Wspólne ¿ycie i s³u¿ba
– rozmowa z Del¹ i Paw³em Bajko
Czerwiec 2001 oznacza piêædziesi¹t lat Waszego wspólnego
¿ycia w ma³¿eñstwie. Jak siê to
zaczê³o? Gdzie siê poznaliœcie?
Dela Bajko: Poznaliœmy siê
w Niemczech w 1946 roku, w obozie przejœciowym dla wysiedleñców
w Ludenscheid (Westfalia). By³a
tam liczna grupa wierz¹cej m³odzie¿y. Mieliœmy spotkania, nabo¿eñstwa – tam te¿ spotkaliœmy siê.
Pawe³ Bajko: W tym czasie
by³em studentem Seminarium
Teologicznego. Po zajêciach
uprawialiœmy ró¿ne dyscypliny
sportowe. Na przyk³ad, w siatkówkê graliœmy o czwartej rano!
D.B.: Ale ja nie wstawa³am
o czwartej rano.
P.B.: Dela by³a zawsze
w przeciwnej dru¿ynie. Ja
strzela³em ostre szczupaki i zawsze w ni¹ trafia³em. Po prostu
wchodzi³a mi pod rêkê...
W sporcie byliœcie zatem
przeciwnikami. Kiedy staliœcie siê sprzymierzeñcami
w ¿yciu?
P.B.: Oboje byliœmy aktywni w Koœciele. Podczas
czêstych wyjazdów do zborów
tak siê sk³ada³o, ¿e moje
miejsce by³o zawsze ko³o niej.
A tematów do rozmowy by³o
bez liku.
D.B.: Razem œwiadczyliœmy o Panu. I tak poznawaliœmy siê.
Mnie siê spodoba³a jego gorliwoœæ
w g³oszeniu Ewangelii.
Gdzie œlubowaliœcie sobie?
D.B.: To d³uga historia. Pawe³
oœwiadczy³ mi siê, kiedy mia³am ju¿
wyjechaæ do Anglii.
P.B.: Daliœmy sobie s³owo w ogrodzie, pod grusz¹. Ona da³a mi
gruszki, a ja jej swoje serce i od
tego czasu w ka¿d¹ rocznicê naszych zarêczyn kupujê gruszki!
16

D.B.: Wkrótce zaczê³a siê emigracja. Wyjecha³am do Anglii z pierwszym transportem dziewcz¹t. Mój
brat, który wyjecha³ do Kanady,
sugerowa³, bym razem z Kazi¹,
moj¹ siostr¹, przyjecha³a do niego.
Tak te¿ uczyni³yœmy. Pawe³ nadal
przebywa³ w Niemczech. Nasze
narzeczeñstwo na odleg³oœæ trwa³o
blisko piêæ lat.

