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WSTĘP 
 

Z ogromną przyjemnością oddajemy do rąk 
Państwa  wydanie specjalne „Informatora” 
poświęcone Szkole  im. Królewny Anny Wazówny. 
Była to niezwykła szkoła, o czym świadczy fakt, że 
mimo upływu tylu lat, ciągle istnieje w pamięci 
byłych uczennic. Jest już nas coraz mniej, 

dlatego pragniemy ocalić od zapomnienia trochę 
istotnych – naszym zdaniem – faktów z życia szkoły, 

przedstawić niezbyt może znaną postać naszej patronki i opowiedzieć 
o wyjątkowej indywidualności, jaką była pani Helena Bursche – 
dyrektorka szkoły.  
W opracowaniu tym korzystałam ze wspomnień:  
śp. Heleny Bursche,  p. Tadeusza Wegenera, koleżanek: m.in. śp. 

Marii Żytkow (z d. Szeruda), śp. Barbary Osińskiej - Żepakowskiej, 
śp. Ireny Franke, Haliny Halweg, Celiny Wróblowej, Haliny 
Jareckiej oraz moich własnych. 
Przedstawione zostaną  informacje dotyczące patronki Szkoły – 

Anny Wazówny,  osoby  Dyrektorki p. Heleny Bursche, działalności 
Szkoły w okresie przedwojennym, tajnego nauczania w czasie 
okupacji niemieckiej, działalności harcerskiej i konspiracyjnej,  a 
także powojennej działalności Koła „Wazowianek” i ich staraniach, 
aby ocalić od zapomnienia jedyną w Polsce ewangelicką Szkołę im. 
Anny Wazówny.    
Dzieje królewny Anny Wazówny opisane zostały na podstawie 

artykułu p. Gabrieli Danielewicz.  
         

       
 

Maria Milbrandt 
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INFORMATOR PARAFII EWANGELICK0-AUGSBURSKIEJ 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

W WARSZAWIE 

 
WYDANIE SPECJALNE 

 
POŚWIĘCONE PAMIĘCI SZKOŁY ŻEŃSKIEJ 

im. KRÓLEWNY ANNY WAZÓWNY 
ZBORU EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO, 

 

która działała w latach 1925 – 1944 
w Warszawie przy ulicy Kredytowej 2 do roku 1939. 

W  czasie okupacji w latach 1939 -1944  na tajnych kompletach 
 

 
Żeńskie Gimnazjum Zboru Ewangelicko-Augsburskiego im. Anny Wazówny w Warszawie 

 

Hasło szkoły umieszczone na sztandarze: 
Z WIARY WASZEJ WOLA WASZA 

Z WOLI WASZEJ CZYN WASZ BĘDZIE 
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PATRONKA SZKOŁY 

ANNA WAZÓWNA 
   

Anna Wazówna , córka Katarzyny 
Jagiellonki i króla szwedzkiego  Jana 
Wazy, siostra króla polskiego Zygmunta III 
Wazy, należała do najwybitniejszych kobiet 
swojej epoki. Żyła w latach 1568 – 1625.  

Wychowana przez matkę w religii 
katolickiej, po jej śmierci stała się gorliwą 
ewangeliczką i pozostała nią do końca 
życia. 

Przypłynęła ze Szwecji do Gdańska  wraz 
z bratem, królem Zygmuntem Wazą. 
Początkowo  mieszkała na Wawelu, ale jej 
protestantyzm budził niechęć przywódców 
kontrreformacji, przebywających  na 
dworze królewskim. Opuściła więc Kraków i 
wyjechała do Golubia, gdzie od brata 
otrzymała starostwo brodnickie i golubskie. 
Jej dwór stał się ośrodkiem protestantyzmu 
w Polsce. Swymi przekonaniami i 
działalnością przyczyniła się do utrzymania 

tolerancji w Polsce w początkach XVII w. i udowodniła, że uczucia 
patriotyczne są niezależne od wyznania. Stała się wielką polską 
patriotką. 

Była osobą stanowczą i inteligentną, posiadała wielką wiedzę, 
wyprzedziła tym  swoją epokę. Interesowała się wieloma dziedzinami 
wiedzy od filozofii i historii po nauki przyrodnicze i ścisłe. Szczególnie 
interesowała się botaniką i przyrodolecznictwem. Sama ułożyła duży 
zielnik roślin leczniczych i sporządzała medykamenty według własnych 
receptur. Również bardzo wiele zdziałała w Polsce dla nauki i kultury.  

Zmarła w wieku 57 lat w lutym 1625 r. Ze względu na ewangelickie 
wyznanie nie mogła być pochowana na Wawelu i pogrzeb odbył się w 
Brodnicy. Po 11 latach spoczęła w marmurowym grobowcu w Toruniu w 
kościele Najświętszej Marii Panny. W roku  1995 odbył się w Toruniu 
trzeci symboliczny pogrzeb mający ekumeniczny charakter. Na te 
uroczystości „Wazowianki” otrzymały oficjalne zaproszenie i  duża 
grupa koleżanek w nich uczestniczyła. 
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Na terenie dawnych ziem, którymi zarządzała Anna Wazówna już dwie 
szkoły wybrały ją  na  swą patronkę. Jest to  Szkoła Podstawowa w 
Gorczenicy i Szkoła Średnia w Golubiu Dobrzyniu.  Dostałyśmy nawet 
zaproszenia na te uroczystości, jednak niestety nie udało nam się wziąć 
w nich udziału. Wysłałyśmy jedynie życzenia wszelkiej pomyślności w 
działaniach pedagogicznych oraz podziękowanie za pamięć. 

Natomiast 10.11.2005 r. odbyło się w Brodnicy   zakończenie 
obchodów roku  Anny Wazówny. Otrzymałyśmy zaproszenie i wraz z 
kol. Donią Blitek wzięłyśmy udział w tych uroczystościach.  Rano 
odprawione zostało ekumeniczne nabożeństwo w Kościele pod 
wezwaniem Świętej Katarzyny. Nabożeństwo celebrowali księża 
katoliccy i nasi proboszczowie: ks. Jerzy Molin z Torunia i ks. Michał 
Walukiewicz z Włocławka. Wygłoszone kazania były pełne mądrości i 
wzajemnego poszanowania własnych odrębności. Następnie odbyła się 
sesja naukowa na temat rodu Wazów polskich i szwedzkich, a po sesji 
uczniowie ze szkoły im. Anny Wazówny w Gorczenicy przedstawili 
widowisko p.t. „Rozprawa nad Anną Wazówną” Dotyczyła ona wyboru 
Anny Wazówny na patronkę szkoły. Miała charakter sprawy sądowej ze 
składem sędziowskim, oskarżycielem i obrońcą. Zarzuty dotyczyły 
faktów, że była ewangeliczką, nie wyszła za mąż i nie była Polką, bo 
ojcem jej był król Szwecji. Zarzuty  te obrońcy odrzucili, używając 
przekonywających argumentów, że  ewangelickie wyznanie patronki nie 
może stanowić żadnej przeszkody w wyborze jej jako patronki szkoły, 
bo była wielką polską patriotką i miała matkę Polkę , a panieństwo 
pozwoliło  jej zająć się  bez reszty sprawami zarządzanych ziem oraz 
ziołolecznictwem i kulturą.  

Autorce i młodym wykonawcom należą się wyrazy najwyższego 
uznania. 

