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Dwukrotnie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odprawiono naboŜeństwa ekumeniczne, w których 
uczestniczyli kolejni biskupi Rzymu: 9 VI 1991 r. odbyła się 
modlitwa z udziałem papieŜa Jana Pawła II, a 25 V 2006 r. 

kościół odwiedził Benedykt XVI. 23 I 2000 r. podpisano 
dokument o wzajemnym 
uznaniu sakramentu 
C h r z t u  Ś w .  p r z e z 
w ięk s z oś ć  K oś c io ł ów 
członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz Kościół 
rzymskokatolicki.  

Do II wojny światowej 
Parafia prowadziła szeroką 
dz ia ła lność  ku ltura lną , 
oświatową i charytatywną. 
Jedną z placówek był Szpital 
Ewangelicki, poza tym: dom 
starców, dom sierot, 
schronisko dla kobiet, 
szwalnia, bursa dla chłopców, ochronka, Ŝłobek, pensjonat dla 
rekonwalescentów „Tabita”, szkoły parafialne: powszechne oraz 
średnie: gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i Ŝeńskie im. 
Królewny Anny Wazówny.  

Z dawnych placówek pozostał tylko Ewangelicki Ośrodek 
Diakonii „Tabita” w Konstancinie  Jeziornie oraz kościół w 
WarszawieWłochach. Historia naszej Parafii to takŜe jej 
duszpasterze, którzy trwale zapisali się w pamięci kilku pokoleń 
warszawskich luteranów. Po II wojnie światowej pierwszymi 
proboszczami parafii byli: do 1963 r. – ks. Zygmunt Michelis, 
19631979  ks. sen. Ryszard Trenkler, 19801995  ks. sen. 
Jan Walter, 1995 – 2007  ks. dr Włodzimierz Nast, a od 
2007 r. ks. radca Piotr Gaś.  

Czy wiesz Ŝe: 

 
w latach 80tych XIX wieku krzyŜ wieńczący kopułę został obrany za 
punkt bazowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu geodezyjnego miasta 
oraz punkt centralny sieci triangulacyjnej I rzędu przy tworzeniu planów 
miasta przez W. Lindley'a. 
 średnica kopuły wynosi 34 m. i jest jedną z największych na świecie.  

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

godz. 10:30 i 19:00 (zawsze z Wieczerzą Pańską) 
 

Kaplica EOD Tabita w KonstancinieJeziornie, 
ul. Długa 43 
godz. 11:00   

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 
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SŁOWO OD PROBOSZCZA

Drodzy Czytelnicy,
Siostry i Bracia w Chrystusie,
korzystając z okazji, pragnę w imieniu 
Rady Parafialnej bardzo podziękować za 
ciepłe przyjęcie specjalnego, sprawozdaw-
czego numeru Informatora Parafialnego. 
Cieszymy się, że po raz kolejny w tej formie 
mogliśmy sprawozdawać Zgromadzeniu 
Parafialnemu, ale także wszystkim zainte-
resowanym codziennością i odświętnością 
życia naszego Zboru, a okazującym nam 
wiele życzliwości. Sprawozdawczy Informa-
tor Parafialny ułatwił odbycie posiedzenia  
i przede wszystkim  dzięki Waszej obecności 
i zaangażowaniu w trakcie obrad zamknęli-
śmy rok sprawozdawczy 2015, oraz przyję-
liśmy preliminarz budżetowy na 2016 rok. 
Bardzo uprzejmie dziękujemy!
Zachęcam do sięgnięcia po teksty w tym 
numerze Informatora Parafialnego. Nie 
jest specjalny, bowiem ukazuje się zgod-
nie z naszym wydawniczym kalendarzem. 
Natomiast – jak sądzę – jest niezwykły, bo 
przybliża spotkania, rozmowy, doświadcze-
nia ludzi, których znaliśmy, a odeszli od nas 
do wieczności; których znamy, są wśród nas 
i dobrze im życzymy. Cieszą nas ich waż-
ne chwile i osiągnięcia. Jeśli ich nie znamy, 
myślę, że warto poznać ich wszystkich. 
W życiu naszej Wspólnoty ważne miejsce 
zajmuje nasz Ewangelicki Ośrodek Dia-
konii TABITA. Macierzysty Dom tego 
Ośrodka zmienił się, a to dopiero początek 
zmian. Informator będzie dokumentował  
i relacjonował to, co jest przed nami wraz  
z nadejściem wiosny. 

ks. Piotr Gaś

Polecamy teksty prof. Jarosława Kłaczkowa 
oraz ks. Wojciecha Rudkowskiego. Przy-
bliżają nam historię kolejnej Parafii naszej 
Diecezji. To dzisiaj niewielka liczbowo, ale 
z wielką historią Parafia w Radomiu. Warto 
zauważyć, że Zbór radomski  nie żyje tyl-
ko historią, o czym przekonujemy się przy 
różnych okazjach na diecezjalnych spotka-
niach, czy w trakcie odwiedzin radomskiej 
Parafii.
Zachęcam również do kolejnego tekstu – 
tym razem prof. Karola Karskiego – przy-
bliżającego historię Reformacji.
Życzę wszystkim miłej lektury naszego  
Informatora Parafialnego!
Niech mi też będzie wolno przekazać 
Wszystkim Państwu, Wam Siostrom i Bra-
ciom w Chrystusie, zdrowych, radosnych, 
pełnych pokoju Świąt Wielkiego Tygodnia 
i Wielkanocy!
Z życzeniem Bożego błogosławieństwa,

ks. Piotr Gaś
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, 
KTÓRZY W PIERWSZYm  PÓŁROCZU 2016 ROKU  
OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY

95. urodziny:
26. 03. – Maria KUGIEŁKO
17. 05. – Halina GRACZYK
21. 06. – Henryk JASIŃSKI

90. urodziny:
  3. 01. – Zbigniew JONSZTA
22. 01. – Edmund TESZ
19. 03. – Waldemar GŁOWACKI
19. 05. – Henryka JUST

85. urodziny:
10. 01. – Aldona WIECZORKOWSKA
15. 01. – Liliana ONUFROWICZ
19. 01. - Danuta ŁUKAWSKA
17. 02. – Jerzy EBINGER
26. 02. – Irena ULATOWSKA
27. 02. – Maria KUTZNER-KOZIŃSKA
10. 03. – Helena GRIGORIEW
22. 03. – Aleksander OPALSKI
25. 03. – Edward LANGE
  1. 04. – Aleksandra ZAJĄC

  8. 05. – Bogdan KOCHAŃSKI
15. 05. – Anna SŁAWIŃSKA
18. 05. – Wojciech CHROŚCICKI

80. urodziny:
  8. 01. – Anna OLESIAK-GÓRECKA
15. 01. – Alicja URBAŃSKA-FURTAS
27. 02. – Elwira KLEINSCHMIDT
  6. 03. – Kazimierz KRÓLIKOWSKI
  9. 03. - Wanda WIERKOWSKA
10. 04. – Elfryda GRZEŚNIAK
15. 04. – Jadwiga JABŁOŃSKA
10. 05. – Leszek BENKE
28. 05. – Jerzy BARTZ
30. 05. – Hanna SKÓRKO-ZIÓŁKOWSKA
  2. 06. – Bożena TYKAL-ADAMSKA
11. 06. – Barbara TROSZCZYŃSKA
21. 06. – Wanda RDZANEK
24. 06. – Wanda KOTOWSKA
28. 06. – Halina RUSZKARSKA
28. 06. – Maria SCHILLING-ZBYSZEWSKA

Wszystkim Dostojnym Jubilatom,  
a także wszystkim Parafianom,

którzy obchodzą swoje urodziny w tym okresie, 
najserdeczniejsze życzeniaBożego błogosławieństwa 

na dalsze lata życia
składają

Księża, Diakon, Katechetki,
Rada Parafialna oraz redakcja Informatora  

Parafii Świętej Trójcy



5

INFORMATOR Nr 2(83)2016

WYDARZENIA:

