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NOWY BUDYNEK PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO 
 OŚRODKA DIAKONII „TABITA” 

 

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie od samego 
początku swego istnienia przywiązywała wielką troskę do działalności na rzecz 
drugiego człowieka. Poczynania na polu pracy diakonijnej, charytatywnej i 
opiekuńczej były tożsamej niezwykle aktywnej społeczności Kościoła. Powołanie 
do życia na początku XVIII w. Szpitala Ewangelickiego na długo przed 
uzyskaniem pozwolenia  lenia na budowę własnej świątyni, jest tego  najlepszym 
dowodem. Rozwijająca się w XIX. i na początku XX. wieku działalność 
charytatywno opiekuńczą stworzyła możliwość objęcia opieką ponad 400 osób w 
domu opieki, zakładach dla dzieci, i zakładzie dla umysłowo niedorozwiniętych 
czy też w Szpitalu Ewangelickim. Sytuacja powojenna i upaństwowienie nieomalże 
całego majątku parafialnego zmusiło Parafię Świętej Trójcy do drastycznego 
ograniczenia stacjonarnej działalności charytatywno opiekuńczej. Jedynym 
zakładem tego typu pozostał jedynie przez długie lata Dom Opieki w Chylicach, 
który jednocześnie był domem macierzystym Ewangelickiego Diakonatu 
„TABITA” Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Ograniczone możliwości 
działalności opiekuńczej (Dom Opieki „Tabita” dysponował miejscami dla Ok. 35 
osób), mobilizowały do starań o rozszerzenie zakresu świadczeń opiekuńczo 
leczniczych. Jedną z takich idei pod koniec lat osiemdziesiątych, była inicjatywa 
odbudowy szpitala ewangelickiego w Warszawie. Założona w tym celu Fundacja 
Budowy Szpitala Ewangelickiego w Warszawie nie była niestety w stanie 
zgromadzić aż tak wielkich funduszy, które umożliwiłyby realizację tego 
zamierzenia. Prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w tak 
szerokim zakresie w tamtym okresie było praktycznie niemożliwe.  

 
Potrzeba rozwijania działalności diakonijnej w świadomości ewangelików 

warszawskich była jednak tak silna, ze Parafia Świętej Trójcy wraz ze swoim 
proboszczem ks. seniorem Janem Walterem postanowiła podjąć trud 
przygotowania projektu rozbudowy Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie-
Jeziornie. Ogrom prac przygotowawczych oraz konieczność pozyskania poparcia 
dla niezwykle odważnej w tamtych czasach inicjatywy przyjął dna siebie ks. senior 
Jan Walter. Ówczesny proboszcz Parafii stanął na czele, powołanego w 1992 r., 
Społecznego Komitetu Budowy Ewangelickiego Ośrodka Diakonii „Tabita”. 
Zadania, przed którymi stanęła Parafia wymagały niezwykle aktywnych poczynań 
w celu pozyskania zarówno środków na finansowanie budowy, jak również 
załatwienia różnorodnych spraw formalno prawnych. Powstanie na mocy 
porozumienia miedzy rządami Republiki Federalnej Niemiec i Polski Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej otwierało możliwości wystąpienia o dotację na 
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realizacje ambitnego projektu. Jednym z wymogów formalnych ubiegania się o 
dotację z Fundacji było pozyskanie partnerów ze strony niemieckiej do realizacji 
tego zamierzenia diakonijnego. Szczególnie wielka pomoc okazało Parafii Świętej 
Trójcy Dzieło Diakonii Bremeńskiej z ks. Manfredem Schulkenem na czele. 
Partnerem popierającym wniosek o dotację było także Stowarzyszenie dla Szpitala 
Ewangelickiego z siedzibą w Detmold. Swoja pomoc i poparcie okazał także 
Konsystorz Kościoła. Parafia Świętej Trójcy w lipcu 1993 r. wystąpiła z oficjalnym 
wnioskiem do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dotacje na budowę 
domu seniora wraz z częścią rehabilitacyjno-leczniczą. W tym niezwykle trudnym 
okresie przygotowawczym do rozpoczęcia inwestycji, wymagającej niezwykłej 
odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w tym dziele, na 
możliwościach działania Parafii długim cieniem kładzie się śmierć ks. seniora Jana 
Waltera.  

 
Po śmierci ś.p. ks. Jana Waltera Rada Parafialna wraz z proboszczem ks. dr. 

Włodzimierzem Nastem realizowała dzieło rozbudowy E.O.D. „Tabita”. Brak 
postępu w rozmowach z Funadacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz nie 
podpisanie zobowiązań pomiędzy dotacjodawcą (Fundacją) a dotacjobiorcą 
(Parafią) powoduje wstrzymanie realizacji projektu rozbudowy.   

 
W dniu 21 września 1995 roku decyzja Rady Parafialnej zakończył swoją 

działalność Społeczny Komitet Budowy E.O.D. „Tabita”. Od października 1995 
roku do maja 1996 roku działa 5-osobowa Komisja Przetargowa posd 
kierownictwem przedstawiciela Fundacji Współpracy Polsko-Niemeckiej. W tym 
okresie doszło do podpisania zobowiązań miedzy Fundacja a Parafią, a także 
przygotowano jednolity program u Bytkowy nowego  Ośrodka. W celu dalsze 
efektywnej realizacji projektu rozbudowy Rada Parafialna postanowiła 
zorganizować Biuro ds. rozbudowy E.O.D. „Tabita” (9. 05. 1996 r.) z mgr. inż. 
Jerzy Fedaszem jako pełnomocnikiem Parafii, inż. Zbigniewem Hummlem 
głównym inspektorem nadzoru oraz p. Teresa Grochowską. Pan inż. Fedisz 
przyjął na siebie także obowiązki głównego projektanta.  

 
W dniu 19 grudnia 1996 r. zostaje poświecony plac budowy oraz rozpoczęto 

budowę budynku mieszkalno-gospodarczego, który oddano do użytku 31 grudnia 
następnego roku. Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod główny 
budynek pensjonariuszy nastąpiło 20 października 1997 r. Prace budowlane 
związane z budynkiem pensjonariuszy, z przerwa w roku 1998, trwały do 
początku 2000 roku.  

 
Zatrzymanie prac w roku 2000 na poziomie stanu surowego zamkniętego 

wynikało z wyczerpania pierwotnej kwoty dotacji Fundacji Współpracy Polsko-
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Niemieckiej. Parafia Świętej Trójcy stanęła przed niezwykle trudnym problemem 
pozyskania – środków – finansowych na dalsze finansowanie budowy E.O.D. 
„Tabita”. W wyniku niełatwych rozmów i pertraktacji z Fundacją, Parafia 
rozumiejąc złożoną sytuację samej Fundacji, a jednocześnie pragnąc dołożyć 
wszelkich starań dla uzyskania ograniczonego efektu użytkowego w nowym 
budynku  pensjonariuszy wystąpiła z następującymi propozycjami: na obecnym 
etapie zrezygnować z budowy pawilonu przychodni medyczno-rehabilitacyjnej; 
ograniczyć w tej fazie rozbudowy prace do niezbędnych w celu pełnego 
zakończenia budowy części „B” nowego budynku i udostępnienia 49 pokojów dla 
pensjonariuszy. W części „B” zlokalizowane mają być niezbędne z punktu 
widzenia funkcjonowania ośrodka” kuchnia, jadalnia oraz pralnia. Integralną 
częścią realizacji tego zamierzenia jest wykonanie instalacji: centralnego 
ogrzewania i uruchomienie kotłowni, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacji 
mechanicznej, elektrycznej, zasilania energetycznego, sygnalizacji pożarowej oraz 
zakup i montaż dźwigów osobowych i towarowych. Tak ograniczony wniosek 
Parafii został przyjęty przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, a sama 
Fundacja przyznała wyrównanie inflacyjne w wysokości 62% kosztów 
potrzebnych do uruchomienia tzw. części „B” budynku pensjonariuszy. Zgodnie z 
warunkami Fundacji pozostałą kwotę wydatkować musi Parafia ze środków 
własnych. Pomyślnie zakończony proces rewindykacji mienia parafialnego 
pozwolił Parafii na spełnienie tego warunku. Spełniając wszystkie warunki 
postawione przez Fundację Parafia przystąpiła w pierwszej połowie 2001 roku do 
prac umożliwiających uruchomienie pierwszej części nowego budynku 
pensjonariuszy. 

 
W celu dalszej realizacji projektu rozbudowy E.O.D. „Tabita” rada Parafialna w 

dniu 15 marca 2001 roku powołała nowa Komisje ds. Budowy E.O.D. „Tabita” w 
składzie: ks. dr Wł. Nast, ks. Sł. Sikora, p. E. Dreger, p. inż. Wł. Sikora. Nadzór 
autorski jako główny projektant sprawował nad ta fazą budowy inż. J. Fedisz. 
Komisja przeprowadziła konieczne przetargi na wybór wykonawców prac 
ogólnobudowlanych, wykonawcy dźwigów, instalacji centralnego ogrzewania oraz 
wodno-kanalizacyjnej. Prace ogólnobudowlane zostały zakończone 31 grudnia 
2001 r. i odebrane przez inspektora nadzoru oraz Komisje ds. Budowy E.O.D. 
„Tabita”. Trwają niezbędne prace instalatorskie oraz kompletowane jest 
wyposażenie Ośrodka. 

 
Pragnę w imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 

podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy poprzez działania, czy to w 
ramach Społecznego Komitetu Budowy, Komisji Przetargowej, Biura Rozbudowy 
oraz Komisji Budowy, czy tez poza tymi strukturami, przyczynili się do 
rozpoczęcia i zakończenia pierwszego etapu rozbudowy. Szczególne 
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podziękowania kieruję pod adresem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za 
tak znaczące finansowanie projektu. Jesteśmy wdzie4czni za okazana pomoc 
Władzom naszego Kościoła, diakonii Kościoła oraz diecezji Warszawskiej. 
Dziękujemy Kościołowi Krajowemu Westfalii oraz Dziełu Diakonii Bermeńskiej 
za wsparcie i pomoc. Wszystkim wykonawcom prac budowlanych i instalatorskich 
dziękuję za solidną i rzetelna pracę. Wyrażam wdzięczność wszystkim życzliwym 
osobom i instytucjom, dzięki którym możemy przeżywać radość poświecenia 
nowego budynku w dniu 17 lutego 2002  roku. Przede wszystkim dziękuję 
łaskawemu Bogu za siły i wytrwałość w pokonywaniu trudności i konsekwentne 
zmierzanie do celu okazywane wszystkim osobom zaangażowanym  w proces 
budowy.  

 
Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”, który od dwóch lat jest niepublicznym 

zakładem opieki zdrowotnej, w wyniku oddania do użytku części „B” nowego 
budynku pensjonariuszy , będzie mógł zaoferować 80 miejsc zarówno w nowym, 
jak i dotychczasowym budynku „Tabity”. W jeszcze większym zakresie Ośrodek 
będzie udzielał stacjonarnych świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych i 
zdrowotnych. 

 
Pokładamy nadzieję w bogu, że ten rok pozwoli nam zakończyć ostatecznie 

proces rozbudowy, a tym samym w jeszcze większym zakresie realizować 
ewangeliczne zadanie służby wobec każdego człowieka. 

  
                                                               Ks. Sławomir Sikora 

Przewodniczący Komitetu ds. budowy  
                                                                 E.O.D. „Tabita”  
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GDZIE JESTEŚ, „TABITO” 
 

- Co się państwu kojarzy z hasłem „Tabita” – zapytałam kiedyś grupę parafian 
kościoła Świętej Trójcy w Warszawie. 

- Oczywiście, Dom Opieki w Konstancinie-Jeziornie. 
- Wcześniej jeszcze Dom Sierot i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Chylicach. 
- I coroczne wycieczki parafialne w dniu bożego Ciała, a dawniej Dom Macierzysty 

sióstr diakonis w Skolimowie. 
- „Tabita”, to przede wszystkim zgromadzenie sióstr, Diakonat Warszawski, stąd i 

siostry Tabitanki. Nawet na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, przy ul. Młynarskiej 
jest miejsce tak nazwane. Spoczywają tam siostry diokonisy. 

- A wcześniej, dużo wcześniej?... 
 W Dziejach Apostolskich 9,36 czytamy: A w Joppie była pewna uczennica, imieniem 

Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas (sarna, gazela – przyp. Autora); życie jej wypełnione było 
dobrymi i miłosiernymi uczynkami... Zwiazek między Tabitą z Joppy a Warszawskim 
Diakonatem „Tabita” jest bardzo bliski. Zechciejmy jednak sobie przypomnieć zaczątki 
diakonatu  w ostatnich latach XIX wieku i ustalić ciąg wydarzeń, składających się na 
historię tego zgromadzenia. 