Dela i Pawe³ Bajko, 16 czerwca 1951

P.B.: Lata te wype³nione by³y
prac¹ wœród m³odzie¿y, nadal przebywaj¹cej w obozach przejœciowych. Po ukoñczeniu trzyletniego
Seminarium Ewangeliczno-Baptystycznego zapisa³em siê na przydzia³
emigracyjny do Stanów Zjednoczonych i czeka³em, a¿ znajdzie siê tam
sponsor. Bóg tak zdarzy³, ¿e zosta³
nim cz³owiek wierz¹cy – brat Leonowicz z Polesia, który zna³ mego
ojca. Podpisa³ stosowne dokumenty,
sadz¹c ¿e sprowadza mego ojca.
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W koñcu listopada 1950 r. przyby³em do Nowego Yorku.
Krótko przed wyjazdem z Niemiec pozna³em amerykañskiego misjonarza Koœcio³a Chrystusoweg br.
Earla Stuckenbrucka i jego rodzinê.
Mia³o to wielki wp³yw na moje póŸniejsze losy. Dziêki niemu ju¿ po
tygodniu pobytu w Ameryce znalaz³em siê na studiach w Eastern Christian Institute w Orange, N.J.
Uczelnia zapewni³a mi bezp³atne kszta³cenie, zaœ lokalny
amerykañski zbór op³aca³ mieszkanie i wy¿ywienie.
Podczas wielkanocnych wakacji w 1951 r. pojecha³em do
mojej narzeczonej – Deli, która
mieszka³a wraz z rodzin¹ w Toronto, w Kanadzie. Ustaliliœmy
dzieñ œlubu na 16 czerwca 1951
roku.
D.B.: Pawe³ przyjecha³ z jedn¹ walizeczk¹, a po³owê jej
zawartoœci stanowi³y listy, które otrzyma³ ode mnie w ci¹gu
piêciu lat. Datê œlubu ustaliliœmy, ale aby zrealizowaæ nasze
zamiary, musia³am kupiæ mu bilet, œlubny garnitur, obr¹czki...
P.B.: Mo¿na powiedzieæ, ¿e
mnie sobie „kupi³a”!
D.B.: Ale „op³aci³o mi siê”.
P.B.: Po œlubie byliœmy
razem w Kanadzie przez trzy
miesi¹ce i znowu nast¹pi³ rok
roz³¹ki. Dela oczekiwa³a na
wizê do USA, podczas gdy ja
wróci³em kontynuowaæ studia.
D.B.: Kiedy urodzi³a siê Iwonka,
nasze pierwsze dziecko, Pawe³
w³aœnie zdawa³ ostateczne egzaminy, koñczy³ studia i by³ ordynowany – przyjecha³ wiêc dwa tygodnie póŸniej. Pamiêtam, jak pokonywa³ po dwa-trzy stopnie, biegn¹c na
górê, by zobaczyæ córeczkê. Wspólnie wybraliœmy jej imiê. Po trzech
miesi¹cach wspólnego rodzinnego
¿ycia i po otrzymaniu wizy dla mnie

i dla Iwonki, znowu dziêki bratu
E. Stuckenbruckowi, pojechaliœmy –
tym razem ju¿ wszyscy – do
Stanów, do Milligan College w
Tennessee, gdzie Pawe³ kontynuowa³ wy¿sze studia. Rok póŸniej
otrzyma³ dyplom i w³aœnie w tym
uroczystym dniu Iwonka zaczê³a

W Waszym domu zawsze by³o
równie¿ biuro Misji. Jak udawa³o
siê oddzielaæ sprawy s³u¿bowe od
rodzinnych?
D.B.: To nie stanowi³o ¿adnego
problemu. Nawet by³o na rêkê.
Wype³nia³am obowi¹zki rodzinne,
a potem mog³am zaj¹æ siê biurem.
P.B.: Poniewa¿ du¿o
podró¿owa³em i nocowa³em
w ró¿nych domach, to i u nas
czêsto bywali goœcie. W ci¹gu
dnia byliœmy z goœæmi, a wieczorem, jeœli to by³o konieczne, mogliœmy siê zaj¹æ sprawami biurowymi.
Gdyby ka¿dy goœæ wpisa³
siê do rodzinnej ksiêgi goœci,
jaka by³aby ich liczba?
P.B.: Niestety, nie posiadamy takiej ksiêgi. Mieliœmy
mnóstwo goœci. Zapisaliby
niejedn¹ ksiêgê. Kiedy budowa³em nasz dom, powiedzia³em: „To dom Bo¿y, otwarty
dla ka¿dego”. I ¿artobliwie
bywa on nazywany „hotelem
Bajków”.

