie ksiqzki i uczyl je piesni 
polskich, katechizmu, modlitw i historii biblijnej, a takze wymagal od 
dzieci plynnego czytania po polsku. Poprawial dzieci wyrazajqce si� 
nieprawidlowo po polsku. Material przerabiany po niemiecku na lek
cjach religii w szkole powtarzal po polsku 104. Od 1892 r. odprawial 
Badura nabozenstwa popoludniowe (bez zezwolenia wladz koscielnych) 
regularnie w kazdq niedziel� 10s. 0 przebiegu i trudnosciach zwiqzanych 
z ich odprawianiem dowiadujemy si� z jego osobistych notatek, spo
rzqdzonych na brulionie z kazaniami, a dotycZqcych wypadk6w 
w 1893 r.106 

Na nabozenstwa dla mlodziezy przychodzily nie tylko dzieci w wieku 
szkolnym, ale takze starsza .mlodziez i dorosli. W nauczaniu katechizmu 
i czytania po polsku pomagali Badurze „pomocnicy" zwerbowani spo
sr6d starszej mlodziezy (przewaznie „panny"), a takze starsze kobiety. 

, 98 Protok6l przesluchania Badury w konsyst. wrocl. z 10 IV 1885, AP Wroclaw, 

Sl.K.Ew., t. 2694-II, oraz Wiadomosci ze Slqska - Mi�dzyb6rz (Nowiny, 1889, 

nr 3). 
99 B r  o d a, Polskie katechizacje w Mi�dzyborzu, s. 73, oraz „Nowiny" jw. 
100 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884; inspektor szkolny Grae

semann z Sycowa do Abt.f.K.u.Schulw. z 4 VII 1893, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 

t. 2694-11, jak r6wniez szereg innych pism cytowanych w niniejszym artykule.
101 Spenner do konsyst. wrocl. z 1 V 1882, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-II.
102 Badura do sup. Nowaka w Sycowie z 31 VII 1900, tamze. 

Ill3 Nabozenstwa popoludniowe skladaly siE: dotychczas z piesni, kazania i mod

litw. Sup. Nowak do konsyst. wrocl. z 12 X 1900, tamze. 
104 Doniesienie inspektora Menzla z Sycowa do Abt.f.K.u.Schulw. z 28 VI 1900 

(odpis), tamze'. 
105 lnsp. szkolny Graesemann do Abt.f.K.u.Schulw. z 4 VII 1893 (odpis), tamze. 
106 Notatki te ogloszone zostaly drukiem przez Jana BrodE: w artykule Polskie 

katechizacje w Mi�dzyborzu (Kalendarz Ewangelicki, 1946). Brulion z notatkami 

Badury znajduje siE: w posiadaniu pastora Jana Brody w G6rkach Wielkich kolo 

Skoczowa. 
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,,Pomocnik6w" tych bylo okolo dziesi�ciu na kazdym nabozenstwie. 

Niestety, znamy tylko jedno nazwisko „pomocnika" na nabozenstwie 

w dniu 18 I 1893 r. (Kleinert). Pomocnicy byli dobrze przygotowani 

i z ich pracy byl Badura zadowolony. Liczba ucz�szczajqcych na kate

chizacje nie jest znana. 

Dane ze stycznia 1893 r. niewiele m6wiq, poniewaz z powodu ostrych 

mroz6w przychodzilo nawet na nabozenstwa gl6wne niewielu parafian. 

Frekwencja na nabozenstwach dla mlodziezy wynosila 30-40 dzieci oraz 

troch� doroslych. Regularnie w kazdq niedziel� prowadzil Badura nauk� 

dla dzieci az do konca stycznia 1893 r. 31 stycznia odbylo si� posie

dzenie „starszyzny" rady zborowej, na kt6rym omawiano spraw� pro

wadzenia polskich katechizacji. Pastor Lorenz i burmistrz Sycowa za

Zqdali od Badury prowadzenia nabozenstw dla mlodziezy po niemiecku, 

argumentujc1c tym, ze „uczenie dzieci po polsku sprzeciwia si� germa

nizacyjnym dc1znosciom rzc1du i podkopuje to, eo szkola zdzialywa". Ba

dura oswiadczyl w6wczas, ze przekonan swoich nie zmieni i raczej nie 

b�dzie w og.6le odprawial nabozenstw, nizby je mial prowadzic po nie

miecku. Rada zborowa uchwalila zlozenie doniesienia w tej sprawie do su

perintendenta Böhmera i upowaznila pastora Lorenza, sprawujqcego fun

kcj� rinspektora szkolnego, do wydania zakazu dzieciom ucz�szczania na 

katechizacje prowadzone przez Badur�. Na skutek zakazu wydanego przez 

Lorenza na nabozenstwa w lutym przychodzilo tylko po kilka kobiet. 