21 listopada 2015 r. na Wydziale Mecha-
nicznym Energetyki i Lotnictwa Politechni-
ki Warszawskiej, w Sali A2 Gmachu Aero-
dynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 odbyło 
się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej, poświęconej profesorowi Janowi 
Oderfeldowi (1908-2010), nestorowi pol-
skiej aerodynamiki, twórcy pierwszego pol-
skiego silnika odrzutowego i naszemu para-
fianinowi. Uroczystości towarzyszył poczet 
sztandarowy z IV Liceum im. H. Sienkie-
wicza z Częstochowy, którego absolwentem 
był prof. Oderfeld. Byli obecni córka Bar-
bara Oderfeld-Nowak z mężem Leszkiem, 
prawnuk Profesora Aleksander Kozłowski, 
liczne grono dawnych uczniów i współpra-
cowników, reprezentujący m.in. Warszaw-
ski Klub Seniorow Lotnictwa i Olimpiadę 
Wiedzy Technicznej, obecni pracownicy 
Zakładu Teorii Maszyn i Robotów (konty-
nuującego tradycje założonej przez Profeso-
ra Katedry Teorii Maszyn i Mechanizmów), 
zaproszeni goście (w tym przedstawicielki 
Parafii św. Trójcy). JM Rektor PW, profesor 
Jan Szmidt, w przemówieniu na otwarcie 
uroczystości podkreślił, iż „uczelnia jest 
tak wielka, jak wielcy są jej absolwenci”. 
Dziekan Wydziału MEiL, profesor Jerzy 
Banaszek, przedstawił dorobek życia Profe-
sora, jego dokonania naukowe, wynalazki  
i patenty, a także działalność pedagogiczną. 

Po przemówieniach nastąpił pokaz filmu  
i referat,  prezentujące postać Jana Oderfel-
da, przedstawione przez Profesora Krzysz-
tofa Kędziora z MEiL, najbliższego współ-
pracownika Profesora. W imieniu własnym 
oraz obecnych i nieobecnych członków 
rodziny córka Profesora Barbara gorąco po-
dziękowała organizatorom uroczystości za 
pamięć o Janie Oderfeldzie.
Po odsłonięciu tablicy i spotkaniu towarzy-
skim, w którym brali udział wszyscy zapro-
szeni goście, nastąpiło seminarium z okazji 
60-lecia Zakładu TMiM, na którym oma-
wiano życie i dorobek prof. Jana Oderfel-
da, historię Katedry/Zakładu TMM/TMiR  
w latach 1955-2015 oraz obszary działal-
ności naukowej i dydaktycznej ZTMiR  
w roku 2015.      
 

E. Ch.

TABLICA KU CZCI PROF. JANA ODERFELDA
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Podobnie jak w innych diecezjach, także  
w kościele Świętej Trójcy w Warszawie - w so-
botę 9 stycznia spotkali się uczestnicy biblijnego 
konkursu SOLA SCRIPTURA. 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice, 
duszpasterze i katecheci z parafii luterańskich  
w Łodzi, Pabianicach, Węgrowie i Warszawie 
oraz I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześ-
cijan w Warszawie zostali powitani przez pro-
boszcza parafii ks. Piotra Gasia oraz diecezjalne-

go wizytatora lekcji religii ks. Dariusza Chwastka.
Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik zajął wylosowane miejsce, otrzymał pytania i wpi-
sywał odpowiedzi. Prawie wszyscy zakończyli przed czasem. Był też czas na wspólny posiłek 
i rozmowy, rodzice i katecheci wspominali dawne czasy, uczniowie wreszcie mogli się lepiej 
poznać, a nawet wspólnie pobawić. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz „słodką nagrodę”. 
Do etapu ogólnopolskiego w poszczególnych grupach wiekowych dostały się następujące oso-
by z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy:

Szkoła Podstawowa
Jagoda Paszta
Alicja Welman
Lena Olendska
Maurycy Sokolnicki
Zofia Nowak

Finalistom, a także wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy. 
Finał ogólnopolski odbędzie się 12 marca br. w Bielsku-Białej.

www.trojca.waw.pl

WIZYTA W WĘGROWIE 
W niedzielę 29 listopada 2015 r. 7 pań  
z Diakonii, z przewodniczącą Komisji Dia-
konijnej Adą Hasiuk, udało się z coroczną 
wizytą do parafii-matki w Węgrowie, by zło-
żyć na ręce ks. Bogdana Wawrzeczki wypra-
cowane w kawiarence pieniądze oraz wziąć 
udział w niedzielnym nabożeństwie.
Następnie warszawska grupa spotkała się 
przy kawie i herbacie z przybyłymi parafia-

nami, a potem udała się na spacer po Wę-
growie, zwiedzając pod przewodnictwem ks. 
Wawrzeczki nieznane dotąd zakątki malow-
niczego miasteczka.
Pogoda sprzyjała, pan Tomek znakomicie 
prowadził nasz busik, więc powróciliśmy do 
Warszawy jak zawsze pełni dobrych wrażeń 
z wizyty w gościnnym Węgrowie.  

Ada Hasiuk

KONKURS BIBLIJNY SOLA SCIPTURA - etap diecezjalnej

Gimnazjum
Mikołaj Łukasiewicz
Zuzanna Welman
Ada Warowny

Podczas etapu diecezjalnego konkursku Sola scriptura 
2016
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III BAL U SZKRABKÓW

16 stycznia Fundacja ETO i Parafia E-A Świętej Trójcy zaprosiły dzieci w wielu od 3 do 
12 lat do siedziby Przedszkola „Szkrabki” i Szkoły Podstawowej im. Samuela Lindego  
w Warszawie na III Bal u Szkrabów. Było to wspaniałe integracyjne spotkanie dzieci  
i rodziców gdyż w zabawie brały udział dzieci obu warszawskich parafii luterańskich i parafii 
ewangelicko-reformowanej.

Szkrabki duże i małe

16. 02. 2016 r.,uczestnicy zabawy
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PRZEKAZANIE OBRAZU 
17 stycznia po nabożeństwie odbyło się uro-
czyste przekazanie portretu Ludwika Jenike-
go, prezesa Kolegium Kościelnego (Rady Pa-
rafialnej) naszej Parafii w latach 1877-1898, 
wybitnego tłumacza literatury J. W. Goe-
thego, redaktora „Tygodnika Ilustrowane-
go” i autora „Kroniki zboru ewangelicko-
-augsburskiego w Warszawie” (1891).
Do przekazania obrazu doszło podczas na-
bożeństwa przedpołudniowego przed bło-
gosławieństwem, w którym uczestniczyła 
liczna delegacja Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie (ASP). W imieniu ASP w War- 
szawie obraz przekazał prof. Krzysztof 
Chmielewski, prodziekan Wydziału Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Sło-
wa podziękowania wygłosił kurator Parafii, 
p. Andrzej Weigle oraz ks. proboszcz Piotr 
Gaś. Rozłożone w czasie odzyskanie obrazu 
było możliwe dzięki inicjatywie prof. ASP 
Joanny Szpor.