50 lat póŸniej...

chodziæ i trochê mówiæ. Po latach
ona te¿ ukoñczy³a tê sam¹ uczelniê,
a potem nasi synowie: Jurek i Jêdrek,
a tak¿e nasz najstarszy wnuk.
Obecnie nasz drugi wnuk tam studiuje – to ju¿ trzecie pokolenie.
W 1954 r. Pawe³ zosta³ powo³any na dyrektora Wydzia³u Misyjnego przy Eastern Christian College
w Orange, N.J.
Brata praca wymaga³a d³ugich, odleg³ych wyjazdów. Jak to
wp³ywa³o na rodzinê?
D.B.: Kochaliœmy siê jeszcze
mocniej. Rzadko siê widywaliœmy,
wiêc po ka¿dym powrocie Paw³a
tylko cieszyliœmy siê sob¹, nie marnowaliœmy czasu na k³ótnie.
PB.: Moje czêste wyjazdy nie
sprzyja³y ¿yciu rodzinnemu. Pamiêtam, jak po trzymiesiêcznej nieobecnoœci ma³y Jurek mnie nie pozna³.

znaczenia. Byliœmy razem, zdrowi,
kochaliœmy siê. Bóg nam b³ogos³awi³.
P.B.: Bez wzglêdu na status materialny dziesiêcinê zawsze oddawaliœmy Panu.
Ktoœ napisa³: „Jeœli przychodzi
przyzwyczajenie, wychodzi z domu mi³oœæ”. Co wzmacnia³o wiêzy
waszego ma³¿eñstwa?
D.B.: Mi³oœæ, która „wszystko
zakrywa i wszystko znosi”. Mi³oœæ
trzeba pielêgnowaæ, ale u nas to
by³o naturalne.
Komu ³atwiej przychodzi³o s³owo „przepraszam”?
P.B.: Obojgu – nigdy nie poszliœmy spaæ bez pojednania.
O czym marz¹ ma³¿onkowie
na swoje Z³ote Gody?
D.B.: Aby resztê naszego ¿ycia
prze¿yæ tak szczêœliwie jak te 50 lat.
Wasze ¿ycie jest nieroz³¹cznie
zwi¹zane z Koœcio³em Chrystusowym w Polsce...
P.B.: Tak. Ju¿ jako
12-letni ch³opak gra³em w dêtej orkiestrze
zborowej, która s³u¿y³a Panu nie tylko w lokalnym zborze w Targoszycach na Polesiu
(jednym z najwiêkszych w Polsce, mój
ojciec by³ tam prez-

...w Baltimore

Przyjezdni dostawali
od was wszelk¹ pomoc:
duchow¹, materialn¹,
medyczn¹, emigracyjn¹,
prawn¹ i trudno wyliczyæ, jak¹ jeszcze. Czy
nigdy, jako rodzina, nie
prze¿ywaliœcie niedostatku materialnego?
D.B.: Pocz¹tki by³y trudne.
Pierwsze nasze meble, u¿ywane
oczywiœcie, kupowaliœmy w Armii
Zbawienia. Dzieci ubiera³am w ofiarowane przez znajomych ubrania po
ich dzieciach. To jednak nie mia³o
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...i w Bielsku Podlaskim