Badura odwolal si� od decyzji rady zborowej r6wniez do superinten
denta Böhmera, wysylajqc sporzc1dzonc1 przez siebie · informacj� o prze

biegu nabozenstw. Superintendent po zbadaniu sprawy zezwolil na pro

wadzenie polskich katechizacji dla mlodziezy i cofnc1l zakaz wydany 

przez Lorenza. Wiadomosc ta szybko rozniosla si� wsr6d parafian, gdyz 

w niedziel� 26 lutego na nabozenstwo przyszlo okolo pi�cdziesic1t os6b, 

w tym „troch� tlzieci". Niestety, na skutek nawalu pracy i klopot6w 

rodzinnych w okresie od marca do sierpnia 1893 r. Badura odprawil 

tylko cztery nabozenstwa katechizmowe 107• 0 decyzji superintendenta 

Böhmera dowiedzial si� ·powiatowy inspektor szkolny Graesemann z Sy

cowa i zlozyl doniesienie do wladz rejencji. Stwierdzil on, ze dzialal

nosc Badury wykracza poza ramy czynnosci duszpasterskiej i „mozna 

jq okreslic jako umyslne szerzenie polskosci". Szczeg6lnc1 uwag� zwr6-

cil Graesemann na uczenie przez Badur� j�zyka polskiego tych dzieci, 

kt6re dotychczas znaly tylko j�zyk niemiecki 1os. Sprawa stala si� glosna 

i superintendent Böhmer musial zmienic swojq poprzedniq decyzj�. Od 

11 VIII 1893 r. wolno bylo ks. Badurze prowadzic tylko cztery polskie 

107 Notatki Badury, cyt. w przyp. 106. 
10a Insp. Graesemann do Abt.f.K.u.Schulw. 4 VII 1893 (odpis), AP Wroclaw, 

Sl.K.Ew., t. 2694-11, oraz nekrolog Sp. ks. Jerzy Badura. 
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nabozenstwa katechizmowe w ciqgu roku 109
• Wladze rejencji domagaly 

si� jednak zupelnego zniesienia polskich nabozenstw dla dzieci i zmu
szenia Badury do zaprzestania ich odprawiania. Ponowne dochodzenie 
w tej sprawie wszcz�to w 1900 r. Prowadzil je z polecenia konsystorza 
superintendent Nowak z Sycowa 110. W toku skladania wyjasnien Ba
dura przyznal, ze nabozenstwa prowadzi wylqcznie po polsku w tym 
celu, aby „dzieci wiadomosci zdobyte w szkole mogly przetlumaczyc 
sobie na j�zyk ojczysty i aby samodzielnie mogly korzystac ze znajdu
jqcych si� w ich posiadaniu licznych polskich ksiqzek religijnych 111

• 

Superintendent Nowak, bezposredni przelozony Badury, stanql w obro
nie nauczania dzieci w ojczystym j�zyku, stwierdzajqc, ze „takie [tzn. 
polskie] nabozenstwa sq dla wychowania dzieci . . . bezwzgl�dnie ko
nieczne, poniewaz dzieci wychowywane sq w duchu polskim przez ro
dzic6w, znajq j�zyk polski, biorq udzial w domowych polskich nabozen
stwach i Sq w stanie w swej potocznej mowie rozmawiac n·a tematy 
religijne". Uwazal tez, ze i „dorosli odnoszq korzysc z polskich nabo
zenstw, poniewaz nie znajq na tyle j�zyka niemieckiego, aby mogli 
brac udzial w niemieckich katechizacjach" 112. Konsystorz wroclawski 
stanql wtedy na stanowisku, ze nie ma powod6w do zabronienia Badu
rze odprawiania tych, majqcych dlugoletniq tradycj�, nabozenstw. Zda
nie to zostalo wyrazone w pismie do wladz rejencji wroclawskiej 
z 18 X 1900 r.113 Jednakze po kilku dniach konsystorz wycofal si� z za-. 
j�tego poprzednio stanowiska i 26 X 1900 r. powiadomil wladze rejencji, 
ze Badurze zakazano prowadzenia katechizacji mlodziezy w czasie na
bozenstw 114. 

Badura odprawial tez w czwartki polskie nabozenstwa pasyjne, na 
kt6re przychodzilo 200-300 os6b 115• Jeszcze w 1907 r. odprawil on lqcz
nie 63 polskie nabozenstwa 116_ 

Do obowiqzk6w proboszcza nalezalo takze przygotowanie mlodziezy 
do konfirmacji 117• Zgodnie z zarzijdzeniem konsystorza wroclawskiego 

109 Nowak do konsyst. wrocl. z 1 VIII 1900, AP Wroclaw, SI.K.Ew., t. 2694-II. 
110 Nowak do konsyst. wrocl. z 3 VIII 1900, tamze. 
111 Badura do sup. Nowaka w Sycowie z 31 VII 1900, tamze. 
112 Cyt. w przyp. 110 pismo Nowaka do konsyst. wrocl. 
113 Konsyst. wrocl. do prezydenta rejencji wrocl. z 18 X 1900, AP Wroclaw, 