Warszawa w drugiej połowie XIX wieku to rozległe miasto. Ciasno zabudowane 
czynszowymi kamienicami, z podwórkami jak studnie, do których dna nigdy nie mogło 
zajrzeć słońce; z mrocznymi suterenami i wiatrem podszytymi poddaszami; z licznymi 
warsztatami, sklepami i sklepikami, teatrami i teatrzykami, cukierniami i salonami. 
Miasto tęgich ludzi o wypchanych portfelach, rozbitków ze stanu szlacheckiego i 
inteligencji usiłującej utrzymać się „na poziomie”, ale miasto pełne wszelkiej biedy 
ludzkiej i żebraków. Przeważająca część ludności miasta zamieszkuje lokale nędzne, 
przepełnione, w warunkach prymitywnych i antysanitarnych, a choroby i śmierć zbierają 
tu obfite żniwo. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska jest od dawna tą częścią społeczności warszawskiej, 
która wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, inicjuje, zakłada i prowadzi na swój 
koszt placówki mające na celu niesienie pomocy potrzebującym w imię miłości 
Chrystusowej, bez względu na różnice wyznaniowe, narodowościowe czy 
światopoglądowe. Funkcjonują tu takie placówki jak: Szpital Ewangelicki, Dom 
Starców, Dom Sierot, ochronka, Dom dla Nieuleczalnie Chorych. Parafianie stawiają 
sobie ambitne zadania utrzymania tych placówek w dostatku materialnym przez liczne 
ofiary, zapisy testamentowe, organizowane imprezy dochodowe: koncerty, loterie 
fantowe, nawet bale. Dbają też usilnie o wysoki poziom etyczny i wychowawczy, przede 
wszystkim zapewnienie kadry pracowników o wysokich kwalifikacjach i dużym 
zaangażowaniu dla sprawy. 

Poczynania twórcy nowożytnego diakonatu w kościele ewangelickim, ks. dra. 
Teodora Fliednera (1800-1864) z Kaiserswertu w Niemczech wzbudziły 
zainteresowanie i wśród członków parafii warszawskiej. Jego słowa skierowane do 
diakonis na podstawie słów Jezusa: byłem chory, a nawiedziliście mnie ...(Mat.25,36) i 
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mat. 25,40), 
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trafiały do coraz szerszych środowisk na terenie Francji, Niemiec i innych krajów 
Europy i Ameryki. 

Około 1864 roku jeden z zamożnych parafian warszawskich, Karol Szlenker, pragnąc 
przyjść z pomocą Szpitalowi Ewangelickiemu, ufundował stypendium dla panny Róży 
Marii Roszkówny z Warszawy, pozwalające jej na wyjazd do Domu Diakonis w 
Kaiserswercie. Siostra Róża po powrocie już jako diakonisa pracowała wśród chorych i 
prowadziła aptekę szpitalną.  

W dziesięć lat później dzięki staraniom ks. Karola G. Manitiusa przybyła z 
Wrocławia do Warszawy s. Ida von Biberstein, która podjęła pracę wśród ubogich 
parafian i w Domu Sierot.. Była to jednak przysłowiowa kropla w morzu parafialnych 
potrzeb. Mimo reaktywowania Stowarzyszenia Dam Opiekunek, mimo przekształcenia 
Wydziału Jałmużniczego w Wydział Opieki Kolegium Kościelnego i pogłębienia 
obejmowanej przezeń problematyki, występowała pilna potrzeba zorganizowania 
zespołu osób o specjalnych kwalifikacjach i niezbędnych przymiotach charakteru. 
Widział tę potrzebę ks. dr Leopold Otto, II proboszcz w parafii. Opracował więc 
memoriał dla Kolegium Kościelnego, w który przedstawił sprawę założenia żeńskiego 
diakonatu. Kandydatki na diakonisy, zdaniem ks. Otto, powinny rekrutować się z 
terenów ziem polskich i powinny znać potrzeby warszawskiej parafii.  

Ówczesny prezes Kolegium Kościelnego, Ludwik Jenike, gorąco sprawę poparł i 
wniosek ks. Otto przedstawił w dniu 5 czerwca 1878 roku na Ogólnym zebraniu 
parafian. Zebranie uchwaliło założenie Diakonatu Warszawskiego, a w kilka tygodni 
później Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zatwierdził te uchwałę. 

Powstał komitet organizacyjny, w skład którego weszli: prezes Kolegium Kościelnego 
Ludwik Jenike, księża: Karol G. Manitius i Leopold Otto, kurator  Szpitala p. 
Machnani oraz lekarze szpitalni: dr Benni, Kwaśniecki i Malcz. Komitet opracował 
zasady przyjmowania, kształcenia i utrzymania kandydatek. 

W styczniu 1879 roku zgłosiło się sześć kandydatek. Pięć z nich zostało przyjętych: 
Marianna Adam, Henryka Grützner, Joanna Jenike, Wilhelmina Müller i 
Antonina Szmidt. Ks. Otto opracował statut diakonatu i instrukcję dla sióstr w 
poszczególnych instytucjach parafialnych oraz prowadził wykłady religijne trzy razy w 
tygodniu w Domu Starców, gdzie kandydatki przychodziły na szkolenie. Joanna Jenike i 
Antonina Szmidt zostały wysłane ponadto do Domu Diakonis we Wrocławiu. Po 
powrocie przystąpiły do pracy w Szpitalu Ewangelickim, a s. Antonina Szmidt została 
siostrą starszą. Niebawem przybyło jeszcze 9 kandydatek. Trudności występujące przy 
organizowaniu diakonatu udało się pokonać o tyle, że w lutym 1882 roku został 
zatwierdzony przez cara Aleksandra III statut diakonatu i wiosną można było, dokonać 
wyświęcenia kilku sióstr. We wrześniu tegoż roku zmarł ks. Leopold Otto. 

W dwa lata później zarząd diakonatu utworzył stanowisko inspektora diakonatu i 
powołał na nie ks. Henryka Bartscha a s. Julię Will na stanowisko siostry starszej. 

W ciągu  pięcioletniego okresu kierowania działalnością diakonatu ks. Bartsch przy 
współpracy z ks. Karolem Manitiusem zabiegał o zjednywanie kandydatek oraz 
przyczynił się do utworzenia honorowego Komitetu Opiekunek Diakonatu(1885), w 
skład którego weszły panie: Maria von Everth, Gabriela Loth, Paulina Bauerfeind, 
dr Dorota Bieling, Tekla Szczupakiewicz. Pierwsza z wymienionych opiekunek 
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przewodziła Komitetowi przez 12 lat. W tym czasie zgłosiło się 14 kandydatek, 3 
siostry zostały wyświęcone na siostry rzeczywiste: Aniela Bęczkowska, Cecylia Heine 
(zm. W 1894 r.) i Emma Sommer (zm. W 1901 r.) 

Od 1889 roku inspektorem diakonatu został ks. Juliusz Bursche, ówczesny diakon 
parafii. W czasie siedmioletniej działalności na tym odcinku pracy, ks. Bursche wystarał 
się o możliwość wysłania wszystkich kandydatek na kilkumiesięczne przygotowanie 
religijne do domu diakonis „Betania” we Wrocławiu. Ponadto siostry szpitalne 
otrzymały nowe, ośmiopokojowe mieszkanie na II piętrze nad oddziałem 
ginekologicznym szpitala. 

W latach 1896-1899 inpektorem diakonatu był ks. Julian Machlejd. Widział on 
potrzebę utworzenia również diakonatu męskiego, gdyż praca diakonis-kobiet 
przerastała często – jego zdaniem – siły fizyczne sióstr. Jednak wnisek ten nie był 
rozpatrywany. 

Następnie ks. August Loth, również w okresie kiedy był diakonem (1899-1910) 
został inspektorem diakonatu. Ks. Loth w ciągu 11 lat pracy pozyskał przeszło 40 
kandydatek i 9 sióstr rzeczywistych. I mimo, że cztery spośród dawnych sióstr zmarły, 
nowy oddział szpitalny i nowo powstałe w 1905 roku placówki jak: Ochronka dla 
Samotnych Kobiet, żłobek, tania kuchnia „Posiłek”, mogły być prowadzone przez 
diakonise. 

Po Marii von Everth, przewodniczącą Komitetu Opiekunek Diakonatu została od 
1900 roku Paulina Bauerfeindowa, a zastępowała ją żona ks. Lotha – Wanda z 
Gerlachów Lothowa. Później przewodniczącą była Maria Wernerowa.  Na miejsce s. 
Julii Will, siostry starszej w Szpitalu, która przeszła do pracy w Domu Starców, 
powołana została s. Maria Govenlock.  

Kolejnym inspektorem diakonatu i jego dyrektorem był ks. Mieczysław Rüger, od 
1911 roku długoletni diakon w parafii warszawskiej. Początek jego działalności 
przypadł na okres wyjątkowo trudny. Najpierw zobojętnienie parafian na spraw 
diakonii, a następnie I wojna światowa. 

Lata po pierwszwj wojnie światowej były również trudne dla prowadzenia działalności 
opiekuńczo-charytatywnej. Obszar jej bowiem rozwinął się znacznie, stawiając coraz 
rozleglejsze zadania przed jej kierownikiem. Mimo to udało się ks. Rügierowi w 
przeciągu pierwszych kilkunastu lat pracy pozyskać 14 sióstr i kilka osób świeckich 
serdecznie wspierających sprawy diakonatu. Do nich należeli: Emil Gerlach, kurator 
Szpitala Ewangelickiego do 1924 roku, który otaczał troskliwą troską również siostry 
pracujące poza Szpitalem, Ludwika Wernerowa, przewodnicząca Komitetu Pań 
Opiekunek, która rozumiejąc potrzebę wypoczynku po żmudnej pracy sióstr diakonis, 
wystawiła dla nich dom  letniskowy w Płatkownicy nad Bugiem, a także Adela 
Hoekowa, wiceprzewodnicząca Komitetu Opiekunek Diakonatu. Zapisała ona 10 
tysięcy rubli na budowę przyszłego domu macierzystego dla diakonis. 

Po Marii Wernerowej, w latach 1915-1923, przewodniczącą Komitetu Opiekunek 
Diakonatu była Amelia Temlerowa. Na stanowisko siostry starszej w Szpitalu 
Ewangelickim po s. Marii Govenlock, która przeszła do pracy w Domu Sierot, została 
powołana s. Berta Szmidt, a w latach 1917-1925 s. Maria Tosio, przybyła do 
Warszawy  z diakonatu w Miechowicach od „Matki”Ewy. Została ona mianowana (po 
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raz pierwszy w Warszawskim Diakonacie) siostrą przełożoną. Siostra Tosio opracowała 
dla zarządu diakonatu memoriał, w którym między innymi wskazywała, jako rzecz 
niezbędną utworzenie domu macierzystego dla diakonis. 

Zmarły w tym czasie: s. Aniela Bęczkowska (1917), s. Stanisława Heusler (1917), 
s. Julia Will (1921). Diakonat przeżywał krytyczne chwile. Z pomocą przyszedł ks. 
Karol Kulisz z Cieszyna. Dzięki jego staraniom przybyło do Szpitala Ewangelickiego 
kilka sióstr diakonis. Ks. Kulisz proponował aby utworzyć wspólny diakonat dla Śląska 
Cieszyńskiego i Warszawy z domem macierzystym w Dzięgielowie, jednak odległość i 
różnice regionalne – zdaniem ówczesnych – stanowiły pewną przeszkodę w podjęciu 
tej inicjatywy. 

Na wniosek ks. Rügera, zarząd diakonatu zaprosił na posiedzenie w dniu 1 lipca 1924 
roku ks. Zygmunta Michelisa, wówczas II proboszcza w parafii. Odtąd ks. Michelis 
...włożył w pracę gorące umiłowanie sprawy i bogate dary swej duszy. Rzucił zbawienną myśl otwarcia 
szkoły kandydatek, jako zaczątku domu macierzystego i płomiennymi odezwami pod tytułem Tabito 
wstań! na łamach wskrzeszonego przez siebie „Zwiastuna”, zjednywał serca niewieście dla sprawy – 
napisze później ks. Rüger. 

Niebawem zgłosiło się 11 kandydatek w tym 5 ze „Społeczności Chrześcijańskiej”, 
którą ks. Michelis zorganizował i prowadził wspólnie z ks. prof. Janem Szerudą. Na 
przełomie 1924 i 1925 roku zgłosiło się 25 kandydatek.  

Wzrost liczebny diakonatu wymagał odpowiedniego zabezpieczenia. Część budynku 
w Domu Starców przy ul. Żytniej została przeznaczona  do wyłącznego użytku 
kandydatek. Tutaj oprócz pokoju siostry starszej znajdowały się: sypialnia dla 
kandydatek, sala jadalna i sala wykładowa. Ponadto w drugiej połowie 1925 roku zarząd 
Szpitala Ewangelickiego przystąpił do budowy nowej części gmachu, przeznaczając w 
nim całe piętro do użytku wyświęconych już sióstr szpitalnych. Sprawne działanie 
kuratora szpitala, Jana Gessnera i wicekuratora Gustawa Jeutego, hojna ofiara 
rodziny byłego kuratora, Stanisława Dangla, subsydia magistratu warszawskiego i 
pomoc Banku Ewangelickiego pozwoliły na szybkie zakończenie prac. W dniu 6 
stycznia 1926 roku ks. bp Juliusz Bursche dokonał poświęcenia lokalu. 