Autorem obrazu Ludwika Jenikego był 
Cyprian Jelita Słupski, który studiował  
u Wojciecha Gersona (członka Parafii Świę-
tej Trójcy i prezesa Kolegium przez trzy lata 
zaraz po kadencji Ludwika Jenikego). Por-
tret powstał na zamówienie naszej Parafii  
w 1913 roku już po śmierci Jenikego.  
W czasie zawieruchy wojennej portret za-
ginął. Po wojnie,  odnaleziony wśród ruin 
jako portret nieznanego mężczyzny został 
przekazany Wydziałowi Konserwacji i Re-
stauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP. 
Obraz znajdował się przez wiele lat w ga-
binecie prof. Bohdana Marconiego, który 
dokonał konserwacji obrazu. Przez długi 
czas nikt nie wiedział kogo obraz przed-
stawia. Identyfikacji dokonał dopiero  
w latach 90. XX wieku p. Maciej Krajew-
ski, artysta grafik, absolwent ASP z 1975 r.  
Obraz konserwowany był wówcas w pra-
cowni prof. dr Joanny Szpor. 

www.trojca.waw.pl

17.01.2016 r. Kościół Świętej Trójcy, przekazanie portretu Ludwika Jenikiego parafii, 
fot. A. Karska
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W trzeci dzień (20 stycznia) Powszechne-
go Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześci-
jan odbyło się ekumeniczne Nabożeństwo 
Słowa Bożego w kościele Świętej Trójcy. Li-
turgia nabożeństwa została przygotowana 
na podstawie materiałów wypracowanych 
przez chrześcijan różnych wyznań z Łotwy. 
Kazanie wygłosił o. Ludwik Wiśniewski 
OP z Lublina.
„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” 
– te słowa z 1. Listu Piotra były mottem bi-
blijnym tegorocznej oktawy ekumenicznej. 
Dzień trzeci poświęcony był hasłu „Świa-
dek wspólnoty”. Liturgia przygotowana 
przez Łotyszów zawierała czytania biblijne, 
intencje modlitewne, ale też zobowiązania 
chrześcijan do pogłębiania wspólnoty, tro-
skę o wspólnotę i stworzenie oraz wyznanie 
winy za grzech.
Kazanie wygłosił dominikanin, o. Ludwik 
Wiśniewski z Lublina, który już na po-
czątku podkreślił chrześcijańską różnorod-
ność, odnosząc się m.in. do słów papieża 
Jana Pawła II wypowiedzianych w kościele 
Świętej Trójcy w 1991 roku – Nie wystarczy 
tolerować innych chrześcijan, trzeba ich ko-
chać. Nie konkurujmy ze sobą, a uczmy się od 
siebie. Objawiajmy sobie nawzajem, że inne 
wyznania są cenne – mówił kaznodzieja.
O. Wiśniewski mówił również o ko-
nieczności nawrócenia i miłości nie tylko  
w kontekście indywidualnym, ale i wspól-
notowym – Grzech wdziera się w też w in-
stytucje kościelne, te piękne i wielkie – mówił. 
Wspominając swojego zmarłego współbra-
ta, o. Jana Górę OP, kaznodzieja opisał 
pogrzeb zakonnika, gdy wielu znamieni-
tych zaproszonych gości wygłaszało piękne  
i mądre słowa na temat zmarłego, nato-

miast współbracia o. Góry przypomnieli 
proste zdanie często wypowiadane przez  
o. Górę ‘Jak ja was kocham’. – Tak i my po-
winniśmy się kochać i kochać ludzi i te słowa 
chciałbym wypowiedzieć także do was – za-
znaczył o. Wiśniewski.
W liturgii wzięli, oprócz duchownych Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego, wzięli 
reprezentanci Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego, Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego, Kościoła Prawosławnego, 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 
Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Koś-
cioła Rzymskokatolickiego. Na nabożeń-
stwie obecni byli również przedstawiciele 
Kościoła Anglikańskiego, Kościoła Katoli-
ckiego Mariawitów oraz Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego.
Na koniec nabożeństwa podziękowania   
w imieniu Parafii kaznodziei złożył  

NABOŻEŃSTWA EKUmENICZNE

o. Ludwik Wiśniewski OP na ambonie Kościoła 
Świętej Trójcy
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Zakończenie nabożeństwa,  
ks. Michał Jabłoński, Dorota Fenger,  
ks. Łukasz Zieliński

ks. proboszcz Piotr Gaś, a błogosławień-
stwa udzielił ks. superintendent Andrzej 
Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangeli-
cko-Metodystycznego w asyście prezbite-
ra naczelnego ks. dr. Mateusza Wicharego  
z Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. dr. Ed- 

warda Puśleckiego, ks. bp. Zdzisława Tran-
dy oraz o. Wiśniewskiego. W trakcie litur-
gii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją 
Zuzanny Kuźniak. W Lutheraneum odbyła 
się tradycyjna agapa dla wszystkich uczest-
ników nabożeństwa.

1 lutego po raz kolejny odbyło się w koście-
le ewangelicko-augsburskim Świętej Trój-
cy nabożeństwo Słowa Bożego w ramach  
comiesięcznego cyklu nabożeństw ekume-
nicznych w ewangelickich kościołach War-
szawy. Tematem nabożeństwa były słowa: 
Jezus jako świadek jedności chrześcijan.
Liturgię nabożeństwa poprowadził ks. wi-
kariusz Łukasz Zieliński oraz mgr teol. Do-
rota Fenger.
Kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński.
Od początku swego istnienia Kościół powoły-
wał się na Jezusa, jako Tego, który spaja, łączy, 
pojednuje wszystkich ze wszystkimi. Przecież 
w pierwszym Kościele panowała ta spajają-
ca miłość Chrystusa, do której mamy zawsze 
wracać (…) Myślę jednak, że tak idealnie  
w pierwszym Kościele nie było. Bylibyśmy za-

skoczeni, gdybyśmy nagle znaleźli się pośród 
ich zgromadzenia wraz z pytaniem, co ta-
kiego czynili, że działy się wśród nich rzeczy, 
o których możemy czasami tylko pomarzyć 
– przede wszystkim duchowe przebudzenie – 
mówił pastor Jabłoński.
Kaznodzieja opisał podziały i warunki ży-
cia kościelnego pierwszych chrześcijan, 
odnosząc je do doświadczeń ekumenicz-
nych współczesności w różnych tradycjach.  
- Wiem, że i w naszych Kościołach dzisiaj Je-
zus jest jednością a my wraz z nim jesteśmy 
świadkami tego. Wystarczy tylko się rozejrzeć 
dookoła – zakończył.
Nabożeństwo zakończył preces (dialogicz-
nie śpiewana modlitwa) z Modlitwą Pańską 
oraz błogosławieństwem, którego udzielił 
ks. Michał Jabłoński.

www.trojca.waw.pl

{ { {
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Uczestnicy zimowiska 
w Jaworniku

ZImOWISKO RODZINNE 2016

W dniach 30.01-07.02 odbyło się po raz 
trzynasty  zimowisko rodzinne w Wiśle Ja-
worniku, uczestniczyli w nim parafianie  
z ewangelickich parafii w Warszawie, a tak-
że sympatycy naszego Kościoła. Część osób 
przyjechała pociągiem, a pozostali przyby-
li samochodami. Wzięliśmy udział w dwu 
niedzielnych nabożeństwach, w pierwszą 
niedzielę odbyło się rodzinne nabożeństwo 
w miejscowej kaplicy, podczas, którego śpie-
wał zespół młodzieżowy, w drugą niedzielę 
nabożeństwo „zwykłe”, zaś dzieci uczestni-
czyły w szkółce niedzielnej. Tematem prze-
wodnim wieczornych spotkań religijnych 
była Modlitwa „Ojcze Nasz”. Pewnego po-
południa wybraliśmy się na kulig na trasie 
Kubalonka-Stecówka, podczas którego jed-
liśmy kiełbaski, oscypki, a drogę umilały 
nam samodzielnie śpiewane piosenki. Pomi-
mo tego, że pogoda nie zapowiadała się zbyt 
dobrze i sprawiała niespodzianki, mogliśmy 
cieszyć się jazdą na nartach i snowboardzie – 
„zdobyte stoki” to Soszów, Kiczera, Zagroń 

i Stożek. Nawet najmłodsi świetnie dawali 
sobie radę na stoku. Kiedy nie jeździliśmy 
na nartach czy snowboardzie miło spędza-
liśmy czas razem: ping-pong, piłkarzyki lub 
szachy, rozmowy, filmy dla najmłodszych  
i zabawy na strychu, przygotowanie balu, 
zabawa w świeżym śniegu. Jak co roku 
odbyły się turnieje gry w ping-ponga,  
w piłkarzyki oraz szachowy. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć wycieczki do centrum 
Wisły, gdzie  zobaczyliśmy Adama Małysza 
z białej czekolady oraz zwiedziliśmy Muze-
um Beskidzkie. Spragnieni doznań kulinar-
nych mogli odwiedzać miejscową cukiernię  
„U Janeczki”, by spalić zdobyte kalorie od-
wiedzaliśmy też basen, lodowisko i skocznię 
w Wiśle Malince. W tłusty czwartek oprócz 
jedzenia pączków odbył się bal ostatkowy  
z zabawami i konkursami dla dzieci w róż-
nym wieku, było wielu zwycięzców. Podczas 
wieczoru pożegnalnego oglądaliśmy zdjęcia 
z całego tygodnia, zostały rozdane dyplomy 
i nagrody, było też dużo śpiewu.  