Na zakończenie uroczystości odsłonięto pomnik Anny Wazówny przed 
pałacem jej imienia. Obecne zainteresowanie naszą patronką świadczy 
o tym, że  jej osoba prezentuje wartości ponadczasowe i  uniwersalne. 
Szkoda, że obecnie istniejące ewangelickie szkoły nie wybierają Anny 
Wazówny na swą patronkę.      
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DYREKTORKA SZKOŁY 
PANI HELENA BURSCHE 

1886-1975 
Po raz 32, w dniu 28 kwietnia spotkają się  

przy grobie pani Heleny Bursche, na 
Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie  byłe 
uczennice  Szkoły Zboru Ewangelicko-
Augsburskiego im. Królewny Anny Wazówny. 
Jest ich coraz mniej, ale każda, która może, 
przychodzi, aby uczcić pamięć swojej 
Dyrektorki Szkoły i spotkać się ze szkolnymi 
koleżankami.  

W poprzednich latach, za życia pani 
Dyrektorki,  również  zbierałyśmy  się co 
najmniej raz w roku,  w dniu Jej urodzin.   
Pomimo upływu lat poznawała każdą   

nowoprzybyłą  i przyjmowała    nas z    radością.      Rozmawiałyśmy     
z p. Dyrektorką o różnych  swoich radościach i troskach. Zawsze 
potrafiła mądrze doradzić. Ta  więź wynika  niewątpliwie z niezwykłej 
osobowości pani Heleny Bursche, która potrafiła przywiązać do siebie 
swoje byłe uczennice.  Wiele dla nas znaczyła. Potrafiła zapewnić 
szkole bardzo wysoki  poziom nauczania, ale - co równie ważne, 
stworzyła w szkole wyjątkową   atmosferę.     

 Helena Bursche urodziła się 14 września 1886 r.  w Wiskitkach koło 
Żyrardowa, była córką pastora, wówczas proboszcza miejscowej parafii 
Juliusza Bursche i Amalii z d. Krusche. Miała trzy siostry i brata: siostra 
Maria również pracowała w szkole jako wychowawczyni,  siostra Julia z 
męża Wegener, siostra Aniela była rewizorką sejmową, a najstarszy 
brat Stefan był inżynierem mechanikiem – został rozstrzelany  w 1940 r. 
przez Niemców. 

W 1888 r. rodzina przeniosła się do Warszawy, ponieważ ksiądz 
Juliusz Bursche został  wybrany proboszczem w parafii warszawskiej 
na pl. Małachowskiego, zaś od 1904 roku  został mianowany 
zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. (W okresie II 
Wojny Światowej Biskupa Juliusza Bursche Niemcy aresztowali i 
wywieźli najpierw do Berlina a potem do obozu koncentracyjnego w 
Sachsenhausen-Oranienburg, ponownie przewieziony do więzienia w 
Berlinie zginął tam w lutym 1942 r.)  

W 1905 r. Helena Bursche ukończyła pensję (w owych latach były to 
jedyne szkoły dla dziewcząt). Następnie wyjechała do Szwajcarii, gdzie 
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przygotowywała się do zawodu nauczycielskiego oraz uczyła się  
języków obcych. Znała bardzo dobrze niemiecki, francuski, angielski, 
rosyjski. Po powrocie do Polski zdała w 1911 r.  egzamin uprawniający 
do nauczania w szkołach, a w 1912 r. rozpoczęła pracę w najlepszym 
prywatnym gimnazjum w Warszawie pani Posselt-Szachtmajerowej  (do 
tej szkoły chodziły w późniejszych latach m.in. córki Marszałka 
Piłsudskiego). 

Po I Wojnie Światowej działała wraz z ojcem (zwierzchnikiem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego) w „Zrzeszeniu Plebiscytowym Polaków 
Ewangelików” na Mazurach. Szkoliła działaczy miejscowych, 
zapoznawała ich z innymi regionami Polski.  

W 1919 roku podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na 
Wydziale Filozofii i Wydziale Historii, które ukończyła w 1924 r.  

Od jesieni 1925 r. rozpoczęło swą działalność Gimnazjum Żeńskie im. 
Królewny Anny Wazówny  Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w 
Warszawie, przy ul. Kredytowej 2.  Inicjatorem zorganizowania szkoły 
był generalny superintendent, a później biskup Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego  w Polsce – ksiądz  dr Juliusz Bursche. Uważał On, że 
na straży ducha religijnego w rodzinie stoi kobieta i należy przygotować 
ją do tej roli w szkole  ewangelickiej reprezentującej wysoki poziom 
intelektualny i etyczny. Istniała już wówczas w Warszawie męska 
Szkoła Zboru Ewangelickiego im. Mikołaja Reja.  Dyrektorem szkoły 
żeńskiej, z racji  wysokich kwalifikacji, została pani  Helena Bursche,  a 
patronką szkoły   ewangeliczka – królewna Anna Wazówna.    

Szkoła miała opinię jednej z najlepszych szkół w Warszawie.  I była to 
niewątpliwie zasługa pani Heleny Bursche. Dobrała  właściwych 
nauczycieli, którzy nie tylko mieli ogromną wiedzę, ale również byli 
bardzo dobrymi pedagogami. Obowiązywało   poszanowanie cudzych 
przekonań i uznanie godności człowieka. Realizowane powszechnie 
było hasło:  

Szanować cudze przekonania, nie ukrywać swoich.  
Wszystkie uczennice miały dla swojej dyrektorki szacunek i   respekt,  

z tym, że ten respekt był powiązany z ogromną sympatią. Tak jak w 
każdej szkole można było żartować sobie z nauczycielek, które z resztą 
bardzo lubiłyśmy, ale wyłączona z tego była nasza pani dyrektorka. 
Posiadała ogromny autorytet i  wszyscy w szkole niezmiernie liczyli się 
z jej zdaniem. Wynikało to niewątpliwie z jej wysokiej inteligencji i 
bardzo silnej osobowości. 

W latach przedwojennych Helena Bursche mieszkała z rodziną przy 
ulicy Wierzbowej. Ze wspomnień jej siostrzeńca, p. Tadeusza 
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Wegenera,  wiemy, że prowadziła aktywne życie towarzyskie  i 
kulturalne. Miała wielu przyjaciół i znajomych, często chodziła na 
koncerty do Filharmonii, nie ominęła żadnej premiery teatralnej. Lubiła 
muzykę i taniec, ale na zabawach szkolnych nie tańczyła,  natomiast na 
balu charytatywnym podobno nawet tańczyła   modne wówczas w 
Warszawie tańce  (dla uczennic była to  sensacja). W czasie wakacji 
wyjeżdżała zwykle do Włoch, a w drugim miesiącu odpoczywała w 
Wiśle w willi „Zacisze” dokąd zjeżdżało się wielu członków licznej 
rodziny Księdza Biskupa. Bardzo lubiła wędrówki po górach i 
organizowała je dla mieszkańców Zacisza.  Była to rodzina niezmiernie 
zżyta, wszyscy spotykali się w domu Księdza Biskupa zawsze na 
Święta, wspólnie spędzano też letnie miesiące w letniej willi „Zacisze” w 
Wiśle. 

     Gdy rozpoczęła się II Wojna Światowa i 
nastąpiły straszne lata okupacji, pomimo 
wszystkich tragedii rodzinnych (aresztowanie i 
stracenie Ojca, śmierć jedynego brata), pani 
Helena Bursche natychmiast podjęła działania 
związane z uruchomieniem szkoły. Pod 
oficjalną nazwą zawodowej szkoły konfekcyjno-
galanteryjnej, tajnie realizowano  program 
gimnazjum i liceum. Jednocześnie działało na 
terenie szkoły podziemne harcerstwo, a 
wszystkie starsze harcerki należały 
jednocześnie  do Armii Krajowej.  Oczywiście  
dyrektorka była w  tę naszą działalność 
zaangażowana,  zawsze służyła radą i pomocą. 
Nie  udało się Niemcom tej atmosfery przyjaźni 
i wspólnych działań   zniszczyć.   