Kilka miesięcy wcześniej na dorocznym Zebraniu Ogólnym Zboru (1925) uchwalono 
przeznaczyć 125 tys. zł na potrzeby diakonatu. Z kwoty tej 88 tys. zł posłużyło na 
zakup obszernej posesji położonej w lesie nad rzeką Jeziorką w Skolimowie. Na tym 
terenie znajdowała się drewniana willa, nazwana później „Betanią” 

Po wyjeździe s. Marii Tosio z powrotem do diakonatu w Miechowicach, od 1 lipca 
1925 roku obowiązki przełożonej diakonatu pełniła siostra Maria Lazarówna z 
Cieszyna. W dniu 13 kwietnia 1926 rku została na to stanowisko wybrana i wyświęcona 
s. Józefa Borsch. 

Nastał czas intensywnych prac nad przygotowaniem kandydatek do pracy 
pielęgniarskiej w szczególności i nad pogłębianiem ich życia duchowego. Do opieki nad 
kandydatkami włączyła się ofiarnie małżonka ks. Michelisa, Adela Michelisowa. Ks. 
Rüger i ks. Michelis w bezpośrednich kontaktach i w artykułach publikowanych na 
łamach „Zwiastuna” i „Tabity”mkształtują model osobowej postawy diakonisy, 
udzielają odpowiedzi na liczne pytania, rozstrzygają wątpliwości.  

Diakonatowi Warszawskiemu nadano imię „TABITA”. Ks. Michelis opracował statut 
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diakonatu, który został przyjęty przez Ogólne Zgromadzenie Zboru w dniu 17 
października 1926 roku i zatwierdzony przez Konsystorz w dniu 30 października 1926 
roku. Opracował także regulamin wewnętrzny diakonatu zatwierdzony przez Radę 
Opiekuńczą w dniu 24 marca 1927 roku. Do Rady Opiekuńczej weszli: dr Babiński, 
naczelny lekarz szpitala, s. Józefa Borsch przełożona diakonatu, senator Ludwik 
Józef Everth, prezes Kolegium Kościelnego, Emil Gerlach, kurator szpitala, ks. 
August Loth, I proboszcz parafii, ks. Zygmunt Michelis, II proboszcz, ks. 
Mieczysław Rüger, diakon oraz przewodniczący Wydziału Opieki Kolegium 
Koście1nego, kierowniczka nowicjatu, starsza siostra szpitalna i delegatki z placówek, w 
których pracowały siostry. 

W dniach 6 i 7 czerwca 1928 roku obchodzono uroczyście pięćdziesięciolecie 
założenia Diakonatu Warszawskiego. W dniu 6 czerwca odbyło się poświęcenie nowej 
kaplicy w Szpitalu Ewangelickim przy ul. Karmelickiej 10, a następnego dnia po uro-
czystym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy i jubileuszowym obchodzie w sali 
konfirmacyjnej, odbyło się w Skolimowie, na zakupionej w 1925 roku posesji, poświę-
cenie kamienia węgielnego pod budynek, który nazwano ,,TABITĄ”. Zgodnie z 
założeniami budynek ten przeznaczono na pensjonat dla rekonwalescentów Szpitala 
Ewangelickiego, ale znalazł w nim również swoje stałe miejsce Dom Macierzysty 
Diakonatu Warszawskiego. 

Budowa została zakończona w 1930 roku, a w dwa lata później ,,Tabita” otrzymała 
kaplicę w stylowo dokomponowanej dobudowie do budynku głównego. Odtąd w 
skolimowskiej ,,Tabicie” i ,,Betanii” przygotowywały się kandydatki na siostry dia-
konisy. Tutaj otrzymywały czepki próbne i czepki sióstr rzeczywistych. Niektóre z nich 
pozostawały tu do stałej pracy. W zaciszu leśnym wszystkie siostry spędzały urlopy, a 
po trudach wieloletniej służby Pańskiej odpoczywały jak w domu rodzinnym. 

Zgromadzenie Sióstr Diakonatu warszawskiego „Tabita” obejmowało wówczas sto 
osób. Siostry „Tabitanki” pracowały w szpitalu Ewangelickim przy zbiegu ulicy 
Karmelickiej 10 i Mylnej, w Domu Starców przy ul. Żytniej 36, w Domu Sierot przy ul. 
Karolkowej 77, w świetlicy Wolskiej przy ul. Żytniej 32, w Schronisku dla Samotnych 
Kobiet przy ul. Elektoralnej 23, w bursach dla dziewcząt i dla chłopców, w Zakładzie 
dla Rekonwalescentów Szpitala Ewangelickiego w skolimowskiej „Tabicie” i w Domu 
Macierzystym sióstr diakonis tamże. Ponadto siostry Tabitanki prowadziły Dom 
starców w Kaliszu, Dom Diakonis w Płatkownicy, a także roztaczały opiekę nad 
chorymi i ubogimi w Warszawie. 

Biały Dom ,,Tabita” stał się dla parafian warszawskich chlubą i umiłowaniem, dla tych 
zwłaszcza, którym dane było przyczynić się do jego budowy i rozwoju. 

Pomyślny rozwój Diakonatu Warszawskiego został zahamowany w latach II wojny 
światowej. Siostry „Tabitanki” w trudnej wojennej rzeczywistości musiały się borykać z 
wieloma problemami, również natury moralnej. Czy można bowiem udać się na 
spoczynek po wielogodzinnym, mozolnym dniu pracy szpitalnej, skoro za oknem, za 
murem, gdzie mieści się Getto Warszawskie jęczą zziębnięte dzieci i błagają o 
cokolwiek do jedzenia? Czy można nie przechować broni, chociaż służy ona do 
zabijania ludzi, skoro wiadomo, że jej ujawnienie pociągnie za sobą śmierć wielu 
niewinnych? Może lepiej zostawić te skomplikowane problemy, wyzwolić się od nich, 
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przestać być Tabitanką, uciec? Ale i to nie było łatwe. Siostry podejmują walkę z 
wojenną nędzą, z okrutnym cierpieniem, często z sobą samą. Są wszędzie tam, gdzie je 
powołano do niesienia pomocy i pociechy. Opiekują się dziećmi i starcami, opatrują 
chorych i rannych, ukrywają uciekinierów i osoby zagrożone, niosą pomoc 
mieszkańcom Getta Warszawskiego, uczestniczą w ewakuacji Szpitala Ewangelickiego z 
ul. Karmelickiej nr 10, zakładają Polski Szpital Ewangelicki przy zbiegu ulicy 
Królewskiej i Marszałkowskiej. Biorą udział w Powstaniu Warszawskim. Są 
sanitariuszkami i łączniczkami. Kilka z nich w tych trudnych latach odchodzi do 
wieczności. Są to: s. Berta Szmidt (1943) po 61 latach pracy w diakonacie, s. Jolanta 
Janina Stawińska (1943) po 5 latach, „Matka” przełożona diakonatu s. Józefa Borsch 
(19430 po 17 latach pracy, s. Zelma Zuzanna Cieślar (19430 po 8 latach pracy, 
przełożona diakonatu s. „Antonina” Amelia Maether /Mether/ 4. IX. 1944 podczas 
Powstania Warszawskiego w Tymczasowym szpitalu ewangelickim przy ul. Szpitalnej 5 
ginie pod gruzami, po 16 latach pracy w diakonacie.   

Po upadku Powstania Warszawskiego, w dniu 2 października 1944 roku grupa sióstr 
Tabitanek z ks. Michelisem i innymi osobami działającymi w latach wojny w Polskiej 
Parafii Ewangelickiej dostają się do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po pewnym 
czasie siostry drogą okrężną docierają do „Tabity” w Skolimowie. Tu umiera po 
dłuższej chorobie, w grudniu 1944 s. Janina Irena Rej, po 14 latach pracy w diakonacie i 
zgodnie z ostatnią wolą zmarłej zostaje pochowana pod krzyżem na wzgórzu 
tabitańskim. 

Po wyzwoleniu  Warszawy w 1945 roku znów widzimy siostry w stołecznym mieście. 
Życie parafialne trzeba organizować wśród zwałów gruzów i wojennych zniszczeń. 

W marcu 1945 r. w ocalałym domu parafialnym przy ul. Emilii Plater 7 działa 
kancelaria Polskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej trójcy w Warszawie. To tu 
s. Ewaelina, Ewa Krygiel, pełni funkcję sekretarki. Zakłada ewidencję parafian. 
Rejestruje zgłaszających się po tułaczce popowstaniowej i po powrotach z obozów. W 
grubych zeszytach, formatu A4 w linie, zwanych Unikatami wypisuje akta zgonów na 
podstawie zeznań świadków. Po kilkunastu miesiącach kancelaria zostaje przeniesiona 
do częściowo uporządkowanego już budynku przy ul. Kredytowej 2/4. tutaj toczy się 
proces odbudowy społeczności zborowej w części materialnym i duchowym. 

Diakonat Wrszawski po śmierci s. Antoniny Amelii Maether nie ma przełożonej. Poza 
diakonisami pracującymi w Warszawie i „Tabicie” wiele sióstr rozjechało się w różne 
strony. Siostra Maria Govenlock i s. Gabriela Biederman wraz z dziećmi, starcami z 
warszawskich zakładów opiekuńczych ocalonych po popowstaniowej tułaczce, 
przebywają na plebanii w Żyrardowwie. Siostra Aurelia Scholl zabrała stamtąd kilkoro 
dzieci, sierot i wyjechała z nimi do Miechowic. Siostra jadwiga Kunert pełni funkcję 
siostry zborowej w Kaliszu, a siostra Klara Rega prowadzi kaliski Ewangelicki Dom 
Starców. W maju 1945 r. osiem sióstr diakonis wyjechało do Gdańska. Wśród nich 
siostra Leokadia Gittel, s. Aleksandra Jelonek, s. Amalia Włodkowska. Razem z grupą 
lekarzy z byłego Szpitala ewangelickiego w Warszawie, pod przewodnictwem dra 
Mieczysława Trenknera i przy współpracy z ks. Edwardem Dietzem podjęły 
organizowanie tam Szpitala Ewangelickiego.  

-To jest filia naszego warszawskiego Szpitala Ewangelickiego - cieszą się siostry 
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Tabitanki. Inne siostry – w tym siostry: Ingeborga i Nanny Uggla na zlecenie władz 
kościelnych, ks. biskupa Jana Szerudy pracują w instytucjach zborowych na Mazurach i 
na Śląsku. 

W 1947 r. sytuacja Diakonatu Warszawskiego stabilizuje się. Z grona dwudziestu 
czterech sióstr Tabitanek, które po wojennych latach pozostały w Zgromadzeniu, 
została wybrana na stanowisko przełożonej – siostra Matylda Hahn. Chociaż 
kilkanaście sióstr nadal pracuje w Gdańsku, w Kaliszu, w Miechowicach, przyjeżdżają 
do „Tabity” na chwile wytchnienia, na spotkanie w siostrzanym gronie, na ostatnie 
miejsce ziemskiego pobytu. 

W stolicy, gdy sprzyja pogoda, w wypalonych murach odgruzowanego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego Św. Trójcy odbywają się pod otwartym niebem 
nabożeństwa niedzielne. Jest Szkółka Niedzielna dla dzieci, funkcjonuje kuchnia 
parafialna i Przychodnia Szpitalna, rozdawane są unrowskie dary. I wszędzie pracują 
siostry Tabitanki. Są urzędniczkami i pielęgniarkami, uczą dzieci i opiekują się nimi, 
pełnią funkcję zakrystiana i organisty. Załatwiają sprawy wielkie, doniosłe i drobne, 
codzienne, niezbędne. Są tu stale lub dojeżdżają codziennie z „Tabity” ze Skolimowa: s. 
Berta Brandt, s. Ludmiła, Lidia Kuźmin, s. ewelina, Ewa Krygiel, s. Stanisława Maether, 
s. henryka Reich, s. Regina Witt. Z Mazur powróciły bliźniacze siostry Ingeborga i 
Nanny Uggla i pracują także w „Szpitaliku” na I piętrze w oficynie budynku przy ul. 
Kredytowej 2/4. 

W skolimowskiej „Tabicie” panuje niezwykły ruch. Zwłaszcza w sezonie letnim 
wszystkie pomieszczenia Białego Domu i „Betanii”sa wypełnione. Pierwsze piętro 
budynku „Tabity” zajmują pracownicy Ministerstwa Zdrowia, którzy po pracy w 
Warszawie dojeżdżają tu autokarem. Mieszkają tu siostry Tabitanki. Od czerwca do 
września prowadzone są tu kolonie letnie dla dzieci oraz obozy wypoczynkowe dla 
młodzieży. W 1947 roku powstaje Dom opieki dla osób starszych a także Dom Sierot. 
Pracują tu: s. Aniela, Anna Baranow, s. Eugenia Detke, s. Matylda Hahn, s. Wanda 
Kundt, s. Emilia Lindner.   Turnusy kolonijne prowadzą na zmianę s. Ludmiła, ss. 
Ugglanki i s. regina. Pomagaja siostrom osobyświeckie: Leokadia Keller, Natalia Keller, 
Alina Rudzka i inne. 

Pracy jest wiele, ale Tabitanek nie przybywa. Mijają lata, w których odchodzą do 
wieczniści: s. Maria Govenlock (1949) – pochowana w Węgrowie, s. Emilia Lindner 
(1950), s. Eugenia A. Detke (1952), s. Stanisława Maether (1953), s. Berta Brandt (1971) 
pochowane w Warszawie. 