Zosia, Kasia, Ewa i Ela
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16 lutego br. w Ewangelickim Domu Opieki Tabita w Kon-
stancinie Jeziornie odbyła się uroczystość zamknięcia pierw-
szego etapu remontu w Tabicie w Domu Macierzystym (stara 
część).
Nastąpiło też uroczyste otwarcie wyremontowanej części  
w ramach projektu „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej 
oraz opieki długoterminowej w Tabicie”.
W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Parafialnej 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warsza-
wie, w tym proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś i kurator Andrzej 
Weigle.

www.trojca.waw.pl

O życiu i działalności bisku-
pa Juliusza Burschego ukazało 
się na przestrzeni ostatnich lat 
wiele publikacji, w tym kilka 
książek. Natomiast mniej zna-
ne były dotychczas losy jego 
licznego rodzeństwa, z którego  
dwóch braci, Edmund i Al-
fred,  podobnie jak sam Juliusz,  
poniosło śmierć w niemiec-kich 
obozach koncentracyjnych. 
Staraniem potomków ukazała 
się w Wydawnictwie „Augusta-
na” praca zbiorowa poświęcona 
„Rodzinie Burschów”. 
Oddział warszawski Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował 
15 lutego 2016 promocję tej cennej pozycji, 
którą przedstawił zebranym członkom i sym-
patykom dr Aleksander Łupienko – prapra-
wnuk Biskupa. Dzieło to składa się z trzech 
części. W części pierwszej, zatytułowanej 
„Działalność biskupa Juliusza Burschego na 
niwie kościelnej, politycznej i społecznej”, 

PROmOCJA KSIĄŻKI „RODZINA BURSCHÓW” 
 W ODDZIALE WARSZAWSKIm PTEW

„Rodzina Burschów. Opowieści 
o polskich ewangelikach”
Wydawnictwo Augustyna

Bielsko-Biała, 2016

PIERWSZY ETAP REmONTU TABITY 
ZAKOŃCZONY

wypowiadają się historycy i teo-
lodzy, autorzy referatów wygło-
szonych podczas sesji naukowej 
z okazji 150. rocznicy urodzin 
i 70. rocznicy śmierci Biskupa.  
W części drugiej uwaga jest 
skupiona na osobie i rodzinie 
biskupa Juliusza Burschego, 
a także na jego rodzeństwie  
i tego rodzeństwa potom-
kach.  Z wyjątkiem jednego  
(o ks. prof. Edmuncie Bursche) 
są to teksty napisane przez po-
tomków Juliusza, Alfreda, Emi-

la, Teodora, Henryka, Ernesta 
i Zofii Sachs z domu Bursche. 

Część trzecią, zawierającą liczne fotografie  
z życia Rodziny, poprzedza tekst Stefana Gar-
dawskiego – praprawnuka Biskupa. 
Prezentacja książki spotkała się z dużym zain-
teresowaniem uczestników spotkania, o czym 
świadczyła żywa dyskusja jak również fakt, że 
wielu z nich zakupiło jej egzemplarze. 

Karol Karski

16.02.2016 r.  fot. A. Karska
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Prowadzone przez p. Dorotę Fenger pół-
kolonie, oprócz ciekawych wycieczek, za-
wierały warsztaty rozwijające zdolności 
manualne i wyobraźnię oraz możliwość 
samodzielnego przygotowywania posiłków.
W minionym tygodniu odwiedziliśmy ta-
kie miejsca jak Muzeum Archeologiczne, 
Biblioteka Uniwersytecka czy kino w Pa-
łacu Kultury. Nie zabrakło też zabawy na 
świeżym powietrzu w Ogrodzie Saskim.
Tematem przewodnim półkolonii były na-
czynia, więc jedną z atrakcji  były warsztaty 
ceramiczne. Uczniowie lepili garnki, misy, 
dzbanki, kubki, wazony i flakony pod czuj-
nym okiem kierowniczek popołudniowej 
szkoły plastycznej ,,SZLAM I WAŁEK’’.

Codziennie opowiadano historię biblij-
ną, w której pojawiało się któreś z naczyń. 
Oprócz wymienionych zajęć, rysowaliśmy, 
malowaliśmy flakony, lepiliśmy z masy 
solnej, a w wolnym czasie graliśmy w gry 
planszowe i karty (lub w wypadku tych, 
których rozpierała energia, w piłkę.
Bardzo dziękujemy paniom, które z pie-
niędzy diakonijnych ufundowały wszystkie 
atrakcje, studentom Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie, którzy 
wspierali panią Dorotę i wolontariuszom. 

Szkoda, że ten tydzień tak szybko minął.

Zuzanna Welman  
(www.trojca.waw.pl)

PÓŁKOLONIE ZImOWE

W tym, tak samo jak i w poprzednim roku, dzieci z Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, mo-
gły spędzić drugi tydzień ferii zimowych dużo bardziej twórczo  i atrakcyjnie niż w domu 
przed komputerem.

 Parafialne półkolonie: w bibliotece uniwersyteckiej i w muzeum
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WIZYTA Z KOŚCIOŁA ANGLII
24 lutego br. kościół Świętej Trójcy odwiedził ks. archidiakon Colin Williams z Diecezji Euro-
pejskiej Kościoła Anglii wraz z ks. Davidem Brownem, duszpasterzem Kapelanii Kościoła Anglii 
w Warszawie i Krakowie.
Wcześniej duchowni uczestniczyli w roboczym 
spotkaniu z Biskupem Kościoła ks. Jerzym Sam-
cem w związku z planowanym na wrzesień br. 
Synodem Archidiakonatu dla Europy Środko-
wo-Wschodniej i Północnej, który ma odbyć się 
w Warszawie.
Warto wspomnieć, że od paru dziesięcioleci 
nasza parafia utrzymuje kontakty z warszawską 
wspólnotą anglikańską. Owocem dobrych rela-
cji jest udostępnianie kościoła Świętej Trójcy na 
nabożeństwa ślubne w obrządku anglikańskim.

www.trojca.waw.pl

GOŚCIE Z GUSTAV-ADOLF-WERK W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY
20 lutego kościół Świętej Trójcy odwiedził ks. Enno Haaks, sekretarz generalny Gustav-Adolf-
-Werk (GAW), wraz z grupą 14 studentów teologii ewangelickiej z różnych uniwersytetów  
niemieckich.