Sl.K.Ew., t. 2694-II. 
114 Konsyst. wrocl. do prezydenta rejencji wrocl. z 26 X 1900, tamze. 
m Sprawozdanie sup. diecezji sycowskiej z 14 VI 1907, AP Wroclaw Sl.K,Ew., 

t. 2416-I.
11s Wykaz polskich nabozenstw w okr�gu kon_syst. prowincji sl:;iskiej wg stanu 

na rok 1907, tamze. 
m Do konfirmacji przygotowywano eo roku dwie grupy mlodziezy. Jedna 

byla konfirmowana na Wielkanoc, druga na „Michala". Wg sprawozdania Skrodz
kiego z 24 II 1884 (odpis), AP Wroclaw, SI.K.Ew., t. 2694-II. 
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z 15 XII 1872 r. nalezalo prowadzic je wylqcznie w jE:;zyku niemieckim. 
Uzywanie polskiego bylo dozwolone tylko pomocniczo, i to w wyjqtko
wych wypadkach na. W parafii mi�dzyborskiej, jak juz wspomniano, 
zarzqdzenie to nie bylo respektowane przez poprzednik6w Badury, pa
stor6w Fiedlera i Spennera. Wprawdzie pastor Lorenz, zast�pujqc 
chwilowo pastora polskiej parafii, wprowadzil nauczanie wylqcznie po 
niemiecku, ale Badura zaraz po objE:;ciu parafii w 1883 r. powr6cil do 
prowadzenia nauki konfirmacyjnej po polsku. Doniesiono o tym inspek
torowi szkolnemu Fenglerowi w Namyslowie, a ten natychmiast powia
domil landrata Buddenbrocka w Sycowie. Fengler przytoczyl w swoim 
donosie zdanie nauczyciela jednej z „polskich" szk6l, kt6ry twierdzil, ze 
,,jezeli nauka do konfirmacji bE:;dzie dalej odbywala si� w ten spos6b, · 
to praca szkoly nad germanizacjq dzieci stanie siE:; pustq plewq" 119• 

Landrat z kolei zaalarmowal swo.je wladze we Wroclawiu 120• W tej
sytuacji konsystorz musial zajqc siE:; zbadaniem postE:;powania Badury. 

W tym czasie odbywala siE:; generalna wizytacja kosciola ewange
lickiego w Sycowie. Przeprowadzajqcy wizytacjE:; stwierdzili koniecznosc 
poslugiwania siE:; przez pastor6w pomocniczo w nauce konfirmacyjnej 
jE:;zykiem ojczystym dzieci ze wzglE:;du na slabq znajomosc wsr6d nich 
jE:;zyka niemieckiego 121• Przebywajqcy w6wczas w Sycowie generalny 
superintendent dr Erdmann z Wrodawia przesluchal BadurE:;, kt6ry tlu
maczyl swoje postE:;powanie tym, ze znaczna cz�sc dzieci zna jE:;zyk nie
miecki bardzo slabo i nie jest w stanie zrozumiec niemieckich podrE:;cz
nik6w. W tej sytuacji tlumaczenie tekst6w na jE:;zyk polski bylo jego 
zdaniem rzeczq koniecznq 122• Wyjasnienie zostalo przyjE:;te 123. Osmielony
tym Badura kontynuowal w 1884 r. nauczanie mlodziezy, uzywajqc da
lej „pomocniczo" jE:;zyka polskiego w takim zakresie, iz „mozna uwazac, 
ze nauka prowadzona byla w jE:;zyku polskim" 124. Liczba uczE:;szczajqcej 
na zajE:;cia do Badury mlodziezy byla tak duza, ze musial on prowa
dzic je w kosciele, poniewaz klasa szkolna nie pomiescilaby wszystkich. 
W tym czasie do niemieckiego pastora na nauk� konfirmacyjnq przy
chodzilo znacznie mniej dzieci i zajE:;cia prowadzil on w klasie szkol-

118 Badura do sup. Böhmera w Goszczu z 9 X 1884, AP Wroclaw, SI.K.Ew., 

t. 2486-II. 
119 Fengler do Buddenbrocka' z 8 IX 1883 (odpis), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., 

t. 2694-II.
120 Buddenbrock do Abt.f.K.u.Schulw. we Wroclawiu z 11 IX 1883, tamze.
121 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 4 III 1884, tamze. 
122 Protok6l przesluchania Badury z 16 X 1883, tamze. 
123 Wynika to r6wniez z pisma landrata Buddenbrocka z 1 V 1884, ze w czasie

wizytacji nie uczyniono nie, aby germanizacj� ,,rozszerzyc", tamze. 
124 Buddenbrock do Abt.f.K.u.Schulw. z 7 IV 1884 (odpis), tamze. 
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nej 125. Wsr6d „konfirmant6w" Badury znalazla siE: c6rka nauczyciela 
z Kotowskiej Marta Rudolf 126• W czasie dochodzenia prowadzonego 
w tej sprawie przez konsystorz Badura wyjasnil, ze nauczyciel Rµdolf 
posylal c6rkE: na naukE: do polskiej parafii, poniewaz uczE:szczaly na niq 
i inne dzieci z Kotowskiej, a pastor Lorenz prowadzil zajE:cia w innych 
dniach 121. Aby uniknqc w przyszlosci podobnycp wypadk6w, konsystorz 
wydal zarzqdzenie nakazujqce obydwu pastorom prowadzenie nauki 
w jednakowych terminach 12s. 