      Po wojnie  jeszcze przez  kilka lat pani Helena Bursche kierowała 
szkołą w Łodzi i w Warszawie. Cały czas utrzymywała serdeczne 
kontakty ze  swoimi byłymi uczennicami. Gdy Jej zabrakło, doznałyśmy 
poczucia straty kogoś bardzo ważnego w naszym życiu.  W dniach 
spotkań, zawsze w dniu urodzin 14 września u swojej Pani Dyrektorki 
byłyśmy znowu, bez względu na wiek, uczennicami. Można było 
powspominać czasy szkolne, porozmawiać o swoich radościach i 
kłopotach, było się uważnie i serdecznie wysłuchanym. 

Pani Dyrektorka Helena Bursche pozostanie w naszej pamięci jako 
osoba mądra, serdeczna, która wywarła wielki wpływ na nasze dalsze 
losy.  

Helena Bursche – 1958 r. 
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Wiele z nas zdawało maturę już po wojnie, w innych szkołach, a mimo 
to dla   nas jedyną ważną była  szkoła im. Królewny Anny Wazówny. 
Fakt, że spotykamy się nieprzerwanie  przez tak długi okres  życia 
pokazuje, jak silne więzi ukształtowały się między nami w czasach 
szkolnych, co przede wszystkim jest zasługą osoby prowadzącej szkołę 
– pani Heleny Bursche. 

Zmarła w Warszawie 28 kwietnia 1975 r. 
 
 
 

SZKOŁA W LATACH 1925 - 1939 
 

Gimnazjum Żeńskie im. Królewny Anny Wazówny Zboru Ewangelicko-
Augsburskiego w Warszawie, przy ul. Kredytowej 2 rozpoczęło swą 
działalność w 1925 r.    Nadrzędnym celem szkoły było zapewnienie 
uczennicom wysokiego poziomu nauczania z równoczesnym 
kształtowaniem ich cech osobowości tak, aby stały się wartościowymi 
członkami społeczeństwa, a więc osobami wykształconymi, 
posiadającymi cechy tak ważne w życiu jak: odpowiedzialność, 
pracowitość, aktywność, tolerancja.  Szkoła  prowadziła swą działalność 
nieprzerwanie do roku 1944, zarówno w okresie międzywojennym, jak i 
w podziemiu w okresie okupacji hitlerowskiej. Dyrektorką szkoły została  
pani Helena Bursche   osoba posiadająca bardzo wysokie kwalifikacje 
intelektualne i charakterologiczne, w pełni predysponujące Ją do 
pełnienia tej funkcji. 
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Nadrzędnym celem szkoły było zapewnienie uczennicom wysokiego 
poziomu nauczania z równoczesnym kształtowaniem ich cech 
osobowości tak, aby stały się wartościowymi członkami społeczeństwa, a 
więc osobami wykształconymi, posiadającymi cechy tak ważne w życiu 
jak: odpowiedzialność, pracowitość, aktywność, tolerancja. Kobietami, 
które stawiają na poczesnym miejscu religię i patriotyzm. 

Szkoła  otrzymała w 1927 r. częściowe prawa szkoły państwowej, a w 
1929 r. – pełne uprawnienia, dzięki temu, że  miała wysoki poziom 
nauczania i wychowania. Szybko stała się jedną z najlepszych szkół na 
terenie Warszawy.  

W roku 1933, po reformie szkolnej w Polsce, w skład szkoły wchodziły: 
6-cio klasowa szkoła powszechna, 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.   

Liceum posiadało dwa kierunki do wyboru: humanistyczny i 
przyrodniczy. Wysoki poziom i nowoczesne metody nauczania 
pozwalały na dobre przygotowanie uczennic do studiów na wyższych 
uczelniach. Szkoła osiągnęła tak dobre wyniki poznawczo-
wychowawcze dzięki temu, że pani Dyrektorka Bursche zgromadziła 
znakomity zespół nauczycieli. Ich wiedza i umiejętność jej przekazania, 
zaangażowanie, wysoki poziom etyczny i umiłowanie młodzieży 
powodowało, że w szkole panowała znakomita atmosfera, zachęcająca 
do rozwijania swoich zainteresowań i kształtowania właściwych postaw.  

 W  szkole   działały pracownie: historyczna, przyrodnicza,  robót 
ręcznych oraz duża  biblioteka. Pracownie były dobrze wyposażone i 
prowadzone w nich lekcje stawały się bardziej interesujące. Jak na owe 
czasy szkoła miała bardzo nowoczesne metody nauczania i 
wychowania.  

 
1935 r. – szkolna drużyna siatkówki 

 



 11 

 

Przed lekcjami wszystkie klasy, wraz z Panią Dyrektorką i gronem 
nauczycielskim zbierały się w sali gimnastycznej  i śpiewano jedną z 
religijnych pieśni porannych: „Kiedy ranne wstają zorze” lub „Ojcze 
niebios Boże Panie”  oraz odmawiano modlitwę: „Duchu Święty, który 
oświecasz serca i umysły nasze, udziel nam ochoty i dobrej pamięci, 
aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen”.  

Po lekcjach, które kończyły się o różnej porze, modlitwę odmawiano w 
klasach: „Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki. Pragnę, abym nią 
oświecona, mogła Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki 
wieków. Amen”. 

         W 1931 r. został ufundowany ze składek młodzieży i rodziców  
sztandar szkoły. Należał do najpiękniejszych w Warszawie, a wybór 
uczennic do pocztu sztandarowego stanowił dla nich wielki zaszczyt i 
wyróżnienie. Przekazywanie sztandaru pod koniec roku szkolnego 
koleżankom z niższej klasy odbywało się nadzwyczaj uroczyście. 
Hasłem szkoły, pięknie wyhaftowanym na sztandarze szkoły, był cytat z 
psalmu nadziei Zygmunta Krasińskiego: 

„Z wiary waszej – wola wasza,  
z woli waszej – czyn wasz b ędzie”.  

 

 
Maturzystki z 1937 r. 
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Należy podkreślić, że ksiądz biskup Bursche bardzo interesował się 
życiem szkoły. Przez cały okres do 1939 r.  brał udział w wielu 
uroczystościach szkolnych, jak poświęcenie budynku,  sztandaru, 
osiedla szkolnego oraz w uroczystościach z okazji świąt narodowych. 
Przedstawiciele Zboru Warszawskiego także opiekowali się szkołą, 
wspierali ją finansowo i uczestniczyli w jej życiu. Bardzo dobrze 
organizowane  i na wysokim poziomie artystycznym były wszelkie 
uroczystości szkolne, obchody i przedstawienia. W 10-tą rocznicę 
istnienia szkoły zorganizowano wystawę, obrazującą jej dokonania. 
Zarówno nauczyciele jak i uczennice poświęcali organizacji wszelkich 
okolicznościowych obchodów wiele inwencji, trudu i czasu.  

Do zżycia się poszczególnych klas przyczyniało się osiedle szkolne. W 
1931 roku szkoła otrzymała od Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, 
pięknie położone w okolicach Warszawy, osiedle szkolne „Banioszka” 
koło Góry Kalwarii” jedno z pierwszych w Polsce osiedli tego typu. 
Każda klasa wyjeżdżała tam na tydzień dwa razy do roku. W tym czasie 
odbywały się  lekcje oraz różne zajęcia sportowe i wycieczki. Pobyt na 
osiedlu wyrabiał samodzielność, integrował.  Osiedle to było 
prekursorem obecnych tzw. „zielonych szkół”. Celem poznania kraju 
organizowano wycieczki szkolne, dzięki którym uczennice zwiedzały 
różne ciekawe regiony Polski. 