Początek lat sześdziesiątych przyniósł ciężkie doswiadczenia. Pewnej zimowej nocy 
23. XII. 1961 r. płonie „Betania” w parku tabitańskim. Przyczyna pożaru jest nie 
wyłączony przez pensjonariuszy Domu Opieki piecyk elektryczny. Starców trzeba 
przenieść do „Tabity”, w której mieści się Dom Sierot, mieszkają siostry, a całe 
pierwsze piętro zajmuje Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Niewiele później ulegają 
likwidacji lub upaństwowieniu zakłady wychowawcze prowadzone przez diakonisy. 
Siostry dramatycznie przeżywają te fakty. Kilka z nich adoptuje najmłodsze, osierocone 
dzieci.  Wcześnie Ewangelicki Szpital w Gdańsku zostaje przemianowany na Szpital 
Kolejowy. Siostry mogą tam znaleźć zatrudnienie jedynie jako świeckie pielęgniarki. 
Wreszcie zapada decyzja najwyższych władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
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PRL o scaleniu wszystkich diakonatów ewangelickich w Polsce w jeden, z domem 
macierzystym w Dzięgielowie. Siostry Tabitanki otrzymują powiadomienie o tym fakcie 
pismem z dn. 6 lipca 1962 r. – Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał, nikt się nas o 
nic nigdy nie pytał! – oburzają się. Siostry stają w obliczu kolejnego, poważnego 
problemu. Bo jak odejść z Warszawy, od tutejszych ludzi i spraw, którym poświęciło się 
najlepsze lata życia? Kilka sióstr po prostu nie może podpisać otrzymanej deklaracji. W 
kręgach osób zainteresowanych powstaje spór, czy byłym siostrom Tabitankom wolno 
nosić strój diakonisy. Diakonat Warszawski, o który tak troskliwie przez lata całe 
zabiegał długi szereg duchownych, wspierany przez liczny zastęp osób świeckich – 
umiera, już umarł.  

Pozostał Dom opieki „Tabita”. Ostatecznie jedyna placówka opiekuńcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 

Ks. senior Ryszard Trenkler otoczył wielką troską ten dom w latach, kiedy był 
proboszczem warszawskiej parafii. W 1964 roku postarał się o przyjazd z Gdańska s. 
Aleksandry Jelonek i jej powierzył opiekę nad domem i starcami. W późniejszych latach 
przyczynił się również do przyjazdu do „Tabity sióstr z diakonatu w Dzięgielowie. 
Najdłużej przebywa tu s. Zuzanna Lazar.  

Po opuszczeniu budynku „Tabity” przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną, ks. 
senior Trenkler zorganizował przebudowę wnętrza i remont generalny pomieszczeń 
mieszkalnych i gospodarczych i musiał podejmować wiele energicznych działań dla 
zgromadzenie potrzebnych środków na prowadzenie i utrzymanie tej placówki.  Co 
roku, najczęściej w Niedzielę Palmową lub w Wigilię Bożego Narodzenia, cała kolekta z 
nabożeństwa w kościele Św. Trójcy przeznaczona była na potrzeby „Tabity”, a ks. sen 
Trenkler nawoływał o podzielenie się swoimi zasobami, tak jak wigilijnym opłatkiem z 
tymi, którzy może najbardziej tego potrzebują. Dla utrzymania więzi parafian z 
pensjonariuszami „Tabity” i całym obiektem tabitańskim, ks. sen. Trenkler 
kontynuował tradycję wprowadzonych przed laty przez ks. prefekta Ottona Krenza 
corocznych wycieczek parafialnych, organizowanych w dniu katolickiego święta Bożego 
Ciała do „Tabity” oraz wprowadził wiosenne koncerty chóru kościelnego dla 
pensjonariuszy Domu Opieki. 

Jest 31 października 1981 roku. Nabożeństwo pamiątki Reformacji odprawia w 
kaplicy tabitańskiej ks. senior Jan Walter, kolejny proboszcz parafii. Ogromna tafla 
szklana stanowiąca ścianę ołtarzową, za nią jesienny las. Złote i rudawe liście, które 
jeszcze z drzew nie opadły i ciemna zieleń sosen. Na tym tle postać księdza głoszącego 
Słowo Boże tchnie powagą i spokojem. Kaplica jest wypełniona.  Są tu pensjonariusze 
Domu Opieki (ok. 30 osób), parafianie z terenu Konstancina –Jeziornej, goście 
zagraniczni, którzy przyjechali do „Tabity” z darami żywnościowymi i pracownicy 
miejscowi. Nieskazitelną bielą jaśnieją czepki diakonis, w tym i sióstr Tabitanek. Jest tu 
s. Aleksandra Jelonek, s.s. Ingeborga i Nanny Uggla. 

S. Ewa Cieślar gra na małyvch elektrycznych organach pieśni o miłości Chrystusowej i 
hymn reformacyjny Warowny grodem jest nasz Bóg. Nabożeństwa w „Tabicie do chwili 
obecnej odbywają się regularnie. 

Po nabożeństwie odwiedzam mieszkańców tego cichego domu w ich pokojach. S. 
Aleksandra opowiada mi o swojej pracy szpitalnej. Pani Helena Lilienhalowa pokazuje 
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fotografie wnuków; pan Lahman wspomina czas, gdy przed 12 laty przybył tu razem z 
żoną. Prosi bym pozdrowiła znajomych z Kalisza. Z radością mówi o swoich dzieciach, 
wnukach i prawnukach. Pani Anna Hoffman nie ma nikogo bliskiego. Rzebyła 
niedawno kolejny zawał mięśnia sercowego. Tutaj powoli wraca do sił. Dwie staruszki 
mieszkają w jednym pokoju. Tu jest ich odrębny świat. Śmieją się i żalą prawie 
równocześnie. Niewiele rozumieją z tego co je otacza.  

Przed obiadem w jadalni jest gwarno. Niektóre osoby porozumiewają się między sobą 
dość głośno, gdyż nie dosłyszą. Pani Lidia Lazarowa zachęca do nabierania dokładki, 
wiele osób to czyni. Jedna ze staruszek siedzących przy naszym stole nie chce jeść. 

- Siostra Zuzanna będzie musiała ją nakarmić – informuje mnie jej sąsiadka. – Ona 
zawsze tak kaprysi.  

W budynku jest ciepło i przytulnie. Pan Alfred Lazar opowiada o bieżących remontach 
pomieszczeń. Pokazuje zabezpieczony przed korozją krzyż na kaplicy. Snuje propozycje 
wzniesienia rusztowania i dokonania renowacji drewnianego krzyża na wzgórzu. Ks. 
sen. Jan Walter myśli o tych osobach, których tutaj jeszcze nie ma. O ludziach chorych i 
samotnych, których „Tabita” nie może teraz przyjąć. Za mało tu miejsc, nie ma 
odpowiednich urządzeń, za mało ludzi pragnących sprawować opiekę nad 
schorowanymi i niedołężnymi. Do parafii wpływają stale nowe zgoszenia, wiele pilnych 
próśb o pomoc.  
- Istnieje potrzeba wybudowania i zorganizowania takiego domu opieki, który by 
spełnił funkcję szpitala geriatycznego – mówi ks. Senior. – Podjęcie działań mających 
na celu zaspokojenie tej potrzeby wymaga ofiarnego zespołu odpowiednio 
przygotowanych osób i znacznych środków finansowych. 
- O ile wiem, inicjatywą tą zainteresował się inż. Stanisław Jan Siostrzonek z Polskiego 
Instytutu Ewangelickiego w Sztokholmie, który zamierza pomóc w gromadzeniu 
środków. Siostry Ingeborga i Nanny Uggla zachęcały kiedyś na łamach „Zwiastuna”  do 
powoływania nowych form organizacji diakonackiej, pisały o diakonach – mężczyznach 
i diakonisach „bez czepka” 
- Wciąż jednak nie ma zgłoszeń do tej pracy. Nie ma powołań. 
 Wyjeżdżam ze skolimowskiej „Tabity” pełna mieszanych uczuć. Czasy się zmieniają, 
ludzie przychodzą i odchodzą, ale problem pozostaje ten sam. Trzeba nieść 
pomoc innym w potrzebie z radością i z miłością. Dlaczego to aż takie 
trudne?czyżby idea Tabity w naszej warszawskiej parafii gdzieś się zagubiła? Czyżby 
Tabita umarła w naszych sercach? Gdzie jesteś Tabito? Czy starczy nam miłości i wiary, 
aby cię odnaleźć i rozbudzić? 
Myślę też o sobie. Czy Pan Bóg pozwoli mi dożyć takiej jeszcze chwili, kiedy po parku 
tabitańskim będą biegały roześmiane dzieci, spędzające tu wakacje? Czy pozwoli 
patrzeć, kiedy parafialna młodzież będzie tu znajdywała radość pomocy bliźnim, i kiedy 
nie tylko sędziwi , ale i schorowani i niedołężni będą tu mieli swój serdeczny dom na 
ostatni przystanek na Bożej Ziemi, tak jak gdyby tu zawsze działały siostry diakonisy. 

 
Alina Eleonora Janowska 
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ŚLADAMI NASZYCH MATEK I OJCÓW 
 
Jedną z cech charakteryzujących środowisko ewangelików warszawskich była troska o 

drugiego człowieka. Znajdowała ona w przeszłości wyraz w różnych formach działań 
podejmowanych na rzecz mieszkańców stolicy niezależnie od ich wyznania i 
narodowości. Było to serdeczne wychodzenie naprzeciw i przybywanie z pomocą tam, 
gdzie to było najbardziej potrzebne. W imię miłości bliźniego powstawały więc 
placówki, świadczące o poglądach tego środowiska, o stosowaniu w codziennym życiu 
praktycznego chrześcijaństwa i o potrzebie pełnienia służby opiekuńczej, diakonijnej. 

Pierwszą taką placówką, o której wiemy, była Izba dla chorych, starych lub 
bezdomnych wędrowców, założona  w 1736 r. w domku grabarza, na terenie 
ówczesnego Cmentarza Ewangelickiego na Lesznie. Po przeniesieniu cmentarza na 
tereny przy ul. Młynarskiej (1792 r.) i wytyczeniu ulic na Lesznie, izba została 
powiększona. W toku dalszych działań, rozwoju i rozbudowy, w miejscu tym 
oznaczonym ulicami Karmelicką i Mylną powstał SZPITAL EWANGELICKI 
prowadzony przez Zbór Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy w Warszawie. 
Poświęcenie kamienia węgielnego miało miejsce w 1821 r. Wydarzenia związane z 
Powstaniem Listopadowym odsunęły nieco w czasie oddanie do użytku nowego 
budynku. Nastąpiło ono w 1837 r.. Szpital był sukcesywnie rozbudowywany i 
modernizowany. Zaliczano go do najlepszych i najnowocześniejszych nie tylko w 
Warszawie, ale i w kraju. Podczas II wojny światowej, w maju 1943 r. został zburzony 
razem z Gettem Warszawskim, którego mieszkańcom personel szpitalny do ostatnich 
chwil niósł pomoc. 

Jesienią 1943 roku udało się uzyskać pomieszczenie w budynku przy ul. Królewskiej 
35. Otworzono tam Polski Szpital Ewangelicki . Do pracy w szpitalu , po 
kilkumiesięcznym rozproszeniu wróciło 23 siostry diakonisy. Podczas Powstania 
Warszawskiego szpital był przekształcony w szpital powstańczy. Komendantem szpitala 
został ks. Zygmunt Michelis. W związku z toczącymi się walkami szpital był 
wielokrotnie ewakuowany do innych budynków, w tym przy ul. Szpitalnej nr 5. Tam 
zginęła przełożona diakonatu s. Antonina, Amalia /Amelia/ Maether /Mether/. 

Po II wojnie światowej, jesienią 1947 roku, w budynku przy ul. Kredytowej 2/4 
została uruchomiona Przychodnia Szpitala Ewangelickiego oraz Szpitalik z liczbą 10 
łóżek. Zarówno w przychodni jak i w szpitaliku pracowali lekarze z byłego Szpitala 
Ewangelickiego oraz siostry diakonisy: s. Bertha Brandt, s. Ludmiła Kuźmin, s. 
Henryka Reich, s. Ingeborga Uggla, s. Nanny Uggla, s. Regina Witt. 