Przygotowanie dzieci do konfirmacji musialo odbywac siE: z nie
mieckich podrE:cznik6w, ale Badura w trosce o przyswojenie sobie przez 
dzieci jE:zyka polskiego jeszcze w czasie pobytu w Laskach kolo KE:pna 
dokonal przekladu niemieckiego podrE:czniika Ziethego Upominek dla

konfirmowanych 129• Ksic:tzeczka ta zostala wydrukowana w 1884 r. i byla 
do nabyda w ksiE:garni Wartenberga w MiE:dzyborzu 130. Badura mial 
zamiar wrE:czac jq obok niemieckiego zaswiadczenia kazdemu dziecku 
przy konfirmacji 131• Zamiary te zostaly udaremnione przez kolejne do
niesienie landrata Buddenbrocka do Wydzialu do Spraw Wyznan we 
Wroclawiu 132. W czasie dochodzenia 133 Badura nie ukrywal swego po
stE:powania. Tlumaczyl, ze uzywajqc jE:zyka polskiego i dokonujqc prze
kladu ksic:tzeczki Ziethego mial na uwadze tylko dobro kosciola ewan
gelickiego i swoich parafian 134• Sprawa zakonczyla siE: wydaniem za
kazu wrE:Czania Upominku dla konfirmowanych w jE:zyku polskim jako 
prezentu przy konfirmacji oraz przypomnieniem, ze dzieci nalezy uczyc 
tylko po niemiecku 13s. 

W latach 1885-1892 wladze nie interesowaly siE: realizacjq tego za
lecenia i pozostawily BadurE: w spokoju. Liczba mlodziezy uczE:szcza-

125 Gminna ra(\a zborowa z Mi�dzyborza (pastor Lorenz) do konsyst. wrocl. 
z 24 V 1884, tamze. Frekwencja na zaj�ciach Badury byla dlatego tak duza, ze 
w 1884 r. polscy ewangelicy z obydwu parafii mi�dzyborskich mogli jeszcze sami 
decydowac, przez kt6rego (polskiego czy niemieckiego) pastora majq byc ich 
dzieci przygotowane do konfirmacji, tamze. 

m Sprawozdanie Skrodzkiego z 24 II 1884 (odpis) i konsyst. wrocl. do Badury 
z 29 IV 1884, tamze. 

127 Badura do konsyst. wrocl. z 3 V 1884, tamze. 
129 Konsyst. wrocl. do sup. Böhmera w Goszczu z 13 V 1884, tamze. 
129 Badura do konsyst. wrocl. z 9 IV 1884, tamze. 
130 Tamze oraz W. C h o j n a c k i, Bibiiografia druk6w ewangeiickich ziem

zachodnich i p6lnocnych, 1530-1939, Warszawa 1966. 
131 Cyt. w przyp. 129 pismo Badury do konsyst. wrocl. 
1J2 Cyt. w przyp. 124 pismo Buddenbrocka do Abt.f.K.u.Schulw. 
133 Konsyst. wrocl. do Badury z 2 IV 1884, AP Wroclaw, $1.K.Ew., t. 2694-II. 
1,34 Badura do konsyst. wrocl. z 9 IV 1884, tamze. 
135 Konsyst. wrocl. do Badury z 29 IV 1884, tamze. 
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jqcej na zaj�cia do polskiego pastora w tym czasie nie zmniejszyla si� 136. 

Dopiero w 1893 r. nauczyciel ze szkoly w Chojniku Karl Fridrich do

ni6sl inspektorowi szkolnemu Graesemannowi w Sycowie, ze Badura 

prowadzi nauk� dla mlodziezy w ten spos6b, iz „kaze dzieciom uczyc 

si� katechizmu po p0lsku, kaze czytac polskq Bibli� i do domu zadaje 

cwiczenie si� w jej czytaniu". Wskazywal, ze Badura uczy w ten spos6b 

nie tylko dzieci znajqce j�zyk, ale takze dzieci „pochodzqce z rodzin 

calkiem niemieckich i nie umiejqce po polsku . . . Mart� Kwirner 

i Paula Simolk� ... i m6wiqce w domu prawie wylqcznie po niemiecku 

August� Kirschlok i Paulin� Hoffmann z Chojnika" 137• Doniesienie 

Fridricha stalo si� podstawq kolejnego wystqpienia Wydzialu do Spraw 

Wyznan do konsystorza o wyciqgni�cie konsekwencji sluzbowych wobec 

Badury. Wladze zazqdaly wtedy od konsystorza, aby ten powiadomil, 

w jaki spos6b zalatwiono powyzszq spraw� 138• Niestety, w aktach brak · 

wzmianki, czy i w jaki spos6b konsystorz zastosowal si� do zyczenia 

wladz pruskich. 

Badura bronil nie tylko prawa do uzywania j�zyka polskiego w cza
sie nabozenstw i w nauce konfirmacyjnej mlodziezy. Sam uzywal wy

lqcznie j�zyka polskiego przy spelnianiu wszystkich obowiqzk6w sluzbo
wych w swojej parafii. Opieral si� tu na uprawnieniach wynikajqcych 

z mianowania go na stanowisko „polskiego pastora w polskim zborze" 139. 