 Szkoła Zboru Ewangelicko-Augsburskiego wychowywała w duchu 
wielkiej tolerancji.. Do tolerancji, umiejętności rozumienia poglądów i 
przekonań innych ludzi szkoła przygotowywała od najmłodszych klas. 
Lekcje religii różnych wyznań prowadzone były w tym samym czasie. 
Religii ewangelickiej uczyli księża prefekci oraz katechetka, pani 
Cecylia Gerwin, osoba pełna mądrości i ciepła, pierwsza w Polsce 
kobieta, która ukończyła Wydział Teologii Ewangelickiej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Wielką wagę przykładano w szkole do 
wpajania zasad  tolerancji wobec innych wyznań, poszanowania  
cudzych przekonań, poszanowania ludzkiej godności. 

Przytoczę tu wyjątki z tekstu pani Dyrektorki, które napisała  o szkole 
w 1958 r.: 

Do 1939 r. wyszło z naszej szkoły 100 maturzystek, w czasie okupacji 
74. Pod względem naukowym zrobiliśmy bardzo wiele i z prawdziwą 
dumą mogę stwierdzić, że osiągnęliśmy poziom bardzo wysoki i 
stanęliśmy w rzędzie najlepszych szkół warszawskich. Ale nie wysiłki o 
poziom złączyły nas tak silnie , że po dzień dzisiejszy  czujemy 
potrzebę   zobaczenia się, pogawędzenia o minionych latach. To raczej 
sprawiła swoista atmosfera szkolna oparta na serdeczności, 
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życzliwości, szczerości i wzajemnego zaufania wiedziałyście, że 
zawsze do pań wychowawczyń i do mnie możecie przyjść i 
przychodziłyście  ze swymi zmartwieniami, kłopotami i wątpliwościami. 
Często dyskutowałyśmy z wami o ważnych dla was sprawach. 
Starałyśmy się wychować was na osoby myślące, samodzielne, 
umiejące pracować dla siebie, swoich i dla Polski, umiejące szanować 
każdą religię, każde przekonania. Nie narzucałyśmy gotowych 
rozwiązań, ale wciągałyśmy was do samodzielnego myślenia.   

 I myślę, że udało nam się to prawie całkowicie, wyrosłyście na dzielne 
kobiety, umiejące wypełniać swoje obowiązki.  

   Każda uczennica oceniana była wyłącznie na podstawie własnego 
postępowania i działania. Nie miało znaczenia środowisko, poziom 
zamożności, a sprawy opłat za szkołę, ewentualnie ich obniżania, były 
załatwiane z wielką dyskrecją wyłącznie między Dyrekcją szkoły a 
rodzicami. Obowiązkowe było noszenie granatowych mundurków, na 
zewnątrz chodziło się w beretach ze znaczkiem szkoły. Uczennice 
gimnazjum i liceum musiały mieć naszyte na rękawach tarcze z 
numerem szkoły -145. 

 Szkoła wychowywała w duchu patriotyzmu, ale bez  patosu i 
frazesów. Dla każdej z nas umiłowanie Ojczyzny było sprawą 
oczywistą. Do ugruntowania tych cech służyły szkole różne  
organizacje:  harcerstwo, Przysposobienie Wojskowe Kobiet i inne. 

Uczennice przygotowywane były również do działalności społecznej – 
działał samorząd i sklepik szkolny.  

Dużą wagę przykładano do wychowania fizycznego. Szkoła miała 
dobrze wyposażone sale gimnastyczne, działało koło sportowe. 
Uczennice brały udział w wielu międzyszkolnych zawodach sportowych, 
zajmowały przodujące miejsca w różnych dyscyplinach, uzyskiwały 
wiele nagród. 

Oczywiście byłyśmy normalnymi uczennicami, zdarzały się różne 
wybryki, były różne trudne sytuacje, ale  po latach mają one już inny 
wymiar.  
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Poświęcenie Osiedla w Banioszce  
 9. 05. 1931 r. 

Na zdjęciu m. in.: ks. bp Juliusz Bursche, wizytatorka 
Teodora Nęczkowska, dyrektorka Helena Bursche, ks. 
radca August Loth, senator Józef Ewert, ks. płk Feliks 
Gloeh, dyr. | Gimnazjum im. M. Reja  Adolf Rondaler  

OSIEDLE SZKOLNE 1 
 

Projekt utworzenia osiedli szkolnych w Polsce przywiózł zza granicy 
profesor Bogdan Nawroczyński. Wygłosił on w 1928 r. w Warszawie 
odczyt pt. „ Wiejskie ogniska wychowawcze szkół wielkomiejskich”. 
Odczyt był urozmaicony przezroczami przedstawiającymi osiedla 

zorganizowane na terenach wiejskich, 
położone wśród lasów. Zbliżenie do 
przyrody ułatwiało harmonijne 
zespolenie nauki z wychowaniem 
fizycznym, wyrabiało samodzielność 
młodzieży i umiejętność życia w 
zespole. 

Już w 1928 roku pierwsze osiedle 
szkolne założyło Gimnazjum 
Popielewskiej i Roszkowskiej we wsi 
Nowinki, 23 km od Warszawy. W 3 lata 
później Parafia Ewangelicko-
Augsburska w Warszawie ufundowała 
swoim dwom gimnazjom osiedla: 
Gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja 
otrzymało dom nazwany „Rejówka”, 
Gimnazjum żeńskie im. Królewny Anny 
Wazówny oddalony zaledwie o kilka 
kilometrów od „Rejówki” dom w 
Banioszce. 

Poświęcenia i otwarcia Banioszki 
dokonał Ks. biskup Juliusz Bursche. 
Obecni byli przedstawiciele władz 
Kuratorium i Parafii Świętej Trójcy, 
młodzież i rodzice. 

Osiedle mieściło się w obszernym murowanym budynku – na parterze 
były sale przeznaczone do nauki i jadalnia, na piętrze sypialnie na 32 
łóżka i umywalnie. Opłata za tygodniowy pobyt wynosiła w1937 roku 18 
zł, a w 1938 roku 20 zł. Każda klasa pod opieką wychowawczyni 
wyjeżdżała na tydzień wiosną i jesienią. W poniedziałek o godzinie 930 
była zbiórka na dworcu. Powrót następował w sobotę o godzinie 16. 

Rodzice mogli odwiedzać dziewczęta w czwartki lub telefonować z 
Warszawy przez centralę 00, Baniocha 12, ale tylko w ważnych 
                                                 
1 Artykuł przedrukowany z monografii „Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny” 
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sprawach. Uczennice zabierały ze sobą: szlafrok, piżamę lub koszulę 
nocną, 5 par skarpetek, 1 parę pończoch, zmianę bielizny osobistej, 
pantofle szkolne, sandały, tenisówki, 2 sukienki letnie, mundurek, 
sweter, kostium gimnastyczny, palto, czapkę uczniowską, 2 wieszaki, 2 
ręczniki, mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, kubek, szczotkę do 
ubrania, przybory do czyszczenia obuwia, nici, igły i agrafki, szczotkę i 
grzebień do włosów, latarkę elektryczną, poszwę na poduszkę, 
prześcieradło, podpinkę (bieliznę pościelową tylko przez pierwsze lata) 