��� 
Zbór Warszawski stale otaczał troską dzieci osierocone. W pierwszej połowie XIX w. 

sieroty i półsieroty były umieszczanre w rodzinach, jak dziś to nazywamy 
„zastępczych”. Kiedy w 1852 roku w Warszawie panowała epidemia cholery i 
gwałtownie zwiększyła się liczba dzieci pozbawionych rodziców, zaczęto myśleć o 
utworzeniu również odrębnego domu dla sierot.. Początkowo zebrano dwie grupy 
sierot (dziewczęta i chłopcy), które umieszczono w przystosowanych dla nich 
pomieszczeniach w Domu Starców w tzw. Pałacu Czerwonym przy ul. Erywańskiej 
(Kredytowa), a następnie w wybudowanym w 1853 r. przy tejże ulicy pod nr 2 domu 
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parafialnym przeznaczonym dla Starców i Sierot. W 1866 r. umieszczono tam około 
trzydzieściorga dzieci. Nadal jednak zbór Warszawski wspomagał rodziny przyjmujące 
sieroty na wychowanie, a liczba ich przewyższała na ogół stan osób w Domu Sierot. W 
listopadzie 1904 roku założono przy Domu Sierot Oddział dla Umysłowo 
Niedorozwiniętych i Upośledzonych Dzieci. W 1905 r. w oddziale tym przebywało 
siedemnaścioro dzieci  w wieku 4-15 lat. Dom Sierot wraz z dodatkowym oddziałem 
został umieszczony w nowym budynku przy ul Karolkowej 77. Dla Domu Sierot i 
Oddziału Specjalnego urządzono oddzielnie boisko  i ogródki. 2.II. 1911 roku odbyło 
się uroczyste poświęcenie nowego budynku, również znajdujacego się przy ul. 
Karolkowej 77, a przeznaczonego wyłącznie na Zakład dla Umysłowo 
Niedorozwiniętych. Prowadziła ten Zakład p. Helena Welfle, a Zarząd Diakonatu  
skierował do pracy w nadzorze nad dziećmi jedną diakonise,  s. Amalię Stiller. 

Dom Sierot był prowadzony przez siostry diakonisy. Stosunkowo długo kierowała 
nim siostra Maria Govenlock przy współpracy z s. Bertą Szmidt, która prowadziła 
księgowość i kasę tego domu. Ponadto opiekę nad Domem Sierot sprawowali: ks. radca 
August Loth , pp Joanna Hersowa, Joanna i Edmund Pinknartowie i Maria 
Skrzypkowa. 

Podczas II wojny światowej Dom Sierot przeżywał bardzo trudne chwile. Budynek 
został zniszczony w dniach Powstania Warszawskiego podobnie jak Dom dla 
Umysłowo Niedorozwiniętych i Dom Starców.  

Po wojnie, jesienią 1947 roku, ks. Zygmunt Michelis przy poparciu biskupa Jana 
Szerudy, utworzył Dom Dziecka w „Tabicie” w Skolimowie przy ul Długiej 43 
(Chylice, Konstancin-Jeziorna). Dom ten prowadziła pani Franciszka Ginter przy 
współudziale sióstr diakonis, s. Eugenii Detke, s. Anieli, Anny Baranow i innych osób. 
Dom dziecka w Skolimowie przetrwał do 1962 r., to jest do czasu likwidacji lub 
upaństwowienia podobnych zakładów w PRL. 

��� 
 

W trosce o młodzież, jej przygotowanie do życia i zawodu Zbór Warszawski 
prowadził poza licznymi szkołami  również placówki zapewniające „godziwą” opiekę w 
czasie gdy młodzi ludzie musieli mieszkać poza rodzinami. Wśród takich placówek 
należy wymienić bursy dla dziewcząt i dla chłopców. W bursach mieszkali często byli 
wychowankowie Domu Sierot. Trudno ustalić jednoznacznie kiedy ta forma opieki 
wystąpiła po raz pierwszy, wiadomo natomiast, że w pierwszych latach XX wieku miała 
już rozwiniętą i stałą formę. Bursę dla Dziewcząt nazywano „Ogniskiem” lub 
„Gniazdem”. Mieściła się ona w wydzielonym lokalu w Domu Sierot i stanowiła 
schronienie dla kilku, a czasem nawet kilkunastu dziewcząt przy ul. Karolkowej. Np. w 
1911 roku mieszkało tam 9 „pensjonarek”. Dwie z nich uczęszczały do szkoły średniej, 
dwie uczyły się modniarstwa, po jednej uczęszczało na kursy: buchalteryjny, freblanki, 
kroju i szycia, pedagogiczny, pończoszniczy. W 1938 r. w bursie mieszkały 4 
„pensjonarki”, które odbywały w Domu Sierot kurs gospodarstwa domowego. 

Bursa dla Chłopców mieściła się w Domu Starców przy ul. Żytniej 36. Stan liczebny 
jej pensjonariuszy był podobnie jak i dziewcząt, każdego roku inny. W 1937 roku 
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korzystało z niej 4 chłopców. Dwóch odbywało praktykę w biurach handlowych, jeden 
u ogrodnika, jeden w kancelarii parafialnej. 

W nawiązaniu do poczynań pedagogicznych Kazimierza Jeżewskiego w 1913 r. 
otwarto nową placówkę zwaną „Gniazdo Sieroce”. W 1912 roku Zbór warszawski 
zakupił 97 morgowy folwark w Baniosze, przeznaczając 40 mórg tego terenu na użytek 
„Gniazda”. Wystawiono nowe budynki: mieszkalny i gospodarcze. „Ojcem” tego domu 
został Seweryn Klemm, który tam zamieszkał z żoną i dziećmi. W latach I wojny 
światowej w domu tym znalazło opiekę i utrzymanie około 25 wychowanków i kilka 
osób dorosłych poza domownikami. W późniejszych latach dom został przekształcony 
w ośrodek szkolny. 

��� 
Różne formy opieki realizowane były przez grupy ludzi związanych z działalnością 

licznych zborowych placówek wychowawczo-dydaktycznych jak: żłobek, ochronki (2), 
szkoły elementarne (9), szkoły powszechne (3), szwalnia, szkoły średnie (2).  
Powstawanie, rozwój i przekształcanie tych placówek oraz zamierzenia i osiągnięcia ich 
pracowników i opiekunów wymagają odrębnego omówienia. Dla przykładu przytoczyć 
należy jednak kilka faktów. 

W latach poprzedzających I wojnę światową  Ochronka Ewangelicka przy ul. 
Żytniej 36 zasłynęła w stolicy m.in. dzięki organizowaniu kąpieli piątkowych. W 
specjalnie przygotowanej w tym celu łazience w budynku Domu Sierot (dwie wanny i 
sześć natrysków) w każdy piątek odbywała się kąpiel dla dzieci z ochronki, dla uczniów 
z pobliskich szkół, a czasem także dla członków ich rodzin. Opiekę nad kąpielami 
sprawowała siostra diakonisa Antonina Szmidt przy współudziale dyżurujących pań.  

Dla dzieci młodzieży szkolnej prowadzone było dożywianie w miejscach nauki (płatne 
i bezpłatne), dla uczniów niezamożnych były zakupywane abonamenty tramwajowe 
oraz wydawano kupony na reperację obuwia, a także na zakup odzieży. Uczennice 
Szwalni Ewangelickiej (przy ul. Erywańskiej – Kredytowej, później przy ul. 
Karolkowej77) z  wpływów uzyskiwanych za wykonane usługi krawieckie, miały 
zakładane własne konta, które po ukończeniu szkoły były im wypłacane jako 
„wyprawka” na dalsze dorosłe życie. 

Dla uczniów Szkółki Niedzielnej oraz szkół powszechnych organizowane były 
wyjazdy kolonijne, a szkoły średnie Prywatne Męskie Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja 
Reja i Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Królewny Anny Wazówny 
prowadziły własne ośrodki szkolno-letniskowe w Baniosze. 

��� 
Wielce pożyteczne zadanie w opiece nad dziewczętami i kobietami spełniało 

Schronisko dla Kobiet Samotnych. Powstało ono w 1898 r. i mieściło się 
początkowo w lokalu przy ul. Nowy Świat 17, później przy Erywańskiej (Kredytowa 2) i 
wreszcie przy ul. Elektoralnej 23. Zamieszkiwały w nim okresowo kobiety poszukujące 
pracy lub nie mogące wynająć oddzielnego mieszkania. Dla zilustrowania struktury 
zawodowej mieszkanek Schroniska można posłużyć się przykładem z 1910 roku. 
Mieszkały tam: 3 nauczycielki, 15 freblanek, 139 bon, 2 gospodynie, 2 buchalterki, 6 
sklepowych, 6 pielęgniarek, 13 szwaczek, 8 służących, 10 uczennic i 12 kobiet innych 
zawodów. Schronisko formalnie istniało do końca 1939 roku. Podobno jednak siostra 
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diakonisa Klara Licht, kierowniczka schroniska, usiłowała podtrzymać jego działalność 
także w latach II wojny światowej. 

��� 
Oprócz stałych placówek opiekuńczych, Zbór Warszawski organizował stosownie do 

okoliczności działalność okresową. Do takich form należy zaliczyć opiekę nad 
uchodźcami w 1914 roku, podczas I wojny światowej. Oprócz punktów żywienia 
utworzono wówczas Tymczasowy Szpital dla Uchodźców w budynku parafialnym 
przy pl. Małachowskiego, wyznaczając na ten cel salę Konfirmacyjną. 

Na dłuższy czas, nawet na kilka lat, tworzono punkty pomocy dla bezdomnych i 
bezrobotnych. W latach 1905-14 powstały w różnych miejscach Warszawy (Erywańska 
nr 4, Smocz nr 43, Solec nr 22, Wolska nr 40) pod kierunkiem pań Adamowej 
Hersowej, Władysławowej Pfeifferowej, Aleksandrowej Pfeifferowej, Gustawowej 
Hornowej, kuchnie – punkty żywienia zwane „Posiłek”. W latach 
międzywojennych powstał z inicjatywy senatora Ludwika Józefa Everta Ewangelicki 
Komitet Pomocy Bezrobotnym. W wyniku działań tego Komitetu wynajęto budynek 
pofabryczny przy ul. Okopowej 12 i tam wydawano od 300 do 2000 obiadów dziennie. 
W latach trzydziestych XX wieku otworzono przy ul. Żytniej 32 Świetlicę 
Ewangelicką, która niosła pomoc rodzinom bezrobotnych. Świetlicą tą kierowała 
przez kilka lat siostra diakonisa Nanny Uggla. 

��� 

Najdłużej utrzymywaną formą działalności opiekuńczej w Zborze Warszawskim była 
opieka nad ludźmi w podeszł6ym wieku. Zapoczątkowana w skromnych rozmiarach w 
1736 roku, z różnymi przerwami, przybrała oficjalną formę w 1843 roku, kiedy to Dom 
Starców otrzymał oddzielny budynek. Jak już wspomniano wcześniej, lokalizacja Domu 
Starców była zmienna, starano się bowiem jego mieszkańcom stworzyć najlepsze 
warunki bytowania. W 1903 roku Dom Starców przeniesiono do rozbudowanego i 
zmodernizowanego budynku Schronienia dla Nieuleczlnie Chorych i Epileptyków przy 
ul. Żytniej 36 prowadzonego przez Zbór Warszawski od 1882 roku. Dom ten uległ 
zniszczeniu po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, a siostry opiekujące się starcami  
wraz z nimi i grupą sierot, przedostały się w okolice Łowicza, skąd w 1945 r. przeniosły 
się z całą gromadką na plebanię do Żyrardowa. W listopadzie 1947 r. została 
wznowiona działalność Domu Starców, który znalazł swą siedzibę w budynku 
„Betanii” na terenie parku tabitańskiego w Skolimowie przy ul. Długiej 43. po pożarze 
„Betanii” 23. XII. 1961 roku starców przeniesiono do budynku „Tabita”. Dom ten 
nazwano później Domem Opieki. 

Alina Eleonora Janowska 
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KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK CHARYTATYWNYCH  
PARAFII ŚW.  TRÓJCY 

 

1821 -  Wybudowanie szpitalnego u zbiegu ulic Mylnej i Karmelickiej. Zaczątki 
szpitala ewangelickiego  sięgają XVIII wieku, najpierw izba chorych i starców w 
drewnianym budynku przy cmentarzu (1736), potem pierwszy murowany budynek 
(1785). Szpital u zbiegu ulic Mylnej i Karmelickiej od momentu powstania był 
stale rozbudowywany i unowocześniany. Działał w tym miejscu do kwietnia 1943 
roku. 

1853 – Powstanie Domu Starców przy ul. Erywańskiej (Kredytowej) 
1857 – Przeznaczenie dwóch sal w Domu Starców dla sierot. 
1869 – Kolegium Kościelne uzyskało pozwolenie na prowadzenie ochronki dla 

ubogich dzieci przy ul. Erywańskiej, potem również przy ul. Żytniej, które po 
pierwszej wojnie światowej zostało przekształcone w przedszkole (działało do 
wybuchu Powstania Warszawskiego) 

5.VI. 1878 r. – Ogólne Zgromadzenie parafian uchwaliło na wniosek ks. 
Leopolda Otto założenie Diakonatu Warszawskiego 

Styczeń 1879 r. – Przyjęto pierwszych pięć kandydatek do diakonatu.  
27. IX. 1882 -  Poświęcenie budynku przeznaczonego na Dom dla Nieuleczalnie 

Chorych (potem rozbudowany), przy ul. Żytniej 
Luty 1882 – Zatwierdzenie przez cara Aleksandra III statutu diakonatu  
1884 – Utworzenie stanowiska inspektora diakonatu (1884-89: ks. H. Bartsch, 

1889-96: ks. Juliusz Bursche, 1896-99: ks. Julian Machlejd, 1899-1910: ks. August 
Loth, od 1911r., jak również w okresie międzywojennym ks. Mieczysław Rüger) 

1903 – Połączenie Domu dla Nieuleczalnie Chorych z Domem Starców 
(budynek przy ul. Żytniej)  

1904 – Założenie Domu dla Umysłowo Niedorozwiniętych i Upośledzonych 
Dzieci (jedyny tego typu zakład w Polsce na początku XX wieku) przy ul. 
Karolkowej, początkowo w jednym budynku z Domem Sierot, potem od 1911 w  
oddzielnym nowocześnie wyposażonym budynku   

1904 – Powstało Schronisko dla Samotnych Kobiet przy ul. Erywańskiej (w 
dawnym lokalu Domu Starców) przeznaczone dla kobiet w wieku 16-35 lat, oraz 
przy ul. Elektoralnej dla kobiet z poza Warszawy. (Schronienie dla Kobiet istniało 
już od 1898 początkowo w lokalu na Nowym Świecie, a potem na ul. Wareckiej). 