biterem), ale i w pracy ewangelizacyjnej w wioskach i miastach na
Polesiu, Wo³yniu i Bia³ostocczyŸnie
oraz podczas ogólnopolskich zjazdów Zjednoczenia Koœcio³ów
Chrystusowych.
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nich i dalszych zborów ju¿ bez proszenia
przekazywali mi u¿ywane rzeczy i przez
d³ugie lata wysy³aliœmy mnóstwo paczek.
Wymaga³o to du¿o
czasu, ale listy z podziêkowaniami a¿ nadto wynagradza³y ten
trud.
Zawsze lubi³am
œpiew i muzykê, a po
przyjeŸdzie do Ameryki zachwyca³am siê
nowymi pieœniami.
Adela i Pawe³ Bajko z dzieæmi, 1968 r.
Chcia³am, by i w Polsce je œpiewano, zaczê³am wiêc na ró¿ne okazje i œwiêta. Utrzymyt³umaczyæ je na Polski. Najpierw by- wa³a kontakty z m³odzie¿¹ z innych
³y to refreny, bo w³aœnie Jurek Bajeñ- zborów, organizowa³a zjazdy m³oski i Kostek Jakoniuk wrócili do dzie¿owe regionalne, okrêgowe i to
W tê dzia³alnoœæ aktywnie w³¹- kraju i organizowali pierwsze obozy kilkudniowe. By³y wyprawy misyjczy³a siê równie¿ ¯ona...
m³odzie¿owe. Nasz œpiewniczek z re- ne, zjazdy ogólnopolskie. Obecnie
D.B.: Tak, oczywiœcie. A zaczê³o frenami zd¹¿y³ na czas. Wydaliœmy tego nie widaæ.
siê od listu pewnej siostry z mojego kilka zbiorów polskich pieœni. I do
D.B.: Czasy siê zmieniaj¹ i du¿o
zboru, której m¹¿ zmar³, a ona zo- tej pory t³umaczê pieœni dla „Drogo- rzeczy siê zmienia. Ja najwiêksz¹
sta³a z dwojgiem ma³ych dzieci. wskazu”. A „Drogowskaz” to moje ró¿nicê widzê w sposobie prowa„Jakoœ je wykarmiê – pisa³a – ale ulubione „dziecko”. Od 40 lat kom- dzenia nabo¿eñstw. Nie ma w zboubraæ nie mogê”. Przedstawi³am jej pletujê materia³, przeprowadzam ko- rach chórów, jedynie grupy uwielsprawê w amerykañskim zborze, do rektê i t³umaczê artyku³y z angiel- biaj¹ce, œpiewaj¹ce unisono, bez
którego wówczas nale¿a³am i zebra- skiego. Wydaliœmy te¿ kilka pozycji podzia³u na g³osy. Zamiast pieœni
³am doœæ rzeczy, by wys³aæ dwie du- ksi¹¿kowych, m.in. i zbiorek moich refreny...
¿e paczki. Potem wierz¹cy z s¹sied- wierszy.
P.B.: Obawiam siê, ¿e próbujemy skróciæ drogê zbawienia. CzasaNasza rozmowa ma mi zbyt szybko udziela siê chrztu
miejsce tu¿ po uro- bez ugruntowania w S³owie Bo¿ym
Czcigodnemu Jubilatowi
czystoœciach 80-lecia i wierze. Czêsto brakuje w³aœciweKoœcio³a Chrystuso- go nauczania i prowadzenia, jako
bratu
wego w Polsce. Pamiê- dalszego etapu rozwoju i wzrostu
tacie jego pocz¹tki, duchowego. Niepokoi mnie, ¿e teraz
znacie te¿ sytuacjê prawie nie ma zborów na wsiach.
z okazji
obecn¹. Jakie zmiany Obawiam siê równie¿, ¿e obecny
-TEJ ROCZNICY URODZIN
– z perspektywy pra- Koœció³ ulega zeœwiecczeniu i staje
wie piêciu tysiêcy km siê podobny do Koœcio³a w Laonajserdeczniejsze gratulacje,
– dostrzegacie w Koœ- dycei (Obj 3,14-18).
szczere ¿yczenia wielu kolejnych jubileuszy
ciele w Polsce?
oraz gor¹ce podziêkowania
P.B.: Tak, widaæ ró¿Mieszkaliœcie w Polsce przedza wieloletnie, pe³ne oddania i poœwiêcenia
nice, nie doktrynalne, wojennej, odwiedzaliœcie PRL,
pos³ugiwanie Bogu
ale w „obcowaniu œwiê- znacie III Rzeczpospolit¹. W któi Koœcio³owi Chrystusowemu w Polsce
tych”. Dawniej ³atwo rej z nich chcielibyœcie ¿yæ?
w imieniu w³asnym
by³o zauwa¿yæ u nowo
D.B.: Przyzwyczajenie jest baroraz cz³onków i przyjació³
nawróconych
ich
pierwdzo
istotne dla cz³owieka. Zauwa¿yKoœcio³a Zborów Chrystusowych
sz¹
mi³oœæ,
zapa³,
odda³am
to, gdy zamieszkaliœmy w Stask³adaj¹
nie
siê
pracy
Pañskiej,
nach
Zjednoczonych. Wszystko, co
pastorzy i pracownicy Koœcio³a
poœwiêcenie,
œwiadczyby³o
inne
ni¿ kiedyœ w domu, zdawraz z ma³¿onkami
li o Jezusie wszystkim wa³o siê gorsze. Dopiero z czasem
woko³o. M³odzie¿ by³a przekona³am siê, ¿e „inaczej” to nieDOROCZNA KONFERENCJA KZCH
OSTRÓDA, LIPIEC 2002
bardzo aktywna. Przy- koniecznie „gorzej”, a czêsto znagotowywa³a programy czy to nawet „du¿o lepiej”. Dlatego
A po wojnie, znalaz³szy siê
w USA, nie zapomnia³ Brat
o Polsce...
P.B.: Gdy w 1954 roku Eastern
Christian Institute w Orange, New
Jersey stworzy³ nowy dzia³ pod
nazw¹ Department of Missions
(Oddzia³ Misyjny), a mnie powo³ano na stanowisko jego dyrektora,
dziêkowa³em Panu, ¿e otworzy³ mi
drzwi do g³oszenia Ewangelii wœród
S³owian. Najmilszym by³ mi mój
naród i po pierwszej trzymiesiêcznej wizycie w Polsce w 1960 roku,
ca³ym sercem w³¹czyliœmy siê
w niesienie Dobrej Nowiny dla rodaków. Z biegiem czasu dzia³alnoœæ
Oddzia³u Misyjnego przeistoczy³a
siê w Polsk¹ Chrzeœcijañsk¹ Misjê,
czyli Polish Christian Ministries.