 
Osiedle wiejskie gimnazjum im. Anny Wazówny w Banioszce 

 
Wychowanki Gimnazjum tak wspominają osiedle: Zupełnie oddzielny 

rozdział to tygodniowe pobyty jesienią i wiosną w osiedlu szkolnym – w 
Banioszce. Poprzedzały taki wyjazd wielkie emocje związane z 
umawianiem się, kto koło kogo śpi, w jakiej sali – trochę przy tym 
zawsze było nieporozumień. Zaraz po przybyciu należało zająć 
odpowiednie łóżko. A potem, wieczorami, długie gadanie zamiast snu, 
różne kawały i rozróbki – przodowała w tym zawsze Zuza – no i trzeba 
było uważać, czy czasem nie nadchodzi pani wychowawczyni. Lekcje 
odbywały się na świeżym powietrzu, naturalnie jeśli nie padał deszcz. 
Co dzień przyjeżdżała inna pani. Najbardziej utrwaliła mi się w pamięci 
pewna lekcja geografii z panią Markowską, kiedy to najpierw 
maszerowałyśmy po szosie i uczyłyśmy się odmierzać odległość 
krokami, a potem w Górze Kalwarii  oglądałyśmy dolinę  Wisły, 
słuchając pouczających wyjaśnień. No i naturalnie świetnie pamiętam, 
jak to pani Markowska poślizgnęła się na mokrej glinie i zjechała w dół 
po zboczu. 
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O naszą sprawność dbała w Banioszce pani Alina Nonasowa. Jej mąż 
był opiekunem chłopców w sąsiedniej Rejówce. Często organizowane 
były jakieś wspólne podchody czy inne zajęcia terenowe. Przy doborze 
klas wyjeżdżających do Rejówki i Banioszki dbano o to, aby nie 
spotykały się klasy zbliżone wiekiem. Wtedy to nas denerwowało i 
śmieszyło, dziś myślę, że to nie było złe. (Anna Baum, obecnie 
Potkańska) 

Każdy dzień zaczynał się od wciągania na maszt proporczyka szkoły, 
który co wieczór był ściągany. 

Na śniadanie była kawa, pieczywo z masłem i często biały ser ze 
szczypiorkiem. Potem uczennice wychodziły po nauczycielkę, która 
tego dnia przyjeżdżała z Warszawy na lekcje. 

I znowu powołam się tym razem na własne wspomnienie: 
popołudniową godzinę ciszy trudno nazwać godziną ciszy – dyskretne 
szepty przechodziły w ciche rozmowy i w gwar, bo po południu 
miałyśmy zawody lekkoatletyczne, strzelanie z wiatrówki do celu, długie 
spacery po lesie, mecze siatkówki i „w dwa ognie”. Ożywione i głodne 
wracałyśmy na kolację do domu. 

A koleżanka  Alice Price (obecnie Estill) tak wspominała wieczory: 
ognisko, różne zabawy wieczorem, długie szepty nocą we wspólnej 
sypialni. Patefon na werandzie z płyta „tyś jest gwiazdeczka mą”. 
„Trędowata”, którą można było czytać bez wiedzy Rodziców”. 

Jestem pewna, że również bez wiedzy wychowawczyni!  
Ministerstwo WRiOP doceniało znaczenie osiedli szkolnych. W 1933 

roku utworzono Zespół Szkół posiadających osiedla. Duszą tego 
zespołu i jego przewodniczącym był ksiądz Adolf Rondthaler - dyrektor 
gimnazjum im. Mikołaja Reja. Zespół prowadził akcję odczytową, 
wydawał informator, organizowano również wystawy. Do 1934 roku 34 
szkoły średnie miały swoje osiedla. 

Osiedle w Banioszce było czynne do końca roku szkolnego 1938/39, 
działalność jego trwała więc 8 lat – 16 sezonów wyjazdowych 
jesiennych i wiosennych. 

Maria Żytkow 
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SZKOŁA W OKRESIE WOJNY 1939-1944 
   

We wrześniu 1939 r. budynek, z niewielkimi uszkodzeniami, ocalał.  
Na początku października zarówno nauczyciele, jak i uczennice zaczęli 
porządkować pomieszczenia i naprawiać różne uszkodzenia. Nauka 
miała się rozpocząć 21 października. Jednak pod koniec października i 
na początku listopada Niemcy zajęli budynek i zamknęli wszystkie 
szkoły średnie.  

 

 
Grupa uczennic w Izabelinie – 1943 r. 

 
W roku szkolnym 1939/40 działała jeszcze szkoła powszechna z 

włączeniem pierwszej gimnazjalnej jako klasy 7-ej w budynku szkoły 
fundacji Górskich przy ul. Górskiego. W 1941 r. również i ten budynek 
został zajęty przez Niemców. Klasy gimnazjalne i liceum  miały lekcje w 
mieszkaniach prywatnych, na kompletach po kilka uczennic, aby nikt 
się nie zorientował, że odbywają się tam lekcje. W roku 1942 szkoła 
nasza stała się filią III filią Miejskiej Szkoły Zawodowej jako tzw. Kurs 
Konfekcyjno-Galanteryjny (na uczenie zawodu Niemcy już pozwolili). 
Lekcje odbywały się w  wielkim mieszkaniu prywatnym na ul. Niecałej. 
Oczywiście przerabiałyśmy program gimnazjum ale oficjalnie uczyłyśmy 
się zawodu. Np. na materiałoznawstwie była geografia, na arytmetyce 
handlowej, matematyka,  Licea nadal pracowały na kompletach. Mimo 
ogromnych trudności  ciężkiego życia czasu okupacji, braku 
podręczników i lektur, braku pracowni, uczyłyśmy się chętnie, bo 
wiedziałyśmy, że to jest dla nas jedyna możliwość  dalszej nauki. 
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Laski 1943 r. 

Pomimo grozy i obawy, że w każdej chwili mogą wejść Niemcy - a 
zawsze w szkole odbywały się niedozwolone lekcje, a po lekcjach 
często zbiórki harcerskie  (obok naszego wojennego lokalu większość 
budynków była zajęta przez 
niemieckie wojsko i policję) 
zbierałyśmy się też,  aby 
obchodzić rocznice 11 listopada, 
Święta Bożego Narodzenia, 
nawet przygotowane było 
przedstawienie „Z biegiem Wisły 
po Polsce”.   

W szkole, pod kierunkiem pani 
Dyrektorki, prowadzono akcje 
społeczne na rzecz pomocy 
dzieciom – ofiarom wojny i 
więźniom oraz działało tajne 
harcerstwo. Pani Dyrektorka  
pomagała wielu uczennicom 
będącym  często w tak trudnych 
warunkach materialnych, że nie 
miały możliwości opłacenia 
czesnego za szkołę. Uczennice te 
nie tylko były zwolnione z opłat, 
ale Komitet Rodzicielski prowadził 
dla nich dożywianie w szkole. 
Ogromną pomoc szkoła okazywała  uczennicom Żydówkom, które 
ukrywały się po stronie aryjskiej. Nauczycielki i koleżanki pomagały im 
w znalezieniu mieszkania, dawały pomoc materialną.  

 
Czyniły to, pomimo, że za pomoc Żydom groziła kara śmierci  dla nich 

i ich rodzin.  
W okresie wojny i Powstania Warszawskiego zginęło kilkoro 

wspaniałych nauczycieli. Jadwiga Falkowska –harcmistrzyni zginęła 
czasie Powstania, Jadwiga Biernacka, Zygmunt Szeller, Władysław 
Majka, Lili Dreszerowa, Cecylia Gerwin, a także  dwóch woźnych . 
Wiele uczennic straciło życie w obozach koncentracyjnych, walcząc w 
czasie Powstania i w innych wojennych sytuacjach.  
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DZIAŁALNO ŚĆ 39 WARSZAWSKIEJ  
ŻEŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ 

 
W 1935 r. zorganizowana została w szkole powszechnej gromada 

zuchowa „Polne Kwiaty”, której drużynową była nauczycielka Halina 
Krysicka.  W tym samym roku uczennica, Albina Stępkowska 
zorganizowała zastęp harcerski, z której następnie utworzono drużynę.  
Początkowo drużynową została Janina Burska, a od 1937 r. Danuta 
Obrębska. Z ramienia szkoły opiekunką drużyny była  nauczycielka 
historii  pani Janina Schoenbrenner. Była nie tylko wspaniałym 
wykładowcą historii, ale również znakomicie opiekowała się drużyną 
przez cały okres jej działalności do 1944 r. Drużyna pracowała bardzo 
aktywnie, dziewczęta zdobywały stopnie i sprawności, odbywały się 
uroczyste przyrzeczenia harcerskie. Harcerki działały też społecznie, 
pomagając młodzieży z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych.   W 
zimie 1937 r. drużyna urządziła zimowisko w osiedlu szkolnym 
Banioszce. W okresie letnim w latach 1938 i 1939 organizowane były 
obozy harcerskie: w Śmiłowie koło Chodzieży i w Nawojowej koło 
Nowego Sącza.  Harcerki same rozbijały obóz, same gotowały i musiały 
sobie radzić w trudnych sytuacjach. Na obozie panowała świetna 
atmosfera, a wieczorne ogniska i zaszczyt rozpalania ognia, który 
przypadał najlepszej w tym dniu harcerce, pozostały każdej z nas w 
pamięci. 

 Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r. starsze harcerki  brały udział 
w obronie Warszawy.  Zostały przydzielone do obsługi centrali  
telefonicznej i tam miały dyżury, a następnie przeszły do służby 
sanitarnej. Po kapitulacji drużyna zaczęła pracę w konspiracji, a 
drużynową została Albina Stępkowska (maturzystka z 1938 r.). Dla 
mnie i dla wielu harcerek była to najwspanialsza drużynowa. Pełna 
mądrości i umiejętności prowadzenia drużyny stanowiła dla nas wzór do 
naśladowania. Dzięki temu, że w szkole rozpoczęła pracę nauczycielka 
fizyki druhna Jadwiga Falkowska – harcmistrzyni Rzeczypospolitej, a od 
października 1939 r. Komendantka  Warszawskiej Chorągwi,  drużyna  
zdobyła kontakt z działalnością podziemną. W następnych latach  coraz 
więcej uczennic przyjmowano do drużyny i wprowadzano do 
konspiracji. Oprócz zbiórek podjęto działalność na rzecz pomocy 
więźniom oraz osobom wymagającym wsparcia. Fundusz na ten cel 
uzyskiwałyśmy wykonując   na sprzedaż ozdobne oprawy do 
kalendarzy i  reprodukcji, okładki do książek, palemki wielkanocne itp. 
Od 1942 r. każda harcerka miała też przydział do służby sanitarnej lub 
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służby łączności w podziemnym wojsku polskim. Harcerki kończyły 
odpowiednie kursy, wykonywały różne konspiracyjne zadania.  Zostały 
zaprzysiężone jako żołnierze Armii Krajowej, otrzymały przydział do 
miejsca stacjonowania jednostki, gdzie miały się udać po otrzymaniu 
rozkazu o ostrym pogotowiu przed wybuchem powstania.  

W dniu 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. W 
walkach wzięło udział wiele uczennic szkoły. Były żołnierzami Armii 
Krajowej, wiele z nich wykazało się bohaterstwem i odwagą.  

 Patrole sanitarne miały przydział do punktu sanitarnego na ul. Gęstej  
w klasztorze SS. Urszulanek. W dniu wybuchu Powstania  tam właśnie 
rozpoczęły działalność sanitariuszki. Po kilku dniach patrole nasze 
przeniesione zostały do innych szpitali. Mój patrol został przeniesiono 
do szpitala wojskowego, który mieścił się w podziemiach budynku 
Banku PKO  na ul. Świętokrzyskiej   

Nie było w tym czasie możliwości dojścia do kościoła, ale ksiądz Otton  
Krenz, który mieszkał na Szpitalnej, blisko kwaterujących  w 
Śródmieściu Północnym oddziałów, odprawiał u siebie w domu 
nabożeństwa.   

Uczestniczyły w nich  również walczące w Powstaniu uczennice 
szkoły. W kilka dni po  ostatnim z tych nabożeństw zginęły podczas 
bombardowania  żona i córka księdza Krenza. Córka – Hania Krenz  
była absolwentką naszej szkoły i żołnierzem Armii Krajowej.  

Po upadku Powstania kilkanaście uczennic - żołnierzy wywiezionych 
zostało do obozów jenieckich lub obozów koncentracyjnych.  

    
     

KOŁO WAZOWIANEK 
 

Po wojnie, od 1 września 1947 działało jeszcze   w Warszawie przy ul. 
Puławskiej - na terenie kościoła ewangelickiego Prywatne Gimnazjum i 
Liceum Żeńskie im. Anny Wazówny, a Dyrektorką była p. Helena 
Bursche.  W następnym roku szkolnym szkoła nazywała się już im. 
Mikołaja Reja a pani Helena Bursche została wicedyrektorką.  Szkoła ta 
istniała do 1949 r. 

Pamięć o  szkole  pozostała u byłych uczennic, po dzień dzisiejszy. 
Może dlatego, że  panowała tam niezwykła atmosfera. Wysoki poziom 
nauczania pozwolił  nam  skończyć wyższe studia i stać się wysokiej 
klasy specjalistami w swej dziedzinie. 

Wiele byłych uczennic pracowało  społecznie   w obydwóch parafiach 
ewangelickich w Warszawie: w Komisji Ochrony Pamiątek, Diakonii, 
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Kole Pań. Inicjowały i uczestniczyły w realizacji różnych prac na rzecz 
parafii i członków Zboru  Ewangelickiego. Niektóre, ze względu na stan 
zdrowia nie mogą już nadal pracować,   wiele z nich już nie żyje.  Jak 
silna więź łączy byłe uczennice ze szkołą świadczy fakt, że do dnia 
dzisiejszego istnieje Koło Wazowianek. Pierwszy Zjazd odbył się w 
1949 r. w „baraku” przy ul. Puławskiej,  z udziałem pani Dyrektorki 
Bursche i wielu nauczycielek, następny, w 1958 r. w salach NOT, 
potem odbywały się następne spotkania.  

 

 

Zjazd Wazowianek: 22. 04. 1979 r. 

 

W 1978 r. powstało Koło Wazowianek przy Oddziale Stare Miasto 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.  

Spotykałyśmy się wówczas na ul. Nowomiejskiej 5 w siedzibie tego 
Oddziału. Była to jedyna możliwa forma legalnego organizowania 
spotkań. W 1982 r. udało się Wazowiankom, po długich staraniach 
zrealizować upamiętnienie szkoły pomnikiem na skwerku  przy kościele 
na pl. Małachowskiego. w pobliżu miejsca budynku szkoły.  
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2. 05. 1982 r. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny 

 

 Od  1990 r. jesteśmy kołem przy Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 
Pani Dyrektorka Helena Bursche, zmarła 28 kwietnia 1975 r. 

Pozostało już  niewiele uczennic, ale od  1976 roku, w każdą rocznicę 
śmierci pani Dyrektorki,  spotykamy się przy Jej grobie na Cmentarzu 
Ewangelickim w Warszawie. W ostatnią niedzielę kwietnia każdego 
roku, podczas nabożeństwa w Kościele Świętej Trójcy na Placu 
Małachowskiego ksiądz odprawiający nabożeństwo przekazuje 
wspomnienie uczennic szkoły poświęcone  pani Dyrektorce, zmarłym 
nauczycielom i uczennicom. Po nabożeństwie organizowane jest w sali 
parafialnej z udziałem księdza proboszcza  doroczne spotkanie byłych 
uczennic. Atmosfera spotkań  jest nadzwyczaj miła, bardzo cieszymy 
się z tych dorocznych zjazdów.  Na całe życie pozostała ogromna więź 
byłych uczennic ze szkołą. Mogło to się zdarzyć chyba tylko w takiej 
szkole jaką była Szkoła Zboru Ewangelicko-Augsburskiego im. 
Królewny Anny Wazówny w Warszawie. 