Niemieccy goście wysłuchali krótkiej prelekcji 
na temat kościoła Świętej Trójcy i działalności 
naszej Parafii.
Celem wizyty przedstawicieli GAW było uzy-
skanie szerszej informacji na temat aktywności 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 
poznanie specyfiki pracy w diasporze oraz za-
chęcenie polskich studentów teologii do udzia-
łu w programach stypendialnych prowadzo-
nych przez GAW.

www.trojca.waw.pl

Ks. Enno Haaks

ks. Dawid Brown i ks. archidiakon Colin Williams
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ZmIANY W ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ  
KS. IRENEUSZ LUKAS SEKRETARZEm ŚFL DS. EUROPY

Ks. dr Ireneusz Lukas został wybrany na stano-
wisko sekretarza Światowej Federacji Luterań-
skiej ds. Europy. Pracę w Genewie rozpocznie 
z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Do tego czasu 
będzie nadal pełnił obowiązki dyrektora Pol-
skiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. 
Polski duchowny został wybrany na to sta-
nowisko w ogólnoeuropejskim konkursie. Po 
raz pierwszy w historii, sekretarzem Świato-
wej Federacji Luterańskiej ds. Europy będzie 
osoba z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Polsce.
Ks. dr Lukas będzie odpowiedzialny m.in. za 
koordynację wspólnych działań Kościołów 
członkowskich w kluczowych kwestiach misji 
i budowania wspólnoty w Kościele i społeczeń-
stwie. Do zadań sekretarza ds. Europy należy 
również intensyfikacja relacji pomiędzy Koś-
ciołami i wspieranie działań służących wzmac-
nianiu tożsamości luterańskiej.
Ks. dr Ireneusz Lukas ma 44 lata. Ukończył 
studia teologiczne w Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie. Studiował 
także teologię ewangelicką na Uniwersyte-
tach w Bern w Szwajcarii, w Berlinie i Lipsku  
w Niemczech.
Po ordynacji na duchownego Kościoła ewan-
gelickiego w 1998 roku, służył jako wikariusz 
Parafii św. Trójcy w Warszawie. W latach  
2007- 2008 roku był asystentem Biskupa  
Kościoła.
W latach 2003 - 2006 pełnił obowiązki Se-
kretarza Regionalnego Światowej Federacji 
Luterańskiej w regionie Europie Środkowej  
i Wschodniej z siedzibą w Bratysławie na  
Słowacji.
W styczniu 2008 roku ks. dr Ireneusz Lukas 
objął stanowisko dyrektora Polskiej Rady Eku-
menicznej w Warszawie. Jest doradcą Rady 

ŚFL i członkiem Komisji ds. Teologii i Ekume-
nizmu ŚFL.
W latach 2008-2009 reprezentował stronę po-
zarządową w Radzie Działalności Pożytku Pub-
licznego. Od 2015 r. członek zespołu roboczego 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ds. prze-
ciwdziałania przestępstwom z nienawiści. 
Ks. dr Lukas jest nauczycielem akademickim  
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,  
w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury (wy-
dział pedagogiczny) oraz Katedrze Teologii 
Praktycznej (wydział teologiczny). W 2014 
uzyskał w Wydziale Teologicznym ChAT sto-
pień naukowy doktora teologii. 
Ks. dr Ireneusz Lukas jest żonaty, ma dwoje 
dzieci.

http://www.diec.warszawska.luteranie.pl

ks. Ireneusz Lukas, fot. M. Karski
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28. 02. 2016. Zgromadzenie parafialne, fot. Aldona Karska

ZGROmADZENIE PARAFIALNE

28 lutego po nabożeństwie głównym  odbyło 
się sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. 
Już od ponad tygodnia był dostępny infor-
mator z opublikowanymi sprawozdaniami 
duchownych, z działalności Rady Parafialnej, 
poszczególnych grup działających w parafii  
i przy parafii. Przedstawiciele spółki LuxMed 
Tabita przekazali informacje na temat zmian 
jakie zaszły ostatnio w ośrodku i pracach re-
montowych.  Zebranym przedstawiono pre-
zentację z głównych wydarzeń parafialnych, 

a także zwiastun filmu autorstwa p. Marcina 
Maziarzewskiego mającego być częścią więk-
szego obrazu na temat naszej Parafii.  Kura-
tor Andrzej Weigle zaprezentował również 
przy pomocy filmu plany remontu kopuły.  
Przedstawiono sprawozdanie finansowe za 
2015 r.  i preliminarz na następny rok. Po 
wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej Zgromadzeni udzielili absolutorium 
radzie parafialnej. 

Aldona Karska

23 kwietnia 2016 r. o godz. 1400, w dawnym kościele ewangelickim w Żyrardowie  
przy  ul. Żeromskiego 7,  na zaproszenie Parafii Rzymskokatolickiej   

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (obecnego gospodarza tego kościoła),  
odprawione zostanie nabożeństwo ewangelickie z udziałem zwierzchnika diecezji 

warszawskiej kościoła E-A bp. Jana Cieślara, proboszcza –administratora Parafii E-A  
w Żyrardowie - ks. dr. Marcina Undasa oraz diakon Haliny Radacz.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żyrardowie serdecznie zaprasza do udziału  
w tym nabożeństwie.

W kaplicy ewangelickiej przy ul. Żeromskiego 7c będzie otwarta wystawa 
przedstawiająca  historię Parafii w Żyrardowie
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Kościół ewangelicko-augsburski Świętej 
Trójcy w Warszawie znalazł się na liście ofi-
cjalnych miejsc Chopinowskich Warszawy 
stworzonej w ramach internetowego projek-
tu kulturalnego „Warszawa Chopina” przy-
gotowanego przez Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy we współpracy z Narodowym In-
stytutem Fryderyka Chopina oraz Uniwersy-
tetem Warszawskim.
Kościół Świętej Trójcy umieszczono na stro-
nie internetowej wirtualnego szlaku Chopi-
nowskiego (pl.chopin.warsawtour.pl), a także 
w broszurze-spacerowniku. 
Szlak Chopinowski obejmuje 20 miejsc  
w Warszawie związanych z Chopinem,  
a jednym z nich jest kościół Świętej Trójcy. To 
właśnie tutaj, w maju 1825 r., młody artysta 

zagrał koncert przed carem Aleksandrem I 
na eomelodikonie i w uznaniu za swój wy-
stęp otrzymał od monarchy owiany legendą 
pierścień. Niestety nie wiemy, czy pierścień 
przetrwał historyczne zawieruchy. Fryderyk 
Chopin związany jest z kościołem ewange-
licko-augsburskim Świętej Trójcy nie tylko 
z powodu pamiętnego koncertu. Chopin 
śpiewał również w chórze parafialnym, mimo 
iż sam nie był wyznania luterańskiego. Sześć 
lat temu podczas obchodów Roku Chopi-
nowskiego w Polsce, kościół Świętej Trójcy 
był miejscem częstych odwiedzin turystów  
z Polski i całego świata, którzy poznawali na-
sze miasto śladami Chopina.

www.trojca.waw.pl

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY mIEJSCEm CHOPINA
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ZAUWAŻONE W PODRÓŻY

Jest to zespół 3 kaplic stanowiących ko-
pię grobu Chrystusa w Jerozolimie.
Budowa zespołu Świętego Grobu przy-
pada na lata 1481-1504 i powstała 
dzięki pomysłodawcy Georgowi Em-
merichowi, późniejszemu burmistrzowi 
miasta, który był również fundatorem 
kaplicy Świętego Krzyża.
Podobnie jak na wzgórzu Golgota,  
w Görlitz wznosi się dwupoziomowa 
kaplica Świętego Krzyża. Dolna część 
nosi nazwę kaplicy Adama, gdzie za 
pozbawionym ozdób ołtarzem z pia-

skowca symbolizującego grób Adama ciągnie się  
w ścianie rysa aż do położonej nad nią Kaplicy Gol-
goty. Pękniecie to symbolizuje pękniecie skały w go-
dzinie śmierci Jezusa. 
Na lewo od wejścia umieszczone jest epitafium ro-
dziny Emmericha.

Kaplica Golgoty.
Do kaplicy prowadzi 11 stopni. Jej wnętrze jest  
w kształcie kwadratu. Skałę Golgoty symbolizuje 
kamienne podwyższenie z trzema otworami zazna-
czającymi ustawie-
nie trzech krzyży. 