1905 – Wybudowano Dom Sierot przy ul. Karolkowej, z boiskiem i ogrodem.  
1905 – Powstał żłobek dla małych dzieci początkowo na ul. Górczewskiej, 

potem w specjalnie przygotowanym do tego celu lokalu na tyłach Domu Sierot 
przy ul Karolkowej 

1905 – Powstała instytucja „Posiłek” – prowadzenie w kilku punktach Warszawy 
taniej kuchni dla ubogich i wydawanie bezpłatnych posiłków dla najuboższych 
mieszkańców Warszawy. 
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1925 – Zakupienie na cele diakonatu obszernej posesji nad rzeką Jeziorką w 
Skolimowie z drewnianą willą, nazwaną później „Betanią”. 

17. X. 1926 r. - Przyjęto przez Ogólne Zgromadzenie Zboru statutu diakonatu, 
który został opracowany przez ks. Zygmunta Michelisa. 

7. VI. 1928 r. – Na posesji w Skolimowie, poświęcenie kamienia węgielnego pod 
budynek, który nazwano „Tabitą” z przeznaczeniem go na pensjonat dla 
rekonwalescentów i Dom Macierzysty Diakonatu Warszawskiego. 

1930 – Zakończenie budowy „Tabity” 
1934 – Zakończenie budowy  kaplicy przy budynku głównym „Tabity” 
II wojna światowa – „Tabita” została  zajęta przez Niemców 
1943 – Wraz z likwidacją getta warszawskiego zostaje zlikwidowany Szpital 

Ewangelicki, po ewakuacji  - personel reorganizuje Szpital na rogu ul. Królewskiej 
i Marszałkowskiej, w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego w 1944 roku 
przenosi swoją działalność na ul. Szpitalną 5 i na pl. Zbawiciela (W Domu 
Metodystów) 

1944 – Zabudowania  na ulicy Karolkowej i Żytniej zostały spalone w czasie 
Powstania Warszawskiego. 

1944 – Po Powstaniu Warszawskim siostry Diakonatu Warszawskiego wraz z ks. 
Michelisem poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie drogą okrężną powracają do 
Chylic  

1945 – Budynek „Tabity” częściowo został zajęty przez przypadkowych 
lokatorów. Mimo to, zdziesiątkowany Diakonat Warszawski wznowił  działalność.  

1947 -  W „Betanii” ulokowano Dom Opieki, a w „Tabicie” Dom Dziecka, Część 
sióstr udała się do pracy do różnych placówek na Mazurach i Śląsku i do Szpitala 
Ewangelickiego w Gdańsku.  

1954 – Po likwidacji wydziału teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim 
„Tabita” staje się również siedzibą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dom 
Dziecka przeniesiono do Ząbkowic Śl. 

Lata sześćdziesiąte – likwidacja lub upaństwowienie  zakładów 
wychowawczych prowadzonych w Polsce przez diakonise. Kilka sióstr 
adoptowało najmłodsze, osierocone dzieci. 

196... – Władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego scaliły wszystkie 
diakonaty ewangelickie w Polsce w jeden, z domem macierzystym w Dzięgielowie. 
Tym samym zlikwidowany został Diakonat Warszawski. 

23. XII. 1962 r. – spłonęła willa „Betania”; pensjonariusze zostali 
przeprowadzeniu do bardzo już przepełnionego białego domu „Tabita” 
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1968 – po opuszczeniu „Tabity” przez ChAT, przeprowadzono generalny 
remont budynku  i tak to Dom Opieki „Tabita” pozostał jedyną placówką 
opiekuńczą parafii Św. Trójcy.  

220 LAT KOŚCIOŁA ŚW. TRÓJCY 
W dniu 30 grudnia 2001 roku przypadła 220 rocznica poświęcenia kościoła. Nie 

przewidywano żadnych specjalnych uroczystości jubileuszowych z tej okazji. Ale 
proboszcz naszej parafii ks. dr Włodzimierz Nast w powitaniu zboru na 
nabożeństwie tego dnia jak i biskup Kościoła - ks. Janusz Jagucki w swoim 
kazaniu nawiązali do tej rocznicy.  

 
 

KAZANIE BISKUPA JANUSZA JAGUCKIEGO 
WYGŁOSZONE W KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY 

W DNIU 30. XII. 2001 R. 
W 220 ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

 
Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj 

będzie cześć i chwała na wieki! 
Śpiewajcie radośnie, niebiosa i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan 

pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! 
A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. 
Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego 

łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę 
Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. 

Izaj. 49, 13-16 
 
Kochani! Od niespełna roku należymy z żoną do warszawskich parafii. Jest to 

dla mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj stanąć na tej ambonie, by razem z Wami 
podziękować Bogu za tę piękną świątynię. Przed 120 laty, 30. XII, kazanie z okazji 
100-lecia poświęcenia kościoła wygłosili tutaj w języku polskim  ks. Leopold Otto, 
a pastor Karol Gustaw Manitius w języku niemieckim. 

Wnętrze kościoła wyglądało imponująco. Postawiono nowy piękny ołtarz z 
włoskiego marmuru, zawieszono 22 żyrandole: 12 i 8 świecowe wykonane na 
wzór paryski. Na nowo pomalowano wnętrze kościoła, ustawiono nowe ławki. 
Koszt gruntownej renowacji wyniósł ok. 12 tys. rubli i pokryty został ze składek 
wiernych. Przed 120 laty – w 1881 roku powstał też chór kościelny, o co ks. Otto 
przez lata zabiegał. Prowadził go p. Troszel – solista Opery Warszawskiej. 

W minionym roku starałem się jako Biskup Kościoła być tu na nabożeństwach 
razem z Wami bez specjalnych okazji, także w zwykłe niedziele. Czynili to także 
moi poprzednicy, a w szczególności bp Juliusz Bursche, bp Karol Kotula, bp 
Andrzej Wantuła i bp Janusz Narzyński. 
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Kochani! Życie idzie naprzód! W przyszłą niedzielę – 6 stycznia będę w 
Katowicach na uroczystości instalacji nowego biskupa diecezji katowickiej ks. 
Tadeusza Szurmana. Będzie to dla mnie 1-sza rocznica mojej instalacji na urząd 
Biskupa naszego Kościoła. – „zaprawdę słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i 
chwały udziela Pan nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności”. 
-  Z wielką radością chwalimy dziś Boga za Jego łaskę i spełnienie obietnicy, którą 
odczytałem przed chwilą w Słowie Bożym: „JA CIEBIE NIE ZAPOMNĘ. Oto 
na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma”. 
TWOJE MURY... Te mury zostały poświęcone dokładnie 220 lat temu 30 grudnia 
1781 roku. Inicjatorem i dumą budowy był prezes Rady Zboru – Piotr Tepper, 
narodowy bankier króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. On w dniu 15 
stycznia 1777 r wyjednał u króla zatwierdzenie własności zakupionych gruntów i 
pozwolenie na wzniesienie kościoła oraz budowę domu parafialnego, szkoły i 
szpitala. 24 kwietnia 1777 budowa ruszyła. Rok później założono kamień węgielny 
w miejscu gdzie znajduje się ten ołtarz, oraz tablicę miedzianą z historycznym 
napisem w języku łacińskim. Jak wiemy budowniczym kościoła był architekt 
królewski Szymon Bogumił Zug. 

Sięgnijmy do wspomnień z przed 20 laty – w 1981 roku z okazji 200-lecia tej 
świątyni kazanie wygłosił 31. XII. ks sen. Ryszard Trenkler. Trwał wtedy stan 
wojenny. Jubileusz był obchodzony bez rozgłosu, w ciszy nabożeństwa 
sylwestrowego. Kaznodzieja wspomniał w kazaniu jak mocno przeżył Jubileusz 
150-lecia tego kościoła – gdy jako 20-letni student teologii w 1931 roku stał po 
jednej stronie szpaleru, kędy przchodził ówczesny prezydent Rzeczypopolitej 
Ignacy Mościcki. Kosciół nie mógł wtedy pomieścić wszystkich uczestników 
nabożeństwa. Kazanie wygłosił bp Juliusz Bursche mówiąc m.in.: „Trzeba nam 
wiary pewnej i silnej, że zwycięstwo ostateczne pozostanie przy Chrystusie. 
Ludzkość potrzebuje apostołów prawdy”. Tak więc cofnęliśmy się o 70 lat – do 
1931 roku do tej pięknej uroczystości... 

Jakaż była rozpacz tutejszej parafii, gdy 8 lat później ten kościół spłonął a 
Biskup Kościoła – Juliusz Bursche, pełniący funkcję także pierwszego proboszcza 
tej parafii, został aresztowany. On wytrwał we wierze w ostateczne zwycięstwo 
Chrystusa nad śmiercią i dlatego nie zawahał się, by zostać męczennikiem wiary. 
W roku 1940 okupant więził także na Pawiaku jego brata prof. Edmunda 
Burschego. Oto wg relacji świadków: „Do więzienia przybywa szef policji 
Heinrich Himmler. W czasie przeglądu więźniów zwraca uwagę na brodę więźnia. 
Pyta o nazwisko. Pada odpowiedź: „Ksiądz profesor Edmund Bursche”. Himmler 
reaguje ze złością: „Jeszcze jeden zdrajca!”. Na te słowa profesor Bursche 
odpowiada: „Nie zdradziłem ani mego Pana Jezusa Chrystusa, ani mojej 
Ojczyzny”. Ta odpowiedź wymagała prawdziwej wiary i odwagi. Na tym polega 
wielkość chrześcijańskiego świadectwa. 
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„Nie zapomnę cię, ani nie opuszczę” – to prorocza obietnica – także dla nas tu 
dziś zebranych, ale przede wszystkim dla tych, którzy już stąd odeszli. Oni się już 
o tym przekonali, że Jezus żyje. 

„Ja ciebie nie zapomnę” mówi Pan Bóg do wszystkich wierzących Jego 
Kościoła. Bóg o nas nie zapomina ponieważ zawarł z nami święte przymierze w 
dniu naszego Chrztu Świętego. Od tej chwili jesteśmy Jego dziećmi a nasze imiona 
zostały zapisane w niebie do Księgi Życia Wiecznego. 

„Ja ciebie nie zapomnę” – mówi Pan, a więc wytrwaj Drogi Zborze Chrystusowy 
we wierze i miłości i nie trać nigdy tej nadziei! 

Ten kościół wzniesiony z pogorzeliska odzyskał swoją świetność i blask, choć 
wielu mówiło, że Pan Bóg o Was zapomniał. Powtarzaj sobie: O mnie Pan Bóg 
nie zapomni nigdy! Im więcej ludzi w parafii, którzy mają tę pewność, tym 
silniejszy im wspanialszy Kościół i społeczność, która się w nim gromadzi. 
Wierzyć – znaczy być tego pewnym, że Bóg jest z nami. 

Pokój Boży, to ten, który przewyższa wszelki rozum, który wynika z takiej wiary. 
Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec, że dziećmi Bożymi nazwani zostaliśmy 

– i nimi jesteśmy! Jesteśmy w Bożych ojcowskich  rękach – nie trzeba się niczego 
obawiać. 

Patrzmy na Jezusa, który jest początkiem i celem naszej wiary. ON na krzyżu 
zawołał: „Ojcze w ręce Twoje oddaję mojego ducha”. I skonał... a trzeciego dnia 
powstaje z grobu! Aniołowie odwalili kamień! 

Na obrazie, który tu znalazł się w miejscu, gdzie była kiedyś kazalnica, na tym 
obrazie widać dwóch aniołów z palmami w ręku, a w środku Zmartwychwstały 
Pan! 

Wyobrażam sobie jak w tym miejscu 70 lat temu stał na ambonie biskup Juliusz 
Bursche. Kościół był wypełniony, tłum ludzi stał na dworze bo się tu nie 
zmieścili... 

Teraz ambona jest tutaj, na dole, aby razem podnosić oczy ku Temu, który 
Zmartwychwstał, który żyje i króluje – i zawołać: „Pan mój i Bóg mój”. Artysta 
malarz przypomina, że świadkami Zmartwychwstania jest tych dwóch posłańców 
z nieba. Święci aniołowie, trzymający w rękach palmy na znak zwycięstwa! „ to 
moce kosmiczne, poprzez które Bóg sprawuje swe rządy nad światem”. 

Pismo Święte wspomina w Psalmie 91,  że „Pan Bóg swoim aniołom dał rozkaz, 
aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach, abyś nie 
zranił swojej nogi o kamień” (Ps.91,11). 