 

Pragniemy dziś wspomnieć koleżanki, przewodniczące Koła oraz te, 
które wiele pracy włożyły, aby koło sprawnie działało: 

Przewodniczące (powodem zmian był zły stan zdrowia lub odejście na 
zawsze): 

• Śp. Alina Chmielewska – zorganizowała pierwsze spotkanie 
w Sali Naczelnej Organizacji Technicznej, gdzie wówczas 
pracowała potem przez wiele lat organizowała następne spotkania.   
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• Śp. Barbara Osińska-Żepakowska     –       w czasie jej 
działalności odsłonięto w 1982 r.  tablicę pamiątkową, była jedną z  
współautorek  wydanej w tym czasie książki o szkole.  

• Śp. Maria   Żytkow – przewodniczyła od 1986 - 1990 r. 
Główna autorka książki „Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny 
w Warszawie” 

• Halina Antoszkiewicz -  m.in. 1995 r. zorganizowała wyjazd  
do Torunia na ponowny pochówek Królewny Anny Wazówny 

• Barbara Jędrzejewska  - przejęła koło, gdy zachorowała 
Halina Antoszkiewicz. Z wielkim oddaniem, starannie 
przygotowywała wszystkie spotkania, podtrzymywała nas swoim 
pogodnym i pełnym życzliwości do wszystkich usposobieniem. 
Niestety,  również i Jej choroba nie pozwoliła na dalsze 
prowadzenie koła 

• Maria Milbrandt -  prowadzi Koło od 2004 r. Stara się ocalić 
od zapomnienia naszą szkołę. M.in. w 30 rocznicę śmierci udało 
się zamieścić wspomnienie o p. Helenie Bursche w „Gazecie 
Wyborczej”.  We wrześniu 2004 r.  zostałyśmy zaproszone na 
ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich. Tematem Forum było 
„Niech Nasze Światło Świeci” a wystąpienie dotyczyło działalności 
pani Heleny Bursche. Dostąpiłyśmy zaszczytu zaproszenia nas 
przez Biskupa Janusza Jaguckiego  (o którym pisałyśmy w 
Informatorze Parafii) 

• Halina Jarecka  -  Sekretarz Koła przez cały czas jego 
istnienia. Prowadzi całą dokumentację dotyczącą działalności koła, 
przygotowuje sprawozdania na doroczne Zjazdy, organizuje 
spotkania 

• Skarbniczki -: kolejno: śp. Jadwiga Goller, Maria Milbrandt, 
Donata Blitke 

• Irena Franke -najważniejsza osoba w naszym gronie  od 
początku istnienia Koła. Nie chciała być przewodniczącą, ale jej 
wkład w działalność Koła był  ogromny. Przez cały czas inicjowała 
wiele działań koła, korespondowała  z byłymi uczennicami, 
które mieszkały za granicą lub w Polsce.. Miała u  siebie w domu 
wiele materiałów związanych ze szkołą i ogromną 
 korespondencję z byłymi uczennicami, zawsze służyła radą i 
pomocą. Dla wielu z nas była wielkim doradcą i przyjacielem. 
Zmarła w Tabicie  8.07. 2005 r. 

• Celina Wróbel – uczestniczy w pracach Komisji Ochony 
Pamiątek, zbiera   materiały dotyczące szkoły, uczestniczyła w 
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wydaniu książki o szkole i w pracach związanych z  budową 
pamiątkowej tablicy upamiętniającej istnienie szkoły 

  

 
 

Istnienie Koła Wazowianek trwa wiele lat. Zbliżamy się do jego 
zakończenia. Bardzo  pragnęłyśmy jeszcze, aby udało się  zamontować 
nową tablicę informującą o szkole (poprzednią, mosiężną z pięknie 
wygrawerowanym napisem skradziono na złom).  Stało się tak 
wyłącznie dzięki  członkom naszej Parafii, którzy nam nadzwyczajnie 
pomogli a przede wszystkim: Ks. Dr Włodzimierz Nast. – Proboszcz 
Parafii Św. Trójcy, p. mgr Witold Straus p. inż Jerzy Fedisz, p. prof. 
Juliusz Gardawski oraz wykonawcy tablicy: p. Łukasz Trzeciak i p. 
Andrzej Woiński. Pięknie za to dziękujemy. 

 Nie tylko mamy tablicę, ale również został przesunięty pamiątkowy 
głaz w miejsce  lepiej usytuowane, na skwerku przy Kościele Św. 
Trójcy. 

Tablica zostanie    poświęcona w dniu 29 kwietnia 2007 r. Na tę 
uroczystość, która odbędzie się po nabożeństwie serdecznie 
zapraszamy. 
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METODY WYCHOWAWCZE I PRZEKRÓJ  
SPOŁECZNO-ZAWODOWY I WYZNANIOWY 

 WYCHOWANEK2 
 
Dyrektorka Helena Bursche , wybitny pedagog i przyjaciółka 

młodzieży interesowała się nie tylko doskonaleniem metod 
wychowawczych, ale również pochodzeniem społeczno zawodowym 
dziewcząt, ich wyznaniem i wpływem tych czynników na postępowanie 
młodzieży. Pisała o szkole: 

Uczyły się w niej dziewczęta z najrozmaitszych środowisk społecznych 
naszej stolicy (przewagę stanowiła mało zamożna, pracująca, 
postępowa inteligencja, na drugim miejscu dzieci rzemieślników i 
drobnego kupiectwa oraz dzieci robotników, było też kilka 
przedstawicielek warszawskiej burżuazji) różnego stopnia zamożności i 
kultury oraz rozmaitych wyznań religijnych (50% ewangeliczek, 5% 
wyznania mojżeszowego, reszta katoliczki, 1 muzułmanka). Wśród tej 
mozaiki wyznań nie było „kwestii wyznaniowej”, w okresie wzrostu w 
naszym społeczeństwie wpływów antysemickich nie było w Szkole 
Anny Wazówny „kwestii żydowskiej”. Każda uczennica, o ile położyła 
jakieś zasługi w życiu społecznym szkoły, mogła obejmować wszelkie 
urzędy w samorządzie, aż po najbardziej zaszczytną funkcję 
sztandarowej szkoły. Wartość człowieka, a nie jego pochodzenie, 
musiały tu decydować. Tolerancja, poszanowanie cudzych przekonań, 
uznawanie godności człowieka – to był ton zasadniczy szkoły. 
Swobodna wymiana myśli panowała zarówno w pokoju nauczycielskim, 
jak i na szkolnym korytarzu. Personel pedagogiczny składał się również 
z osób różnych wyznań oraz różnych poglądów politycznych. Były 
osoby nastawione postępowo, liberalne, były i konserwatystki. Lecz 
wszystkich łączyła jedna idea: wychowanie naszych uczennic na ludzi  
w najlepszym tego słowa znaczeniu, na kobiety myślące, samodzielne, 
umiejące pracować i na pierwszym miejscu stawiające dobro Polski. Do 
tego celu służyły nam różne organizacje scentralizowane wraz z 
klasowymi samorządami w tzw. Centrali. Kary były nieznane w szkole, 
lecz każda uczennica rozumiała, na czym polega karność i wiedziała, 
że po to samorządy wspólnie stanowią prawa szkoły, by wolność nie 
przerodziła się w bezład i samowolę.    