Środkowy otwór to krzyż Jezusa wyrytym napisem INRI oraz 
pierścieniem z brązu dookoła otworu. W kącie pomieszczenia 
stoi ołtarz z niewielkim zakratowanym otworem, gdzie kiedyś 
przechowywane były niewielkie relikwie Świętego Krzyża.
Druga z kaplic to Kaplica Namaszczenia. Niewielka budow-
la z szerokim łukowatym wejściem i sklepieniem. Wewnątrz 
znajduje się rzeźba z piaskowca pochodząca z około 1500 ro- 
ku przedstawiająca płaczącą Marie pochylona nad martwym 
synem.

ŚWIĘTY GRÓB W GÖRLITZ

Görlitz, dwupoziomowa kaplica Świętego Krzyża

Kaplica Adama

Epitafium Emmericha
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Trzecim elementem zespołu jest Kaplica 
Grobowa. Budowla w formie mauretańsko-
-romańskiej składa się z dwóch pomiesz-
czeń zwieńczonych niewielka cylindryczna 
wieżyczką. Naprzeciwko gotyckiego wejścia 
znajduje się duży kamień, którym zasunię-
ty był grób. Dwa mniejsze noszą nazwę ka-
mieni-strażników i ułożone są tak jak w Je-
rozolimie. W pierwszym pomieszczeniu stoi 
drewniana biała figura anioła, która przypo-
mina wielkanocne wieści: „Dlaczego szukacie 
żyjącego wśród umarłych – nie ma Go tutaj 
– Zmartwychwstał”.
Niskie wejście do drugiego pomieszczenia 
zmusza zwiedzających do pochylenia się.  
W tym pozbawionym okien miejscu znaj-
duje się pusta kamienna ława, gdzie leżało  
ciało Jezusa.
Podobnie jak w Jerozolimie, w każdy Wiel-
ki Piątek odbywa się procesja wzdłuż drogi 
krzyżowej od kościoła św. Piotra i Pawła do 
Świętego Grobu. Droga Krzyżowa podobnie 
jak w Jerozolimie liczy 1000 kroków.  

Tekst: Danuta i M.Edward. Weigle
Zdjęcia: M. Edward Weigle 

Kaplica Golgoty

Kaplica Namaszczenia

Kaplica Grobowa

Figura anioła
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dawny kościół pw. Najświętszej Maryi Panny.
Pierwszym proboszczem został Juliusz Krau-
se. Wybrano go na to stanowisko 6 czerwca 
1830 r. W 1833 r. Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia 
Publicznego wydaje zgodę na utworzenie 
cmentarza parafialnego. W lipcu 1842 r. 
dzięki staraniom Augusta Schniersteina po-
wstała szkoła ewangelicka.
16 grudnia 1843 r. podczas prac remonto-
wych kościoła ginie w nieszczęśliwym wypad-
ku proboszcz Parafii ks. Juliusz Krauze.
3 listopada 1844 nowym proboszczem Parafii 
został wybrany ks. Franciszek Jan Władysław 
Stockmann. W roku 1851 pracująca pod  
kierunkiem Wilhelma Schultza szkoła ewan-
gelicka osiąga najwyższy poziom w mieście.

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ:
HISTORIA PARAFII W RADOmIU

Radom, kościół ewangelicko-augsburski po remoncie w l. 2011-2012, fot. Maciej Kubat

1. Od założenia do wybuchu I wojny świa-
towej.
Na przełomie XVIII i XIX wieku w Radomiu 
i jego okolicach pojawia się coraz więcej osad-
ników wyznania ewangelickiego przybyłych 
z Europy zachodniej, głównie z Niemiec. 
20 maja 1825 r. Johann Konrad Burchardt 
wystąpił do władz Królestwa Polskiego z pe-
tycją dotyczącą utworzenia w mieście parafii 
ewangelickiej. Komisja Rządowa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego wyda-
ła w dniu 16 marca 1826 r. wstępną zgodę,  
natomiast pół roku później 30 września  
1826 r. reskrypt erygujący parafię ewangeli-
cką w Radomiu.
W 1827 r. zakupiono od Towarzystwa Do-
broczynności ówczesny budynek teatru – 

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu.
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W dniu 11 października 1860 r. nowym 
duszpasterzem został Otton Wüstehu-
be. Sprawował on swoje obowiązki przez  
42 lata. Był wybitnym duchownym luterań-
skim. O jego pozycji świadczył m.in. fakt, 
że w 1899 r. wybrano go zwierzchnikiem 
Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangeli-

cko-Augsburskiego. W czasie administracji 
parafią przez ks. Ottona Wüstehube kościół 
radomski został gruntownie wyremontowa-
ny. Proboszcz ufundował m.in. nowe organy.  
W latach 1893-95 nastąpiła rozbudowa koś-
cioła do obecnego kształtu. Podczas dobu-
dowy prezbiterium i zakrystii natrafiono na 
ślady dawnych pochówków. Szczątki odna-
lezione podczas prac, pochowano uroczyście 
pod ołtarzem kościoła.
Kolejnym proboszczem Parafii został l lip-
ca 1903 ks. Henryk Tochtermann. Oprócz 
funkcji pastora był on nauczycielem w gim-
nazjum rządowym (dziś Liceum im. T. Chał-
bińskiego) oraz polskim prywatnym gimna-
zjum tzw. gajlówce (dziś Liceum im. D. Cza-
chowskiego). Za jego urzędowania Parafia 
utworzyła stanowisko ewangelisty. Ponadto 
mocno rozwinęła działalność charytatywną. 
W roku 1907 dzięki realizacji testamentu 

Teodora Karsch zelektryfikowano kościół 
jako jeden z pierwszych w Radomiu. W prze-
dedniu wybuchu I wojny światowej liczba 
wiernych przekroczyła 12 tysięcy (w samym 
Radomiu mieszkało około 500 parafian, po-
zostali w koloniach otaczających miasto oraz 
w dwóch filiałach: Jawor i Kozienice).

2. W objęciach dwóch wojen.
Czas pierwszej wojny światowej dla parafii 
radomskiej to czas wielkich cierpień wysied-
lanych ewangelików z okolic Radomia. Do-
konywane były one od stycznia 1915 r. na 
mocy dekretu cara. Nie powstrzymało tego 
nawet wielkie poświęcenie ks. Henryka To-
chtermanna, który 29 sierpnia oddał się jako 
zakładnik wojsk niemieckich chroniąc tym 
samym mieszkańców miasta przed represja-
mi z ich strony. Szczególnie bolała postawa 
mieszkańców miasta i okolic wobec wysiedla-
nych sąsiadów. W całym Radomiu w obronie 
wysiedlanych ewangelików, poza parafiana-
mi, stanęli jedynie pani Wrońska i adwokat 
Władysław Roguski. W tym czasie liczebność 
Parafii zmniejszyła się o 90%. Wielkim suk-
cesem było niedopuszczenie do przekształce-
nia szkoły ewangelickiej w katolicką, jak też  
i do zniemczenia jej przez okupanta.

Ks. Otton Wüstehube (1832-1902) Ks. Henryk Tochtermann (1864-1929)
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Parafia zaczęła się odradzać z chwilą zakoń-
czenia I wojny światowej. Powróciła część 
osadników. By pomóc powracającym zesłań-
com utworzono w 1920 r. Kasę Pożyczkową.