„Ja ciebie nie zapomnę” mówi Pan, wg Pisma Świętego aniołowie są duchami do 
usług, posłanymi na pomoc tym, którzy maja posiąść zbawienie (Hebr. 1,14). 
Aniołowie są wśród nas – jak na obrazie, są obok Chrystusa Pana, który obiecał, 
że pozostaje z nami przez wszystkie dni,  aż do skończenia świata. 

Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa moje nie przeminą. – A więc, nie bój się, 
tylko wierz! – Upodobało się Ojcu dać wam Królestwo. 
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Razem z aniołami i dziś w liturgii zaśpiewamy trzykrotne „święty, święty, święty 
jest Pan, a niebo i ziemia są pełne chwały Jego. – On jest z nami! 

Uwielbienie i pieśń pochwalna za to, że Pan był z nami w minionym roku, w 
minionych 220 latach istnienia tej świątyni. Zaprawdę – „Dziękujmy Panu, 
albowiem On jest dobry, albowiem na wieki trwa Jego miłosierdzie” 

Tu nie chodzi o wielkie słowa. Pan Bóg patrzy na nasze serca. 
- Czy jesteśmy wdzięczni? 
- Czy potrafimy Bogu bezgranicznie ufać? 
- Czy potrafimy Go wielbić nie tylko w kościele, ale także w życiu codziennym?  
Bądźmy wdzięczni! Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy 
Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja – Panie Boże, Królu nieba, 
Boże Ojcze wszechmogący. Albowiem tylko Ty jesteś święty, tylko Ty jesteś 
Panem, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga 
Ojca.  Amen. 

 
 

Na zakończenie kazania biskup przeczytał fragmenty modlitwy 
zmówionej 220 lat temu w tym kościele; 

 
„Panie,  Boże nasz, spełniłeś liczne życzenia i pozwoliłeś dokonać poczętego 

dzieła! Mimo ciężkich trosk, radą Twoją wsparłeś nas i sprawiłeś, że mogliśmy z 
radosnym sercem ten kościół otworzyć. 

O Ty , który niewypowiedzianą troska swoją napełniasz ziemię i niebo – jesteś 
tu. Wszystko co tu spostrzegamy jest od Ciebie. 

Panie!, który dajesz więcej jak prosimy, na próżno szukamy słów, by Cię godnie 
uwielbić. Twoim jest ten Dom! I nigdy żadne serce niech się nie poważy ani go 
znieważyć, ani zniszczyć. Otocz Dom ten powagą Twego Majestatu, aby miejsce 
Twej czci pozostało świętym i nienaruszalnem! Święte jest przymierze łaski twojej. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty znasz wszystkich pośród nas, naucz nas, 
abyśmy wszystkich współchrześcijan szanowali i wykorzeniali z serc naszych 
wszelką nienawiść i ślepą gorliwość, przez którą tyle nieszczęść na tym świecie się 
stało! 

Pokładamy nadzieję naszą w łasce Twojej przez Jezusa Chrystusa. Polegamy na 
Słowie Twojem i Twoich przyrzeczeniach, i śpiewamy w ufności pieśń radosną 
świętych Twoich, wołając z głębi serca: Alleluja! – Dziękują i chwaląc chcemy na 
wieki przed Tobą wchodzić i wychodzić. Niech nam błogosławi Bóg nasz, a niech 
się Go boją wszystkie kraje ziemi. AMEN.” 

(Cytowane fragmenty modlitwy pochodzą z książki ks. Leopolda Otto) 
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KONGRES DIAKONIJNY  
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO  

WE WROCŁAWIU 
 

W dniach 8 – 11 listopada 2001 r. odbył się we Wrocławiu Kongres Diakonijny 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce pod hasłem „Diakonia w Polsce w 
drodze do nowego tysiąclecia”. Kongres zorganizowała Diecezja Wrocławska. 

Zamysły Kongresu były następujące: 
1. Wytyczyć cele działania diakonii na najbliższe lata oraz podsumować 

dotychczasową działalność – dokonał tego Prezes Diakonii ks. Dr Jan Szarek, biskup 
senior Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Stwierdził on, że w naszej pracy 
diakonijnej musimy pamiętać, iż ojcem diakonii jest sam Bóg, który zesłał Swego Syna 
po to, aby On nam usłużył i On to czynił. On rozumiał wszystkie potrzeby człowieka, 
zarówno te duchowe, jak materialne i cielesne. Czytamy w Ewangelii św. Marka 
rozdział 10, wiersz 45: „Albowiem Syn człowieczy nie przyszedł aby Mu służono, lecz 
aby służyć i oddać Swe życie na okup za wielu”. To właśnie Jezus usługiwał przy stole 
pierwszym apostołom podczas ostatniej wieczerzy. Chrystus nie tylko służył Swoim 
uczniom, ale także wszystkim potrzebującym, celnikom, ludziom obciążonym, 
samotnym, zasmuconym, chorym. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że Jezus w Swej 
służbie widział wszystkich, także tych z marginesu społecznego. 

Konkretne zadania i zalecenia na przyszłość zostały sformułowane następująco: 
� Kościołowi naszemu potrzebna jest nowa świadomość odpowiedzialności za dzieło 
diakonii, które nie może kończyć się na złożeniu ofiary na ten cel. Diakonia oznacza 
posługę, dzielenie się tym, co Bóg nam daje; 
� Dla kształtowania postawy diakonijnej potrzeba modlitwy przyczynnej o nowe 
powołania diakonis i diakonów, o chorych, zagrożonych, potrzebujących; 
� Budzenie świadomości diakonijnej można osiągać również poprzez wywieszanie list 
potrzebujących, chorych, czekających na odwiedziny; 
� Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą powinna być podporządkowana budzeniu 
świadomości, że istnieją potrzebujący, oraz współczującego spojrzenia, które młodzi 
tracą przez bezmyślne oglądanie w telewizji biedy, strachu, śmierci; 
� To, że jesteśmy Kościołem mniejszościowym, tym bardziej zobowiązuje nas do 
służby samarytańskiej realizowanej przez wiernych. Widzialna codzienna miłość 
bliźniego daje parafii świadectwo życia chrześcijańskiego – parafia, która nie troszczy się 
o swoich członków nie jest wiarygodna; 
� Realizując w pełni osobistą i zbiorową diakonię możemy wspierać się diakonią 
zamkniętą, realizowaną w zakładach charytatywnych. Jednakże diakonia zamknięta (8 
domów opieki, 18 sióstr diakonis) jest niewystarczająca dla naszych potrzeb; 
� Dalsze kierunki działania na przyszłość, prócz szerokiego budzenia świadomości 
wśród wiernych , obejmują stworzenie nowych form pracy poprzez: 

1) ewentualne powołanie urzędu diakona, 
2) rozważenie możliwości wprowadzenia urzędu siostry świeckiej, siostry zborowej, 
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3) W większych parafiach ewentualnie powołać stację diakonijną, która 
zatrudniałaby 1 pielęgniarkę. Wokół niej skupiałoby się grono ochotników do pracy 
diakonijnej w parafii. Stacja ta zajmowałaby się opieką nad chorymi w domu, 
dowożeniem obiadów czy ich przygotowywaniem, zaopatrzeniem i rozdzielaniem 
leków oraz szkoleniem chętnych do opieki i pielęgnacji chorych w domu. 
� Musimy dostrzec, że obecnie priorytetem w sprawach parafii i diecezji jest 
przeznaczanie środków finansowych na diakonię – musimy jako kościół zmienić swoje 
nastawienie i inwestować w ludzi, nie w obiekty kultu. 

2.Udoskonalić działania pracowników diakonii profesjonalnej w zakresie 
a) opieki nad osobami starymi 
b) kształcenia osób niepełnosprawnych 
c) kształcenia rehabilitantów 
d) pomocy socjalnej. 
3. Wymiana doświadczeń wolontariuszy poszczególnych parafii i Kościołów 

oraz integracja ekumeniczna. 
Cel drugi został zrealizowany poprzez zorganizowanie warsztatów dla pracowników o 

odpowiednim profilu działalności w następujących ośrodkach wrocławskich: 
- Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu 
- Dom Pomocy Społecznej 
- Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji 
- Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Trzecie założenie Kongresu zrealizowano poprzez prezentacje pracy diakonijnej 

poszczególnych Kościołów na forum Kongresu. W tych prezentacjach wzięli udział 
przedstawiciele następujących Kościołów i organizacji: 

- Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Niemczech 
- Gminy Żydowskiej we Wrocławiu 
- Kościoła Prawosławnego 
- Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Caritasu 
- Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce 
- diakonii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Niemczech – Prezes Diakonii ks. 

Dr Jurgen Gohde i diakonia hanowerska 
- Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego 
- diakonii duńskiego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiej – diakonia w Kopenhadze 
- Caritasu Diecezji Grekokatolickiej 
- Czeskiego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego – diakonia Śląska Cieszyńskiego. 
Wysłuchanie prezentacji pracy diakonijnej różnych kościołów i grup wyznaniowych 

wzbogaciło wiedzę o różnych formach działania wolontariatu oraz sposobach 
powiązania ich z diakonią profesjonalną. Dla przykładu, ciekawy sposób spełniania 
misji diakonijnej stosuje gmina żydowska. Diakonia (czynienie dobrych uczynków) 
realizowana jest poprzez obligatoryjne niesienie pomocy ludziom z sąsiedztwa. 
Młodzież codziennie wstępuje do swoich podopiecznych i świadczy im pomoc w miarę 
potrzeb. Zapoznano nas również ze sposobami organizowania zaplecza finansowego 
diakonii z wykorzystaniem dotacji państwowych oraz poprzez ustanawianie 
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odpowiednich fundacji. Wszystkie te działania są zgodne z kierunkami istniejącymi w 
Unii Europejskiej i mogą zaowocować uzyskaniem funduszy unijnych na ten cel. 

Trzeba podkreślić, że diecezja wrocławska w pracy diakonijnej, tak profesjonalnej jak 
i ochotniczej, ma duże osiągnięcia. Dobrze układa się współpraca z grupami 
diakonijnymi innych wyznań, samorządem, agendami państwowymi i Polsko – 
Niemiecką Fundacją „Pojednanie”. Na przykład Dom Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu, choć stanowi własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
przyjmuje przede wszystkim potrzebujących parafian ewangelików. 

Z ramienia Parafii Św. Trójcy w Warszawie udział w Kongresie wzięła Hanna 
Kozłowska. Wszystkich uczestników było pięćdziesięciu trzech. 

Hanna Kozłowska 
 
Hanna Kozłowska – jest członkiem Komisji Diakonijnej parafii Św. Trójcy w Warszawie. Uczestniczyła 
w obradach Kongresu Diakonijnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który odbył się w 
dniach  8-11. XI. 2001r. we Wrocławiu. 

 

WOLONTARIUSZKA Z FREIBURGA 
Nazywam się Lisa Hauff, pochodzę z Freiburga (Niemcy) i od 5 miesięcy 

pracuję jako wolontariuszka w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Trójcy.  

Dlaczego właściwie Polska? Z tym pytaniem spotykam się bardzo często, kiedy 
opowiadam o tym co teraz robię. Przyczyną tego, mogę powiedzieć, są moi rodzice, 
którzy przed wieloma laty nawiązali kontakty z Polską. Jeszcze przed moim przyjazdem 
do Polski na wolontariat miałam możliwość częstego podróżowania po Polsce i to 
wzbudziło moją ciekawość i ochotę przebywania  w Polsce przez dłuższy czas. Dołożył 
się do tego także mój brat, który odrabiał wojsko w Domu Opieki „Arka” w 
Mikołajkach i wiele opowiadał mi o tym pobycie. Tak więc nie wszystko było dla mnie 
nowe, kiedy we wrześniu 2001 przyjechałam do Gdańska aby razem z pozostałymi  
trzema wolontariuszkami z Diakonii Speyer, wziąć udział w kursie językowym. 
Spędziłyśmy tam wspaniałe dni, podczas których zdobyłyśmy podstawy języka 
polskiego, na których możemy nadbudowywać naszą wiedzę w tym zakresie. Po 
trzydniowym seminarium w Warszawie z p. Elżbietą Byrtek, p. Wandą Falk i p. 
Wojciechem Froehlich, rozpoczęła się dla mnie wielka, nieznana część mojego pobytu -  
praca w „Tabicie”. Na początku bałam się trochę tego, że pozostanę sama, bez moich 3 
zaprzyjaźnionych wolontariuszek, które pojechały do Wrocławia. Moje obawy bardzo 
szybko zostały jednak rozwiane, bo ludzie w „Tabicie” przyjęli mnie bardzo przyjaźnie i 
serdecznie. Szczególnie ważne było dla mnie to, że na początku mieszkałam z trzema 
studentami teologii, będącymi na praktyce w „Tabicie”. W ten sposób miałam 
możliwość poprawiania moich umiejętności językowych, ale mogłam też rozmawiać z 
nimi po angielsku i po niemiecku. Na początku października przeprowadziłam się do 
Warszawy, od tego momentu wiele zmieniło się w moim życiu. Wprawdzie nadal 
pracuję w „Tabicie” ale tylko 2 razy w tygodniu - pomagam w kuchni, salowym, 
pielęgniarkom, albo odwiedzam mieszkańców i rozmawiam z nimi, co z czasem coraz 
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lepiej się udaje. Poza tym pracuję w biurze Diakonii z p. E Byrtek i p. dyr. Wandą Falk, 
gdzie zajmuję się przede wszystkim tłumaczeniami. Raz w tygodniu opiekuję się 
jednorocznym dzieckiem. W niedziele uczestniczę w zajęciach dzieci w Niedzielnym 
Przedszkolu. Mogę powiedzieć, że takie rozwiązanie jest dla mnie bardzo dobre, bo 
mogę robić wiele różnych rzeczy i zdobywać doświadczenie w różnych dziedzinach. 
Również to, że mieszkam centralnie w Warszawie, jest dla mnie bardzo ważne.  Dzięki 
temu mogę spotykać się z przyjaciółmi, którzy mieszkają w Warszawie, lub sama coś 
przedsięwziąć. Szczególnym przeżyciem były dla mnie dwa dni zdjęć, z ekipą 
telewizyjną programu 2 TVP, do reportażu o wolontariacie. Sądzę, że wszyscy, którzy 
widzieli ten reportaż mogli stwierdzić, jak ważnym jest wolontariat dla samego 
wolontariusza, ale także, tak jak w tym przypadku dla stosunków polsko - niemieckich. 
Jestem szczęśliwa, że mogę spędzić ten czas w Polsce i chcę podziękować wszystkim 
tym, którzy mi to umożliwili i wspierają mnie.  