Paw³owi Bajko

80
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i na to pytanie odpowiadam, ¿e
chcia³abym ¿yæ w Polsce przedwojennej. Ale wtedy by³am m³oda,
pe³na energii, optymizmu i marzeñ
i na wszystko patrzy³am przez ró¿owe okulary. III Rzeczpospolita to
kraj przysz³oœci o wielkich mo¿liwoœciach i wydaje mi siê, ¿e chêtnie
przy³o¿y³abym swoj¹ rêkê, by
wspólnie budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ dla naszego narodu.
Oboje jesteœcie wci¹¿ bardzo aktywni w swoim zborze
w Baltimore, troszczycie siê
o Targoszyce na Bia³orusi,
systematycznie odwiedzacie
Polskê, dzia³acie w Polish
Christian Ministries. 1 sierpnia 2002 roku koñczy Brat
80 lat. Spogl¹daj¹c wstecz –
co uwa¿a Brat za najwa¿niejsze w swoim ¿yciu?
P.B.: Bo¿a wiernoœæ. „Niewyczerpane s¹ objawy ³aski
Pana, mi³osierdzie Jego nie
ustaje. Ka¿dego poranku objawia siê na nowo, wielka jest
wiernoœæ Twoja” (Tr 3,22-23).
Tego doœwiadcza³em przez
ca³e moje d³ugie ¿ycie. Bóg
zawsze wiernie prowadzi³ i wyprowadza³, i dopomóg³ mi byæ Mu
wiernym.
Najwiêksze osi¹gniêcia?
P.B.: Trudno powiedzieæ. Cieszê
siê, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ mogliœmy
wspieraæ finansowo pracowników
Koœcio³a, prowadziæ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ (œpiewniki, „Drogowskaz”,
„¯ycie Jezusa Chrystusa” i inne),
wspomagaæ nabywanie i remonty domów modlitwy, nadawaæ audycje radiowe, prowadziæ pomoc charytatywn¹: odzie¿, ¿ywnoœæ, lekarstwa.
Wszystko to dobre i po¿yteczne...
Gdyby film ¿ycia da³o siê cofn¹æ
i dokonaæ korekt, co chcielibyœcie
prze¿yæ raz jeszcze, co zmieniæ,
wymazaæ ze swojego ¿ycia?
P.B.: Mieliœmy dobre, wspania³e, obfite ¿ycie, takie jest bowiem
¿ycie z Bogiem, chocia¿ nie zawsze
³atwe. Jeœli czegoœ ¿a³ujê, to tylko
tego, ¿e nie zawsze dostatecznie
wykorzystywa³em dany mi przez
Boga czas i mo¿liwoœci, aby wiêcej