Ks. Henryk Tochtermann zmarł 13 lutego 
1929 r. Jego następcą został ks. Edmund 
Friszke mocno akcentujący swoje polskie 
poczucie narodowe i propiłsudczykowskie 
poglądy polityczne. Zapoczątkował w roku 
1932 tradycję obchodzenia Święta Misyjnego 
w Parafii. Okres do wybuchu II wojny świa-
towej jest czasem szczególnego zaangażowa-
nia misyjnego. W 1933 r. przebywa w Parafii 
m.in. słynny misjonarz Albert Schweitzer. 
Ponadto Parafia działa bardzo mocno w dzie-
dzinie oświaty.
Wybuch II wojny światowej położył kres roz-
wojowi Parafii. 21 września aresztowany zo-
staje przez Gestapo ks. Edmund Friszke. Po-
wodem aresztowania jest jego przedwojenna 
działalność polonizacyjna wśród parafian. Do 

końca wojny pozostanie więźniem obozów 
koncentracyjnych Oranienburg – Sachsen-
hausen oraz Dachau. 
Na mocy zarządzenia generalnego gubernato-
ra Hansa Franka parafia radomska jako jedna 

z czterech w Generalnej Guberni zostaje po-
dzielona na polską i niemiecką. Proboszczem 
polskiej parafii został Włodzimierz Missol. 
Funkcje tę pełnił do 1948 r. Podczas jednego 
z kazań wielkanocnych powiedział: „Tak jak 
Chrystus zmartwychwstał, tak i Polska zmar-
twychwstanie”. Taka postawa duszpasterza 
budziła wśród parafian obawę o jego losy.
Niemiecka Parafia przez całą wojnę nie miała 
stałego duszpasterza. Głównie była obsługi-
wana przez kapelanów wojskowych oraz du-
chownych z innych parafii. Wraz z końcem 
wojny tereny Radomia i okolic opuścili, bądź 
zostali wysiedleni przez wojsko niemieckie 
prawie wszyscy wierni niemieckiej parafii.

3. Dalsze losy.
Po zajęciu Radomia przez Armię Czerwo-
ną usunięto niemiecką tablicę informacyjną  
z kościoła oraz odprawiono dziękczynne na-
bożeństwo zakończone odśpiewaniem pieśni: 
„Boże, coś Polskę”. Dzięki temu kościół ra-
domski nie podzielił losu dużej części ewan-
gelickich świątyń w centralnej Polsce, tj. nie 
został przejęty przez wyznawców któregoś  
z innych wyznań chrześcijańskich.
2 kwietnia 1950 r. stałym duszpasterzem Pa-
rafii zostaje ks. Józef Kułak. Funkcję tę pełnił 
do wiosny 1957 r. Od dnia 1 maja 1957 r. 
duszpasterzem został ks. Bogusław Witten-
berg. W latach sześćdziesiątych następuje naj-
większy po wojnie spadek liczby wiernych. 
Dnia 1 czerwca 1967 r. pracę duszpasterska 
rozpoczął ks. Jan Hause. 26 września 1968 na 
mocy uchwały władz Kościoła włączono do 
parafii radomskiej parafię w Kielcach prze-
kształcając ją w stację kaznodziejską. W dniu 
14 maja 1976 r. ks. Jan Hause zakończył pra-
cę w radomskiej parafii. Zaś na jego miejsce 
mianowany został ks. Jan Szklorz. Jego przy-

Ks. Edmund Friszke (1902-1958)
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bycie dało Parafii całkiem nowy impuls, któ-
ry przerodził się w wolny, lecz systematyczny 
rozwój trwający do dziś. W latach 1984-86 
dokonano gruntownego remontu kościoła.
W latach 1995-2004 stałymi duszpasterzami 
byli:
Ks. Robert Opala – od lutego 1998 do czerw-
ca 2000 r.,
Ks. Dariusz Chwastek – od 1 lipca 2000 do 
30 czerwca 2004 r.
Obecnie od 1 lipca 2004 r. stałym duszpa-
sterzem radomskiej parafii jest ks. Wojciech 
Rudkowski.
Znamienici parafianie radomscy:
Z radomską parafią ewangelicko-augsburską 
związani byli m.in.: rodzina najsłynniejszego 
polskiego etnografa Oskara Kolberga, pisarz 

Walery Przyborowski, aptekarz i malarz ra-
domski Karol Hoppen, Naczelnik Kancelarii 
Rządu Gubernialnego – Henryk Skierski, 
gubernator – Leontij Karłowicz hr. Opper-
mann, przewodniczący radomskiego oddzia-
łu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą-
dem Władysław Roguski, architekt i badacz 
dziejów Radomia Alfons Pinno, przemysłow-
cy: rodziny Karchów, Liederów, Schnierste-
nów, Wickenhagenów, Kindtów, Metzgerów; 
piekarze: Kuntzowie, August Rössler; apteka-
rze Łagodzińscy, Adolf Frick, rodziny Pentz, 
Zerbin, dr Eugeniusz Szyling, Karol Liebich, 
Piotr Bivetti – cukiernik, Jan Wenserith i 
Edward Fliess – radca gubernialny, Adolf To-
chtermann – lekarz.

Opis kościoła w Radomiu

W 1252 r. wniesiono drewnianą kaplicę pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. W 
latach 1784-85 powstaje w jej miejsce mu-
rowany kościół, przebudowany w 1818 r. Po-
czątkowo był on własnością Benedyktynów 
Sieciechowskich. 9 maja 1818 r. przeszedł 
na własność Towarzystwa Dobroczynności 
miasta Radomia, które uczyniło zeń budynek 
teatru. 11 sierpnia 1827 r. został zakupiony 
przez tworzoną w Radomiu parafię ewange-
licką. Po pracach przywracających obiektowi 
sakralny charakter, 15 sierpnia 1828 r., odby-
wa się w nim pierwsze nabożeństwo. Kościół 
był od tego czasu powiększany i przebudowy-
wany. Swój obecny kształt osiągnął w latach 
1893-95.
Wchodząc do kościoła mijamy kutą kratę 
pochodzącą z pracowni Kindta, wykonaną  
w roku 1894. Idąc dalej przechodzimy pod  
dwukondygnacyjną emporą pochodzącą 

prawdopodobnie z roku 1894. Obie kon-
dygnacje są zdobione ręcznie. Na pierwszej 
znajdują się miejsca siedzące dla wiernych, 
zaś na drugiej umiejscowione są organy.  
W aktach archiwalnych parafii ewangeli-
ckiej w Radomiu znajduje się następująca 
informacja: przed 1836 roku organy spra-
wili parafianie. Ów instrument pierwotnie 
ulokowany był nad ołtarzem, w 1844 roku 
przeniesiony zostaje na chór znajdujący się 
nad wielkimi drzwiami kościoła. Kolejnej 
zmiany dokonano w 1866 roku, kiedy to 
przebudowano chór muzyczny na dwukon-
dygnacyjny i organy umieszczono na drugiej 
kondygnacji. Instrument ów pozostawał tam 
do roku 1877, tj. do czasu zbudowania no-
wego. W rzeczonym roku starszy instrument 
został sprzedany do parafii w Kaszowie, gdzie 
znajduje się do dziś. W tym samym roku,  
w październiku, kościół otrzymał dar – nowe 
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organy wykonane przez organomistrza Rie-
mera z Brzegu. Fundatorem owego daru był 
ks. Otto Wüstehube wraz z małżonką. Nowy 
instrument to 8-głosowe organy, które za-
chowały się w autentycznym stanie, bowiem 
nie były przebudowywane. Aktualnie instru-
ment usytuowany jest na drugiej kondygnacji 
drewnianego chóru muzycznego, naprzeciw 
ołtarza. Szafa organowa, w kolorze ciemno-
brązowym, przylega do balustrady chóru.
Prospekt jest trójdzielny, zdobiony dekoracją 
snycerską, utrzymany w stylu klasycystycz-
nym. Dziś jest to najstarszy instrument znaj-
dujący się na terenie Radomia.

Na szczególną uwagę zasługują ołtarz i ambo-
na. Ambona dębowa, wykonana w 1894 ro- 
ku. W całości rzeźbiona ręcznie. Jej korpus 
ma kształt wieloboku. Nad nią znajduje się 
baldachim imitujący kopułę pokrytą meta-
lowymi łuskami. Na szczycie umiejscowiony 
jest krzyż. Ołtarz również pochodzi z 1894 
roku. Wykonany został w Kieleckiej Fabry-
ce Wyrobów Marmurowych. Centralnie 
umieszczono na nim krzyż z postacią Chry-
stusa. Po bokach znajdują się dwie kolumny 
dźwigające prosty gzyms zwieńczony trójkąt-
nym frontonem.