Elisabeth Hauff 

(tłum. Wojciech Froehlich) 
 

WCZASY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE W 
MIKOŁAJKACH 

 
Z inicjatywy Diakonii diecezji warszawskiej w dniach 22 XII 

2001  - 2 I 2002 zorganizowane zostały wczasy świąteczne w 
ośrodku diakonijnym przy parafii ewangelicko-augsburskiej w 
Mikołajkach. Skorzystało z nich 38 osób z Warszawy, Łodzi i 
Gdańska. Zarówno wyjazd z Warszawy, jak i cały pobyt oraz  
powrót odbywały się w scenerii śnieżnej i mroźnej zimy, przy 
akompaniamencie  podawanych przez media dramatycznych 

meldunków o mrozie, śnieżycach, zaspach, lawinach i trudnościach komunikacyjnych.  
W Mikołajkach czuliśmy się jednak bezpieczni pod troskliwą opieką gospodarza 
ośrodka – księdza proboszcza Franciszka Czudka – i czujnym okiem kierownictwa 
turnusu  w osobach Wojciecha Froehlicha, Kariny Chwastek i Tomasza Smosarskiego. 
Warto dodać, że nasi opiekunowie wykazali się nie tylko wyjątkowym zmysłem 
organizacyjnym, ale i talentem artystycznym  -  wspólnie z dyrygentem chóru 
parafialnego utworzyli zespół wokalno-instrumentalny, który zabawiał nas w czasie 
wieczoru sylwestrowego.  

Wraz z mieszkańcami Domu Opieki „Arka” i członkami mikołajskiej parafii 
przeżywaliśmy nabożeństwa wigilijne, świąteczne i noworoczne, gwiazdkę dla dzieci i 
spotkanie z kolędnikami. Wspólny wieczór wigilijny, opłatek, codzienne śpiewanie 
kolęd, powitanie Nowego Roku – wszystko to stwarzało prawdziwie rodzinny nastrój. 
Nie brakowało innych atrakcji, jak: kulig z pochodniami, odwiedziny w sławnym hotelu 
„Gołębiewski”, gdzie popijając kawę chłonęliśmy przedsylwestrową  atmosferę i 
ocieraliśmy się o przedstawicieli  „lepszych sfer”, indywidualne i zbiorowe spotkania z 
pensjonariuszami „Arki”. W wolnych chwilach (a czy  w ogóle takie były ?) 
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odbywaliśmy bliższe i dalsze spacery po ośnieżonych  Mikołajkach i okolicznych lasach, 
obserwowaliśmy stada łabędzi i dzikich kaczek, oczekujących na „resztki ze 
świątecznych stołów”, oglądaliśmy filmy na wideo i nieustannie odwiedzaliśmy się w 
pokojach, co  dobitnie świadczyło o panującej na turnusie przyjacielskiej atmosferze.  
Wszystko to sprzyjało odnowieniu dawnych znajomości, nawiązaniu nowych, 
oderwaniu  od codziennych kłopotów. 

Powrót, mimo w dalszym ciągu dramatycznych komunikatów o nieprzejezdności 
większości dróg, odbył się bez zakłóceń. Długa 
jazda sprzyjała wymianie wrażeń i refleksjom.  
Przede wszystkim  dominowało uczucie podziwu i 
szacunku, że działająca w  diasporze, w regionie o 
bardzo wysokim   bezrobociu,  tak w gruncie rzeczy 
nieliczna i niezbyt zasobna parafia, pod 
przewodnictwem swego duszpasterza – świetnego 
gospodarza i administratora -  stała się ośrodkiem 
promieniującym na otoczenie. Zarówno Dom 
Opieki „Arka – nowoczesny i świetnie wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, jak i dom 
gościnny, w którym mieszkaliśmy, urządzane na nowo w  budynku przedwojennej 
plebanii Muzeum Reformacji, ambitne, finalizowane już plany utworzenia  w Ukcie 
ośrodka dla osób uzależnionych od alkoholu – wszystko to powoduje, że  miejscowa 
społeczność ewangelicka jest coraz bardziej widoczna w życiu  Mazur i  cieszy się coraz 
większym uznaniem. Działania nie są ukierunkowane  wyłącznie na zewnątrz. Główną 
troskę poświęca się przede wszystkim własnym  zborownikom. Oczywistością  jest 
dowożenie  wiernych parafialnym mikrobusem  na nabożeństwa z odległych nieraz 
miejscowości, to samo dotyczy  dzieci uczęszczających na lekcje religii.  Zwraca uwagę  
fakt, że w życie zboru zaangażowana jest cała rodzina księdza proboszcza, co pogłębia 
ciepłą, rodzinną atmosferę panującą w parafii. Ma to również niewątpliwy wpływ na 
samopoczucie gości – jeżeli Bóg pozwoli, chętnie powrócimy do Mikołajek za rok.  

 
       Alicja Sadomska 

URODZINY 

W dniu 14 stycznia 2002 r. przypadła 60 rocznica 
urodzin proboszcza parafii Św. Trójcy - ks. dr. 

Włodzimierza Nasta. Podczas nabożeństwa jubilatowi 
złożyli życzenia ks. Sławomir Sikora i prezes Rady 

Parafialnej  pan Paweł Poppe. Po nabożeństwie   w sali 
parafialnej odbyło się spotkanie, podczas którego każdy 

mógł osobiście złożyć życzenia. 
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DANE STATYSTYCZNE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY ZA ROK 2001 
 

Na dzień 31 grudnia 2001 roku parafia liczyła 1962 
zarejestrowanych członków w Warszawie i 2 filiałach: we 
Włochach i Konstancinie-Jeziornie. 

 
W roku sprawozdawczym wstąpiło do naszego kościoła 10 

osób, wszystkie należały uprzednio do Kościoła Rzymskokatolickiego. 
 

CHRZTY  
 

Ochrzczono 14 osób, w tym 2 osoby dorosłe: 
Adam Piotr MECERSZMIDT, Adam Shaun BUNTON, 

Michał Jerzy KAMIENIECKI, Agnieszka Katarzyna 
ZANDBERG, Aleksander SKUBIDA, Julian Aleksander 
MORDARSKI, Natalia Oktawia SZENK, Karolina Aleksand ra 
ŁUKOMSKA, Mateusz Robert  KALINOWSKI, Anna Maria 
LANDOWSKA, Michał Czesław KRZY ŻANOWSKI, Mikołaj Jerzy 
CICHOCKI, Wiktor Maksymilian WÓJCICKI, Jakub Konsta nty 
KACZMAREK. 

 
KONFIRMACJA  

 
Konfirmowano 9. młodzieży: Anna ARENDT, 

Magdalena MALICKA, Agnieszka PODOSKA, 
Paulina RAMIAR, Urszula SIEK, Marta 
VIELROSE, Marek KOMUSIN, Marek 
MALISZEWSKI, Dominik ZIÓŁKOWSKI.  

                  
 ŚLUBY         g 

Pobłogosławiono 15 par małżeńskich, w tym 14 o różnej przynależności 
wyznaniowej.  

 
��� 

Do parafii zapisało się 11 nowych zborowników.  
Na skutek zmiany miejsca zamieszkania wyrejestrowano również 11 osób. 

��� 
Do stołu Pańskiego przystąpiło 3009 osób 

��� 
� Zmarło 59 osób, z tej liczby 49 zarejestrowanych parafian 
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POLECAMY: 
��9 Płyta kompaktowa CD – Wigilijne dzieło pomocy Dzieci –Dzieciom, 
Kolędy i Pastorałki – cena 20 zł 
������������� Kalendarz Ewangelicki  2002 - Ewangelizacja i toższamość, Bielsko-
Biała 2001, cena 18 zł 
������������� Bóg jest zbawieniem moim (Z Biblią na co dzień) – 2002, Bielsko-Biała 
2001  
������������� ”Był w śród nas... W 25. rocznicę śmierci ks. bpa Andrzeja Wantuły” , 
Ustroń 2001, cena 5 zł. 
������������� ”Ł ączyć w imię Boga, zbiór ekumenicznych modlitw i rozważań o 
modlitwie”, Warszawa 2000, cena 15 zł. 
�������������  „ Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 
drugiej wojny światowej” - praca zbiorowa pod redakcją Aliny Janowskiej, 
Warszawa 1997. –  
��� ks. Alfred Jagucki - „Pytania wiary --Mały katechizm ks. Marcina 
Lutra w pytaniach i odpowiedziach” cena: 10 zł  
���� ”Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez ks. 

Marcina Lutra z 1517”, wydawnictwo „Augustana”;cena: 8 zł,  

���������������� Zbigniew Zembrzuski „Ekumenizm w Warszawie – studium 
historyczno-teologiczne”; Warszawa – 2001; cena: 17 zł 
���������������� Renata Popkowicz-Tajchert, Mieczysław Szczepański – „Zabytkowe 
kościoły Warszawy XIII-XIX w.” Wydawnictwo Ornament, Warszawa 2000; cena 
23 zł 
���������������� Tadeusz Stegner „Bóg, protestantyzm, Polska – Biografia pastora 
Leopolda Otto (1819-1882)”, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000; cena 36 zł.   
������������� � � � Karol Karski „Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców 
Reformacji w dzieło jedności” ChAT, Warszawa 2001; cena 25 zł 
������������� Jan Szturc, „Ewangelicy w Polsce, słownik biograficzny XVI-XX w.”, 
Bielsko-Biała 1998, cena 28 zł. 
������������� Herbert Brokering, „My ślę o Tobie, duszpasterskie listy o nadziei i 
uzdrowieniu” , Bielsko-Biała 1999, cena 19 zł. 

��� 
„RÓŻA LUTRA” - znaczki do przypinania; 
 cena 1 sztuki:15 zł        

��� 

ZEGAR ŚCIENNY  z rysunkiem kościoła na tarczy;  
  cena 35 zł 
 

Wymienione wydawnictwa i pamiątki są do nabycia w kancelarii Parafii i w stoisku z 
literaturą w kościele. 
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NaBOŻEństwa: 
Kościół Św. Trójcy:  

Nabożeństwa niedzielne: spowiedź – godz. 10:15;  
nabożeństwo komunijne godz. 10:30 
Kaplica domu opieki „Tabita”: 

Chylice, ul. Długa 43 
Nabożeństwa niedzielne – godz. 11:00;  

Kościół we Włochach: 
ul. Cietrzewia 22 

Nabożeństwa: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10:00 
 

 

Dla dzieci w wieku 3 do 6 lat 
              Co niedzielę równolegle z nabożeństwem czynne jest w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4, przedszkole  

������� 
Dla dzieci w wieku szkolnym, 

               równolegle z nabożeństwem , w kaplicy nad zakrystią odbywa się szkółka niedzielna  

 

                                            � 	� 	� 	� 	    

WAŻNE ADRESY I TELEFONY  
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
��ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �827-68-17, fax: 827-86-37. 

konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa, 
Nr 35-10201156-123110685 

Kancelaria parafialna czynna (z wyjątkiem sobót) 
w godz. 9.00-14.00, w środy - do godz. 17.00, 

otwarta jest również w niedziele po nabożeństwie. 
 

Koordynator Parafialnej Pracy Diakonijnej: 
mgr teol. Wojciech Froehlich - kancelaria parafii - �827-68-17 

(w godzinach urzędowania kancelarii) 
 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
��ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �632-10-14 

Kancelaria cmentarna czynna, z wyjątkiem sobót i niedziel, 
w godz.: 10.00-15.00. 

 
Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita”: 

��ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,�/fax 754-67-90, 
�756-41-04(pokój lekarski); 804-71-60 

Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa, 
Nr 55-10201156-123111586 

 
Biuro Rozbudowy EOD „TABITA” :  

��ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, �827-89-18. 
 

Kościół Filialny Warszawa-Włochy:����
��ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa , �863-77-86. 

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 

��ul. Puławska 2A, 02-566 Warszawa, �/fax 849-77-05 
 
 

   Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks.dr Włodzimierz Nast 
Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 