Po polsku Badura chrzcil, udzielal slub6w, prowadzil wywody po

foznic, po polsku przemawial na pogrzebach (nawet nie w swojej pa

rafii, lecz zast�pujqc pastora Lorenza w „niemieckiej") Ho, nie pozwalal 

tez nikomu, nawet dzieciom, spiewac po niemiecku. Po polsku przema

wial na posiedzeniach rady zborowej i innych zebraniach koscielnych, 

w kt6rych uczestniczyli r6wniez Niemcy. Z parafianami, bez wzgl�du na 

ich narodowosc, rozmawial tylko- po polsku 141• Glosna stala si� sprawa 

zwracania przez niego uwagi dzieciom ucz�szczajqcym do szkoly, kt6re 

pozdrawialy go po niemiecku. Na slowa „Guten Tag" odpowiadal „Gu

ten Tag? czy nie znasz czwartego przykazania", i wyjasnial, ze pozdra-

136 Protok6l rozmowy przeprowadzonej przez sup. Böhmera z Badun:i w czasie 

wizytacji parafii mit::dzyborskiej w dn. 8 VI 1888, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 

2659-11. 
137 Protok6l przesluchania nauczyciela Fridricha z Chojnika przez Graesemanna 

w dn. 2 VII 1893 (odpis), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 
138 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 24 VIII 1893, tamze. · 
139 Nominacja Badury podpisana przez Wilhelma ksit::cia Brunszwiku i Oles

nicy, patrona parafii mit::dzyborskiej, powolujqca Badurt:: na stanowisko proboszcza 

polskiej parafii, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2686-H. 
140 B r  o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 40. 
141 Naczelna rada zborowa z Berlina do konsyst. wrocl. z 13 VI 1888, AP Wro

claw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 
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wianie po niemiecku jest grzeszeniem przeciw temu przykazaniu 142• Na 
ten temat opublikowal w „Nowinach Szlqskich" artykul Gose w dom ... , 

nawiqzujqcy do wypowiedzi nast�pcy tronu niemieckiego, kt6ry w cza
sie wizyty na ziemiach poiskich zaboru pruskiego nie ganil znajomosci 
j�zyka polskiego wsr6d urz�dnik6w, lecz nawet chwalil tych, kt6rzy 
otwarcie przyznawali, ze sq Polakami. Zwracajqc si� w tym artykule 
do uczuc religijnych ludnosci, Badura stwierdzal, ,,ze mowa to najdroz
sza spuscizna odziedziczona po ojcach; czcic jq wi�c trzeba i prawdq jest, 
ze B6g si� tym brzydzi, kto ojca, matki si� wstydzi i mowy rodzic6w" 143• 

To jego post�powanie, jak r6wniez opublikowanie powyzszego artykulu 
stalo si� takze przedmiotem dochodzenia ze strony wladz pruskich, 
kt6re Zqdaly od konsystorza, aby Badura „wypowiedzial si� urz�dowo, 
sk�d czerpie uprawnienia do nazywania grzechem przeciw czwartemu 
przykazaniu m6wienie po niemiecku przez polskich czlonk6w gminy 
i niemieckie pozdrawianie przez uczni6w" 144• 

Nie pozwalal tez Badura na niemczenie nazwisk swokh parafian 
i wydajqc metryki przywracal im prawidlowe polskie brzmienie 145• 

Znany tez byl ze swojej dzialalnosci publicystycznej. Chociaz tematem 
jego prac byly problemy teologiczne i historia kosciola, jednak cz�sto 
nawiqzywal w nich do spraw politycznych i narodowych 146. Najbardziej 
z tego wzgl�du godna jest uwagi III cz�sc pracy Liczby prorockie, oma
wiajqca dzieje Europy do 1965 r. (przepowiednie - J. D.) 147. W dziele tym 
Badura otwarde pot�pial dzialalnosc germanizacyjnq Bismarcka i ha
katy, nawiqzywal do tradycji walk narodu polskiego o wyzwolenie na
rodowe i wyrazal niezlomnq wiar� w niepodleglosc Polski. Podobne 
rozwazania staly si� tematem artykulu Swiatowa polityka a Polska 14s. 

Najblizszy kontakt utrzymywal Badura z redakcjq „Nowin Szlqs
kich", przy kt6rych zalozeniu wsp6ldzialal i kt6rych byl pierwszym 
oficjalnym redaktorem 149• W pismie tym zamieszczono wiele jego arty-

142 Abt.f.K.u.Schulw. do konsyst. wrocl. z 21 I 1886, tamze. 

143 [J. B a d  u r  al, Gose w dom ... (Nowiny Szlqskie, 1885, nr 27). Artykul ten

redakcja zamiescila bez podania nazwiska autora. O tym, ze Badura jest jego 

autorem, dowiadujemy si� z dochodzenia prowadzonego przez konsystorz wro
c!awski, AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11.

144 Cyt. w przyp. 141 pismo nacz. rady zborowej do konsyst. wrocl. 
145 Naczelna rada zborowa do konsyst. wrocl. z 13. VI 1888, AP Wroclaw. 

Sl.K.Ew., t. 2694-II. 

