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Wspólne oświadczenie
Unitarian i niedogmatycznych Wolnych Chrześcijan

W niedzielę 22 lipca 2012 r. w Warszawie, z inicjatywy Czesława Głogowskiego, odbyło się
otwarte, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli unitarian i niedogmatycznych wolnych
chrześcijan zainteresowanych naszą religią i duchowością oraz przyszłością nie dogmatycznej
religii w Polsce. Podczas spotkania reprezentowane były środowiska z Nysy, Warszawy i
Zielonej Góry (swoje uwagi przed spotkaniem przekazali także Krzysztof Galiński i unitarianie z
Trójmiasta, Artur Olczykowski administrator www.unitarianie.p oraz dr Stanisław Janicki ze
Stowarzyszenia Szlak Braci Polskich).

Celem spotkania było zwiększenie aktywności ruchu unitariańskiego w Polsce, pogłębienie
naszej duchowości religijnej oraz wyznaczenie kierunków działań. Pożyteczna, rozsądna
dyskusja była ożywiona i trwała ponad 4 godziny. Na drodze konsensusu ustalono następujące
wskazówki do dalszej działalności:
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1. Regularne organizowanie dwa razy w roku, ogólnopolskich spotkań/zjazdów unitarian i
niedogmatycznych wolnych chrześcijan oraz sympatyków z terenu całego kraju :
- na jesieni w Warszawie,
- na wiosnę w innych miejscach kraju.
1.1. Pierwsze spotkanie jesienne zaplanowano w Warszawie, w piąt. – pon., 19 – 22
października 2012 r. Dokładny termin wraz z programem podany zostanie na stronach
www.unitarianie.pl, www.polscyunitarianie.cba.pl, www.unitairianienysa.cba.pl
1.2. Miejsce i termin spotkania/zjazdu wiosennego ustalony zostanie na spotkaniu jesiennym w
Warszawie.

2. Nawiązanie konkretnej: religijnej, duchowej i społecznej współpracy środowisk Unitarian i
niedogmatycznych Wolnych Chrześcijan w internecie na wspólnej stronie Polskich Unitarian
www.unitarianie.pl (w porozumieniu i współpracy z jej administratorem).

3. Kontynuacja pozainstytucjonalnej działalności nie dogmatycznego ruchu unitarian i wolnych
chrześcijan w kraju, z uwzględnieniem zasady powszechnego duszpasterstwa, swobody
przynależności i swobody powoływania religijnych, autonomicznych grup lokalnych,
koncentrujących swoją działalność na duchowości, społecznych zasadach i wartościach
współczesnego unitarianizmu i wolnego chrześcijaństwa. Odpowiedzialne poszerzanie naszej
wolnej duchowości religijnej i budowa wspólnej świadomości i więzi religijnej, jako Braci i Sióstr
Polskich - Unitarian.

4. Nie wdawanie się w kłótliwe polemiki religijne i społeczne, urągające często inteligencji
ludzkiej i zdrowemu rozsądkowi. Ignorowanie napastliwych, fanatycznych zaczepek i prowokacji
ze strony ultra konserwatywnych, fanatycznych środowisk religijnych nie rozumiejących naszej
wiary i dlatego, często z braku podstawowej wiedzy, nieprzychylnych ruchowi unitariańskiemu i
naszej wolnościowej tradycji religijnej i społecznej.

5. Proponowanie i promowanie pozytywnej alternatywy religijnej, wolnej od dogmatów i
przesądów, co stanowi o naszej tożsamości religijnej, buduje i wzmacnia naszą świadomość,
duchowość i więź religijną. We współpracy środowisk unitarian i nie dogmatycznych wolnych
chrześcijan odpowiedzialne poszukiwanie i promowanie rozwiązań konstruktywnych, dla
wspólnego dobra i dalszego rozwoju w naszym kraju wolnej, nie dogmatycznej religijności i
wyzwolonej od fanatyzmu duchowości.
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6. Akceptując wcześniejszą propozycje unitarian z Trójmiasta, postanowiono uwspółcześnić
tradycyjne, archaiczne nazewnictwo środowisk polskich unitarian („Bracia Polscy”) i
wprowadzać oraz popularyzować nazywanie Polskich Unitarian jako : „Bracia i Siostry” lub
„Polscy Unitarianie - Bracia i Siostry”. Gdyż na początku XXI wieku tworzymy wspólnotę nie
tylko „braterską” ale przede wszystkim „bratersko-siostrzaną”, Braci i Sióstr Polskich – Unitarian
i Wolnych Chrześcijan.
W związku z tym postanowiono semantycznie uwspółcześnić często cytowany w tłumaczeniu
fragment łacińskiej Przedmowy do Katechizmu Rakowskiego (wyd. z 1680 roku) jako: „Wszyscy
jesteśmy braćmi, z których żadnemu nie dano władzy i panowania nad sumieniem bliźniego
(…)., przyjęto i zaakceptowano polską wersję tego tekstu w zrozumieniu bliską świadomości i
przekonaniom współczesnych unitarian i nie dogmatycznych chrześcijan (wszyscy jesteśmy
ludźmi, braćmi i siostrami…). Poniżej cały cytowany często fragment w przyjętej wersji:
„Wyrażając nasze przekonania, nikomu niczego nie narzucamy. Wypowiadając nasze
poglądy na nikim przymusu nie wywieramy. Niech każdemu wolno będzie mieć własny
sąd, własne zdanie w sprawach religii (…)
Wszyscy jesteśmy ludźmi (braćmi i siostrami), z których żadnemu nie dano władzy i
panowania nad sumieniem bliźniego (…)”.
wg Katechizm Rakowski. Przedmowa z 1680 roku.
7. Po zakończenie rozmów i dyskusji, w których aktywny udział wzięli, m.in. Piotr Osiadły, Anna
Nyszczit, Justyna Borusińska i Łukasz Grzyb, przyjęto ustalenia i wyznaczono delegatów na
spotkanie przedstawicieli środowisk europejskich unitarian w Kolozsvar/Cluj w Siedmiogrodzie
(31.08 – 4.09.2012 r): Justynę Borusińską oraz Czesława Głogowskiego, jako reprezentantów
Polskich Unitarian i niedogmatycznych Wolnych Chrześcijan.

8. Spotkanie odbyło się w duchu przyjaźni, tolerancji, chęci wzajemnego zrozumienia i
porozumienia. Otwarta wymiana myśli przyniosła wiele błogosławieństw zarówno dla
uczestników spotkania jak i dla całego ruchu unitarian i wolnych chrześcijan w naszym
kraju.
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