zrobiæ dla Jego chwa³y i dobra
bliŸnich.
D.B.: Bóg da³ nam w ¿yciu tyle
piêknych, drogocennych momentów
i niejeden chcia³bym znowu
prze¿yæ. Lecz najbardziej niezapomnianym wydarzeniem by³o narodziny naszego pierwszego dziecka.
Chcia³abym jeszcze raz zobaczyæ
wyraz twarzy mojego mê¿a, wbie-

Adela i Pawe³ Bajko, 2000 r.

gaj¹cego po schodach, by jak najszybciej zobaczyæ swoj¹ córkê.
Chcia³bym jeszcze raz prze¿yæ
chwilê, gdy mój ojciec po raz pierwszy wzi¹³ na rêce swoj¹ pierwsz¹
wnuczkê. Nie zapomnê ³ez œciekaj¹cych po jego policzkach i trzês¹cej
siê ze wzruszenia brody...

A zmieniæ chcia³abym d³ugi
okres naszego narzeczeñstwa, jaki
prze¿yliœmy w roz³¹ce – ja na jednej
pó³kuli, on na drugiej. A przecie¿
narzeczeñstwo to taki cudowny odcinek ¿ycia i to nam siê wymknê³o.
By³y tylko listy...
Najwa¿niejsza porada dobrego
¿ycia...
D.B.: ¯ycie chrzeœcijanina
nie jest wolne od trudnoœci
i przykroœci, ale z Bogiem jest
najlepiej ¿yæ. Doœwiadczy³am
tego w moim d³ugim ¿yciu.
Bóg jest najlepszym, niezawodnym Przyjacielem.
P.B.: „Ale wy, umi³owani,
budujcie siebie samych w oparciu o najœwiêtsz¹ wiarê wasz¹,
módlcie siê w Duchu Œwiêtym.
Zachowujcie siebie samych
w mi³oœci Bo¿ej, oczekuj¹c mi³osierdzia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ku ¿yciu wiecznemu” (Judy 1,20-21).
Bardzo dziêkujemy za
rozmowê. W imieniu Redakcji i Czytelników „S³owa
i ¯ycia” ¿yczymy obfitoœci
Bo¿ych B³ogos³awieñstw na ka¿dy
kolejny dzieñ. Dziêkujemy Bogu
za Was, a Wam za Wasz¹ s³u¿bê,
która jest b³ogos³awieñstwem
i dla nas.
Rozmawia³y:
Alicja Lewczuk i Nina Hury

Do wszystkich moich drogich Braci i Sióstr w Polsce
Korzystaj¹c z uprzejmoœci „S³owa i ¯ycia” pragnê t¹ drog¹
wyraziæ gor¹ce podziêkowanie
za wspania³y pami¹tkowy album z powinszowaniami,
za wszystkie karty, telefony i kwiaty z okazji moich 80-tych urodzin.
Sprawiliœcie mi ogromn¹ przyjemnoœæ.
Wasze ciep³e, szczere ¿yczenia i s³owa uznania
rozrzewni³y mnie do ³ez.
Wierzê, ¿e to w³aœnie dziêki Waszym modlitwom
Bóg daje mi zdrowie i si³y, i jasny rozum,
¿e wszystkie te lata wcale mi nie ci¹¿¹
i jak mogê, i czym mogê, chcê nadal s³u¿yæ mojemu Panu
i Wam, drodzy Bracia i Siostry.
Z gor¹cym podziêkowaniem i modlitw¹ za Was wszystkich

Pawe³ Bajko
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