146 B r  o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 35. 

147 B a d u  r a, Liczby prorockie, cz. III. 
l4B Po raz pierwszy opublikowany przez Franciszka Michejd� razem z prac�

Pastor Jerzy Badura z Mii:dzyborza pod Wroclawiem, po raz drugi przez Fran

ciszka Przykut� razem z III cz�sciq Liczb prorockich, Odolan6w 1920: 

149 D o m a S!. a l a, op. cit., s. 302. 
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kul6w nie tylko o tresci religijnej 150. Po upadku pisma wsp6lpracowal 
i staral si� pozyskac czytelnik6w dla „Gazety Ludowej", a potem dla 
,,Mazura" 151• 

Nie zwracajqc uwagi na grozqce mu ze strony wladz konsekwencje, 
dokonal tlumaczenia,- i wydal w 1884 r. wspomniany wyzej Upominek

dla kornfirmowanych Ziethego 152 oraz doprowadzil do ukazania si� 
w 1886 r. piqtego wydania slynnego Katechizmu mif:dzyborskiego 153. 

W 1887 r. zostala wydana przez Witana we Wrodawiu ksiqzeczka Ojcze 

nasz - Chleb powszedni napisana przez Badur�, a w 1889 r. Ludzie 

Chrystusowi tegoz autora ·154. Przez wydawanie ksiqzeczek o tresci re
ligijnej staral si� Badura odsunqc jak najdalej w przyszlosc moment, 
w kt6rym ludnosc zamieszkujqca te tereny zatraci znajomosc czytania 
w swoim ojczystym j�zyku. Wierzyl, ,,ze ci Polacy, tak uporczywie 
i niemilosiernie ze wszystkich stron germanizowani" 155, nie ulegnq ko,; 

lejnym atakom niemczyzny, nie skorzystajq „z szacownej sposobnosci 
przyzwyczajenia si� do mowy niemieckiej", jakq mialo im dac wprowa
dzenie niemieckich nabozenstw. Dal temu wyraz w artykule w „Nowi
nach Szlqskich": ,,atoli zawi6dl si� ten, eo cieszyl si� nadziejq, ze polscy 
ludzie si� rozradujq jak najmocniej, gdy zamiast polskiego niemieckie 
kazanie otrzymajq najlaskawiej, i ze w nieslychanej liczbie zgromadzcl 
si�, aby w domu Bozym rozm6wic si� raz z Panem Bogiem po nie
mieclm. Widac, ze taki nowomodny porzqdek jakos si� ludziom nie spo
dobal, bo niemieckie nabozenstwa pozostawili Niemcom, a sami pozo
stali w domu" 156• 

Wiara, ze wychowywana przez niego w ciqgu wielu lat ludnosc z po
granicza Wielkopolski i Slqska nie ulegnie germanizacji, towarzyszyla 
mu do ostatnich lat zycia. Jednak coraz trudniej bylo mu kontynuowac 
swojq dzialalnosc. Mimo szykan i utrudnien ze strony wladz panstwo
wych, a takze proboszcza „niemieckiej" parafii Lorenza 157, nie zaprze
stal swojej, wydawaloby si� beznadziejnej w 6wczesnej sytuacji, walki 
o zachowanie polskosci wsr6d swych parafian. W 1904 r. rada zborowa,
ulegajqca juz w tym czasie wplywom niemieckim, podj�la uchwal� zo-

150 Tamze or az Br o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 32, 57-58. 
151 D o m a g a l a, op. cit., s. 325, 326. 
152 Ks. J. B a d  u r  a (na pis al wg Ziethego), Upominek dla konfirmowanych, 

' nakl. Wartenberga w Mi�dzyb orzu, druk Heinzego w Sycowie 1884.
153 Katechizm mi,:dzyborski, czyli Maly katechizm ... , wyd. 5, nakl. i druk 

Wartenberga, Mi�dzyb6rz 1886. 
154 Br o d a, Ks. Jerzy Badura, s. 55. 
155 [J. Bad ur a], Korespondencje z Mi,:dzyborza - dnia 10 sierpnia (Nowin)' 

Szlc4skie, 1884, nr 31). 
m Tamze. 
157 Cyt. w przyp. 106 notatki Badury. 
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bowiqzujqcq proboszcza polskiego zboru do odprawiania w kazdq pierw
szq niedziel� miesiqca nabozenstwa z niemieckim kazaniem 158• Niestety, 
za wnioskiem opowiedzieli si� takze dwaj polscy bogaci chlopi, czlon
kowie rady (fakt ten zostal podkreslony przez pastora Lorenza jako 
wielki sukces). Przeciw wnioskowi glosowal tylko jeden z czlonk6w 
rady, pochodzqcy z polskiej wsi, i pastor Badura. Powodem podj�cia 
powyzszej uchwaly byl niepokojqcy Niemc6w fakt ucz�szczania przez 
mlodziez juz konfirmowanq na polskie nabozenstwa. Mlodziez ta byla 
rzekomo „zmuszana" do tego, ale ani wtedy, ani p6zniej nie sprecyzo
wano, kto wlasciwie i jakimi srodkami jq „zmuszal". Pr6bowano fakt 
ten uzasadnic brakiem niemieckich nabozenstw, eo bylo nieprawdq, po
poniewaz w kazdq niedziel� pastor Lorenz odprawial w Mi�dzyborzu nie
mieckie nabozenstwo 159• Bojkotowanie tych nabozenstw przez mlodziez 
wychowanq w duchu pruskim przez niemieckq szkol� swiadczy o wiel
kim wplywie wywieranym na niq przez polski „dom" i polskie srodo
wisko, w jakim zyla. Nalezy sqdzic, ze „zmuszana byla" do udzialu 
w polskich nabozenstwach wlasnie przez t� polskq opini� publicznq, 
w kt6rej ksztaltowaniu mial sw6j bardzo powazny udzial „polski pa
stor". 