Według danych z lat 1935-38 z kilku klas licealnych było uczennic 
wyznania: 

                                                 
2 Artykuł pochodzi z monografii „Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny” 
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- ewangelicko-augsburskiego   – 59% 
- ewangelicko-reformowanego   –  0,5% 
- rzymsko-katolickiego     – 31% 
- mojżeszowego      –  8% 
- prawosławnego       -  1,5% 
Zróżnicowanie społeczno-zawodowe rodziców przedstawiało się 

następująco: 
- robotnicy i rolnicy     –  7,3% 
- rzemieślnicy                –  8% 
- kupcy        –  6,6% 
- urzędnicy       – 35,1% 
- wojskowi       –  5,3% 
- przemysłowcy      –  6,6% 
- ziemianie       –  1,3% 
- inteligencja pracująca               – 17,9% 
- inne        – 11,9% 
 
 

WAZOWIANKI - MATURZYSTKI  
 

1932 
Belau Henryka 
Biller Lidia, 
Eiger Alina 
Gąsiorowska Jadwiga 
Glaeser Elinor 
Klein Alicja 
Sukert Wanda 
Schatsznajder Maria 
 

1933 
Boksleitner Erika 
Dobroszycka Maria 
Fijałkowska Janina 
Franke Hanna 
Goller Irena 
Małczyńska Teodozja 
Nejman Helena 
Sauter Zofia 
Schmidt Zofia 
Scholl Otylia 

Stańczyk Maria 
Umgelter Halina 
Walczak Maria 
Wohlfarth Halina 
Zajdemann Anna 
 

1934 
Adelfang Jadwiga 
Bursche Zofia 
Czeczot Erne 
Fidelseid Stefania 
Franke Irena 
Kornbis Jolanta 
Lichtenbaum Alicja 
Strauch Anna 
Wolfram Irena 
 

1935 
Bin Maria 
Binowicz Irena 
Goldstein Halina 

Halpern Romana 
Lipsztadt Halina 
Pinon Wanda 
Schmidt Wanda 
Szeremeta Alicja 
Toeplitz Ewa 
Wertenstein Wanda 
 

1936 
Deubel Janina 
Dobronoki Wanda 
Gołębikier Krystyna 
Grapow Weronika 
Heurich Zofia 
Lewin Maria 
Mantej Halina 
Papówna Irena 
Scholz Emilia 
Serini Jadwiga 
Szapiro Irena 

 
 
 
 

Lista maturzystek przedrukowana z monografii „Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny” 

 
 



1937: 
Błaszkowska Milada 
Deubel Jadwiga 
Gitz Eleonora 
Gołębikier Wanda 
Hołdak Romana 
Konarek Halina 
Lau Elżbieta 
Misińska Maja 
Neufeld Maria 
Neuman Jadwiga 
Olfierowicz Krystyna 
Potocka Mirosława 
Sauter Halina 
Skowronek Alicja 
Straszek Maria 
Sztabert Joanna 
Wendt Lidia 
Zybert Alicja 
 

1938: 
Baum Anna 
Biedrzycka Rita 
Birnbaum Wanda 
Frendzel Zuzanna 
Froehlich Maria 
Helman Helena 
Laudon Wanda 
Mazel Lili 
Netzel Irena 
Buncler Alina 
Popowska Stanisława 
Reiff Danuta 
Ruk Wanda 
Schmidt Kazimiera 
Stępkowska Albina 
Trenkner Alina 
Wandel Helena 
Weigle Alina 
Werner Danuta 
Woch Halina 
 

1939: 
Blacher Aniela 
Bursche Danuta 
Fluth Aniela 
Herman Krystyna 
Lomani Janina 
Mallendowicz Janina 
Ohlert Jadwiga 
Rozenfeld Stella 
Rozensztat Krystyna 
Słomińska Irena 
Sues Irena 
Szczerbińska Wanda 

Szeruda Wanda 
Sztreker Halina 
 

1940 
Liceum humanistyczne: 

Bakka Maria 
Bursche Anna 
Orzech Anita 
Pinkwart Anna 
Starnawska Halina 
Szenfeld Alicja 
Sztykiel Hanna 
 

1940 
Liceum przyrodnicze: 

Etminis Halina 
Krajewska Barbara 
Rychard Zofia 
Tursz Wiktoria 
Wachtel Janina 
Zdziennicka Barbara 
 

1941 
Liceum humanistyczne: 

Bryner Zofia 
Krenz Hanna 
Masłowska Alina 
Szymanowska Zuzanna 
 

1941 
Liceum przyrodnicze: 

Chejmanowska Jadwiga 
Drzewiecka Helena 
Kobylińsdka Romualda 
Ochowiec Zofia 
Smoleńska Krystyna 
 

1942 
Liceum humanistyczne: 

Bilewicz Halina 
Eksztajn Sabina 
Krell Edyta 
Warchocka Irena 
 

1942 
Liceum przyrodnicze: 

Hellwig Jadwiga 
Judeyko Hanna 
Krauze Irena 
Marks Lucyna 
Osińska Maria 
Pankratz Mirosława 
Patoczka Alicja 
Pinkwart Natalia 

Radomska Idalia 
Szterner Hanna 
Wellin Irena 
 

1943 
Liceum humanistyczne: 

Bursche Jadwiga 
Kamińska Zofia 
Pawłowska Anna 
Rutkowska Maria 
Szeruda Maria 
Zaunar Maria 
 

1943 
Liceum przyrodnicze: 

Dudziewicz Barbara 
Herod Jadwiga 
Kopczńska Bronisława 
Roniewicz Anna 
Wendt Maria 
Tagowska Halina 
 

1944 
Liceum humanistyczne: 

Damięcka Janina 
Małgorzata 
Leszczyńska Halina 
Pałysińska Alicja 
Piotrowska Magdalena 
Szlager Alina 
Słomińska Róża 
Taflińska Krystyna 
Taflińska Stefania 
 

1944 
Liceum przyrodnicze: 

Blitek Donata 
Bursche Maria 
Dąbrowska Danuta 
Dreszer Daniela 
Fink-Finowicka Danuta 
Ewelina 
Fołtyńska Anna 
Godlewska Maria 
Jasińska Hanna 
Kluczyńska Hanna 
Kozyrska Halina 
Mieszkowska Krystyna 
Miks Nina 
Malarow Barbara 
Mitkowska Zofia 
Salińska Zofia 
Stegman Jadwiga 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

Niniejszy „Informator” opracowała Maria Milbrandt. 
Redakcja i opracowanie graficzne Aldona Karska. 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów  Marii Milbrandt, 
 fotografia szkoły i osiedla szkolnego w Banioszce,  to pocztówki wydane  

w 1931r. z okazji 150 poświęcenia Kościoła Świętej Trójcy,  
zdjęcie pamiątkowego kamienia – Michał Karski, 

rysunek kościoła na okładce Joanna Tiunin. 
Nakład sfinansowany ze składek  

„Koła Wazowianek” i przez sponsorów 
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Kamień z tablicą upamiętniająca Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny w Warszawie, 
po renowacji w 2006 r. i przeniesieniu w miejsce bliżej  tego, gdzie do 1944 r. stał dom,  

w którym mieściła się szkoła (ul. Kredytowa 2) 
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� � 
WAŻNE ADRESY I TELEFONY 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy : 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 
�(22) 556-46-60, fax: (22) 827-86-37 

Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

e-mail do Rady Parafialnej: rada-warszawa-trojca@luteranie.pl 
konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 900-1800 

w niedziele: po nabożeństwie 
 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 

Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, � 22-632-10-14 

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1600 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

�ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
faks: 22-737-64-56, 

sekretariat (czynny g. 800-1500) � 22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę): � 22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 
e-mail: tabita@poczta.onet.pl 

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1100 

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

��� 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; � 22-849-77-05 

fax: (22) 848-10-58 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2 : nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  
Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

                                                           