„Wielkim duchem" byl Badura, jezeli przez tyle lat pracowal nie 
tracqc nadziei wsr6d ludnosci, u kt6rej dopiero on budzil poczucie 
przynaleznosci do narodu polskiego. Towarzyszyly jego dzialalnosci szy
kany ze strony inspektor6w szkolnych, burmistrza mi�dzyborskiego 
i landrata z Sycowa oraz Wydzialu do Spraw Wyznan rejencji wro
clawskiej. Gdy zqdania zanoszone przez te wladze do konsystorza wra
clawskiega a wyciqganie surowych kansekwencji za jego palanizacyjnq 
dzialalnasc nie adnasily pazqdanych rezultat6w, wladze miejscawe zwr6-
cily si� da Ministerstwa Wyznan i Oswiaty w Berlinie. Ministerstwa 
zazqdala wyjasnien ad naczelnej rady zbarawej, a ta z kolei od konsy
starza wroclawskiego 160• Sprawa ciqgn�la si� dlugo i skonczyla si� wy
stawieniem przez konsystorz wraclawski bardzo pachlebnej opinii o Ba
durze oraz stwierdzeniem, ze nie istniejq powody do wyciqgania kon
sekwencji sluzbawych az do przeniesienia go do innej parafii 161, czego 
zqdalo Ministerstwa 162. 

158 Pastor Lorenz do konsyst. wrocl. z 3 V 1904 (Informacja o przebiegu p0-

siedzenia rady zborowej w dn. 21 IV 1904), AP Wroclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 
159 Pastor Lorenz do konsyst. wrocl. z 20 V 1904, tamze. 
160 Naczelna rada zborowa w Berlinie do konsyst. wrocl. z 13 VI 1888, tamze. 
161 Radca Weigelt z konsyst. wrocl. do naczelnej rady zborowej w Berlinie 

z 20 VI 1888 oraz konsyst. wrocl. do dyrektora Berkhausena w Ministerstwie 
Wyznaii i Oswiaty w Berlinie z 14 II 1889, tamze. 

162 Ministerstwo Wyznaii i Oswiaty w · Berlinie do prezydenta konsyst. wro
clawskiego z 14 I 1889 i 7 II 1889, tamze. 
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Powodem zaj�cia takiego stanowiska przez konsystorz wobec zna-, 
nego ze swoich narodowych pogl&d6w Badury bylo to, ze jako duszpa
sterz byl ceniony przez swoje wladze 163• Ponadto byl on szeroko znany 
w kolach ewangelickich wszystkich zabor6w i cieszyl si� w tych kr�
gach, jako autor wielu prac teologicznych, duzym powazaniem 164

. 

Podkreslic tu tez trzeba, ze konsystorz nie m6gl otwarcie wyst�po
wac przedw uzywaniu przez Badur� w zyciu koscielnym j�zyka pol
skiego, poniewaz uzywanie mowy ojczystej wynikalo z podstawowych 
zalozen luteranizmu, kt6ry zlikwidowal nabozenstwa w j�zyku lacin
skim, wprowadzajqc w jego miejsce j�zyk narodowy. Z tych tez wzl�
d6w musiala zachodzic sprzecznosc mi�dzy dqzeniem wladz panstwo
wych do bezwzgl�dnej i jak najszybszej germanizacji a stanowiskiem 
wladz koscielnych. Mimo germanizacyjnej polityki Bismarcka przed
stawiciele ewangelickich wladz koscielnych sami uczyli si� po polsku, 
aby m6c w czasie wizytacji wyglosic kazanie do ludnosci w j�zyku dla 
niej zrozumialym 165

. 

Na uwag� zasluguje tez fakt, ze w dwuj�zycznej diecezji sycowskiej 
funkcje superintendent6w w latach 1880-1900 pelnili pastorzy znani 
ze swej sympatii dla Polak6w: Slqzak Pogantke, Niemiec Böhmer 
i Polak Nowak. Superintendenci ci nigdy nie wyst�powali przeciw Ba
durze, lecz raczej popierali jego dzialalnosc. 

Cieszyl si� wreszcie Badura ogromnym powazaniem wsr6d para
fian 166• Umacnialo to bardzo jego pozycj� w Mi�dzyborzu. 

Ks. Badura zmarl po ci�zkiej i dlugiej chorobie 11 IX 1911 r. i po
chowany zostal w Mi�dzyborzu. Na grobie jego wladze nie pozwolily 
postawic pomnika z napisem polskim 167. 

Po smi�rci Badury prac� nad utrzymaniem polskosci tych ziem kon
tynuowala jego rodzina. Syn Badury, Kazimierz, prowadzil ksi�garni� 
w Mi�dzyborzu. C6rka, Bronislawa Przykutowa, utrzymywala kontakt 
z powstalq w Poznaniu Polskq Rad& Naczelnq i otrzymywala stamtqd 
ulotki, odezwy i polsk& pras�, kt6re kolportowano wsr6d miejscowej 
ludnosci 168• Przykutowa weszla tez w sklad tej Rady jako przedstawi
cielka polskiej ludnosci ewangelickiej na okr�g slqski. W 1919 r. wraz 
z bratem, Kazimierzem Badurq, udala si� do Paryza, aby upominac si� 

163 Jak w przyp. 161. 
164 Tamze oraz Br o da, Ks. Jerzy Badura, s. 42--43. 
165 Wiadomosci - Wroclaw (Now iny, 1887, nr 25) oraz Bu ddenbrock do 

Abt.f.K.u. Schulw. z 1 V 1884 (o dpis), AP Wr oclaw, Sl.K.Ew., t. 2694-11. 
166 Nekrol og Sp. Ks. Jerzy Badura (Zwiast un Ewangeliczny, 25 IX 1911). 
167 Br o da, Ks. Jerzy Badura, s. 49. 
168 Tamz e, s.- 50. 

Ci - ,,Sobötka" nr 3/68 
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w imieniu ludnosci o przylqczenie Sycowskiego i Namyslowskiego do 
panstwa polskiego 169

. 

Franciszek Przykuta byl autorem referatu przedstawionego w 1919 r. 
wladzom polskim. Protestowal w nim przeciw uchwalom konferencji 
pokojowej, kt6ra wyznaczajqc granice nie wzi�la pod uwag� zqdan li
czebnie nad Niemcami przewazajqcej ludnosci polskiej 110. 

Cz�sc powiatu sycowskiego byla jednak tak bezwzgl�dnie polska, ze 
nie bylo zadnych podstaw do pozostawienia jej w granicach panstwa 
niemieckiego. Z bylej parafii Badury zostaly przyznane panstwu pol
skiemu nast�pujqce miejscowosci: Laski, Chojnik, Jesiona, Kocina, Ko
towska, Kqtna, Kalkowska, Modzinowe, Zelazna Huta k. Sosni, Pa
wlowice, Sobek, Huta Szklana w Kotowskiej, a z „niemieckiej" ,parafii 
pastora Lorenza: Sosnie, Surmin, Kamien, Starsin i Wiewi6rka. 

UNBEKANNTE MOMENTE IN DER TÄTIGKEIT DES PASTORS JERZY BADURA 

(SYCÖW 1876-1879, MIF;DZYBÖRZ 1883-1911) 

Die Aufgabe dieses Aufsatzes ist die Darstellung der Bemühungen des Pastors 

J. Badura um die Erhaltung des Polentums des evangelischen Bevölkerung in

Syc6w und Mi�dzyb6rz. Der Artikel wurde unter Benutzung von Dokumenten aus

dem Staatlichen Archiv in Wroclaw, Baduras privaten Notizen und Artikeln in

,,Nowiny Szlqskie" bearbeitet.

Nach seiner Ansiedlung in Mittelschlesien und Amtsantritt als Diakonus in 

der Pfarrgemeinde Syc6w, wo die Mehrheit der Gläubigen polnischer Nationalität 

war, hatte sich Pastor Badura im Jahre 1876 an den Kirchenratswahlen beteiligt, 

indem er gegen die deutsche „Partei" des Bürgermeisters v. Euen auftrat. Der 

Sieg der „Partei" Baduras trug zur Erhaltung in nicht verringerter Zahl der 

polnischen Andachten in Syc6w bei. 

1883 wurde Badura polnischer Pfarrer in der 10.000 Gläubige zählenden 

polnischen Gemeinde in Mi�dzyb6rz und widersetzte sich sofort der Liquidierung 

polnischer Andachten. Mit besonderer SQrgfalt betreute er die Jugend und trat 

entschlossen gegen die Entnationalisierung der jugendlichen Gemeindemitglieder 

·auf. Entgegen die Verordnungen der Behörden hielt er besondere polnische

Andachten für die Jugend und bereitete sie polnisch zur Konfirmation vor. Die

Kinder lehrte er den Katechismus, biblische Geschichte, Lieder und das Lesen

in polnischer Sprache. Niemand durfte in seiner Gemeinde deutsch sprechen.

Badura verbreitete die polnische Presse und verlegte polnische Bücher. 

In seinen theologischen Schriften berücksichtigte er die Geschichte der polni::.chen 

Nation, sprach sich gegen die von Bismarck und dem Ostmarkenverein (HaKaTa) 

16s Tamze.
170 Franciszek Przykuta - referat przedstawiony wladzom polskim w 1919 r.

(w opracowaniu Mariana Orzechowskiego, Ludnosc polska na Dolnym Stqsku 

w latach 1918-1939, Documenta Silesiae, z. l, Wroclaw 1959). 
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betriebene Germanisierung aus und wies auf die herannahende Unabhängigkeit 

Polens hin. Trotz Schikanen von seiten der preussischen Behörden hatte Badura 

seinen Kampf nicht aufgegeben. Seiner Tätigkeit ist im grossen Masse das 

Erwachen des nationalen Bewusstseins der Sycower Bevölkerung zu verdanken, 

was zur Zuerkennung ,..eines Teils dieser Gebiete an Polen nach dem ersten 

Weltkrieg wesentlich beitrug. 