Radom, kościół ewangelicki  
w Radomiu w 1876 r.,   
na starej pocztówce

Kościół ewangelicki w Radomiu  
w 1926 r. 

Kościół ewangelicki w Radomiu  
w 2015 r.,  fot. A. Karska

Radom, 2015 r., organy w kościele ewangelickim,  
fot. A. Karska

Radom, 2015 r., kościół ewangelicki, ołtarz i ambona,  
fot. A. Karska
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W kościele znajduje się również 
chrzcielnica, wykonana w Kieleckiej 
Fabryce Wyrobów Marmurowych,  
z roku 1911.
Po bokach prezbiterium znajdują się 
dwa piece węglowe pochodzące z po-
czątku XX wieku. Wykonane zostały 
w firmie Phoenix. Okrągłe wsparte 
na czterech lwich łapach. Na węższej 
części korpusu widnieje odlew przed-
stawiający feniksa. W roku 1976  

w piecach tych umieszczono grzałki 
elektryczne.
W 1999 r. pojawiła się w kościele 
rzeźba przeniesiona z grobowca rodzi-
ny Karsch przedstawiająca Chrystusa 
Zmartwychwstałego.
W kościele znajdują się ponadto epita-
fia poświęcone: ks. Ottonowi Wüste-
hube, ks. Henrykowi Tochtermanno-
wi, ks. Edmundowi Frieszke, Aleksan-
drowi Roessler oraz tablica upamiet-
niająca 100-lecie Parafii.

Rys historyczny cmentarza w Radomiu.

Każda wspólnota religijna podlega natural-
nemu rytmowi przemijania. Powstając – 
rozwija się dynamicznie, powiększa się, by  
w końcu osiągnąć stabilizację na jakimś po-
ziomie liczebnym. Z czasem wspólnota ta sta-
je przed problemem odchodzenia starszych 
jej wiernych do wieczności. Nie inaczej spra-
wa ma się z Parafią Ewangelicko-Augsburską 
w Radomiu. 
Tuż po utworzeniu Parafii w roku 1826 r., 
społeczność ewangelicka Radomia musiała 
starać się o zgodę na utworzenie cmenta-
rza. Potrzeba taka istniała z tego powodu, że 
ewangelicy w Radomiu zamieszkiwali już od 
wielu lat. Ci, którzy umarli w naszym mie-
ście przed formalnym powstaniem parafii, 
a także utworzeniem cmentarza, chowani 
byli na rzymskokatolickiej nekropolii przy 
ul. Limanowskiego. Zgoda na utworzenie 
wyznaniowego, ewangelickiego, cmentarza 
została przyznana reskryptem Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych  
i Oświecenia Publicznego z dnia 18 września 
1833 roku, a więc po kilku latach zabiegań.

U zbiegu dzisiejszych ulic Wolanowskiej  
i Kieleckiej, zwanymi niegdyś traktem no-
wym krakowskim i starym piotrkowskim, 
zostaje umiejscowiony cmentarz, na którym 
spocząć mają całe rzesze radomskich ewan-
gelików. Wówczas teren znajdował się poza 
zabudową miejską. Tym samym spełniał 
wymogi ówczesnego prawa i mógł na nim 
powstać cmentarz. Dziś jest zlokalizowany  
w granicach administracyjnych miasta. Grunt 
pod cmentarz odstąpił parafii pan Szmidt.
Rok po erygowaniu cmentarza zaistniała po-
trzeba otoczenia go fosą. Przy tej okazji teren 
został obsadzony drzewami. W roku 1839 
wybrukowano wjazd. Parafia zbierała przez 
lata fundusze na obmurowanie nekropolii. 
Jednak zebrane środki wciąż były niewystar-
czające. W roku 1843 postanowiono zgroma-
dzone dotąd pieniądze przeznaczyć na zakup 
pozłacanych ram do obrazu darowanego Pa-
rafii przez W. Hoppena. (Chodzi prawdopo-
dobnie o obraz Karola Hoppena pt. „Chrzest 
Jezusa w Jordanie”. Kronika Parafii Ewangeli-
cko – Augsburskiej w Radomiu podaje jednak 
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nazwisko W. Hoppena, jako darczyńcy. Obraz 
ten został przekazany przez parafię na włas-
ność Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu w roku 2007). Sprawę obmurowania 
cmentarza trzeba było odłożyć na następne 
lata. Prace rozpoczęto dopiero jesienią 1858,  
a ukończono w sierpniu 1859. W całe to dzie-
ło zaangażował się ówczesny gubernator ra-
domski Generał Major Leoncjusz Karłowicz 
hrabia Opermann oraz Maciej Bajer – guber-
nialny inżynier budowlany. Nad całością prac 
czuwał radomski farmaceuta Adolf Frick. On 
to również osobiście i na swój koszt, obsa-
dził teren cmentarza drzewami i krzewami. 
Hrabia Opermann nawet po swoim odejściu  
w Radomia wciąż pamiętał o radomskiej pa-
rafii ewangelickiej i jej cmentarzu. Dowodem 
tego jest zapisanie z testamencie kwoty 100 
rubli właśnie na rzecz cmentarza. W roku 
1860 dokonano poświęcenia muru cmentar-
nego. Wcześniej cmentarz został poszerzony 
o dokupiony kawałek ziemi. Należy jednak 
dodać, iż bezpośrednią przyczyną powiększe-
nia cmentarza był obowiązek grzebania przez 
parafię żołnierzy wyznania ewangelickiego. 
Sprawa ta stała się szczególnie ważna podczas 

epidemii tyfusu i cholery, która to pod koniec 
lat 60. XIX wieku znacznie zahamowała dy-
namikę wzrostu ludności na terenie miasta. 
Dwadzieścia lat po wybudowaniu i poświęce-
niu muru cmentarnego, parafia stanęła przed 
koniecznością jego remontu. Zaś w roku 
1893 nastąpiła ostatnia z większych inwe-
stycji, a mianowicie budowa domu grabarza 
i stróża. Wybudowano go na gruncie zaku-
pionym od pana Bogackiego. Dzięki temu 
z dniem 1/13 mają 1896 zaczął pełnić obo-
wiązki grabarza i stróża Aleksander Eckstädt. 
Z chwilą zakupu gruntu pod dom grabarza 
cmentarz osiągnął kształt, który przetrwał do 
dzisiejszych czasów.
W latach 1902-1904 dokonano wyprostowa-
nia alejek cmentarnych i odnowienia drzewo-
stanu, czym zajął się Franciszek Wickenha-
gen. Ważnym faktem było zakupienie przez 
panią Ewę Reich z domu Czerwińską, dzwo-
nu w roku 1902. Dzwon zamieszczono na 
szczycie bramy wjazdowej, gdzie znajduje się 
do dziś. Z dzwonem tym wiążą się dwa nie-
zwykle smutne dla Parafii wydarzenia. Pierw-
szym z nich była śmierć i pogrzeb pastora 
Ottona Wüstehube, kiedy to po raz pierwszy 

fot. Katarzyna Rudkowska
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użyto dzwonu przy ceremonii pogrzebowej  
w dniu 20 sierpnia 1902 r. Drugie wydarze-
nie wiąże się z wielką tragedią, jaka spotka-
ła Parafię w roku 1915. Na mocy carskiego 
ukazu z początkiem tego roku dokonano 
masowych deportacji ludności ewangelickiej  
w głąb imperium rosyjskiego. Dzwon ten, 
według zapisu z kroniki parafialnej, był świad-
kiem wydarzeń ilustujących naganną postawę 
części polskiego społeczeństwa wobec tragedii 
swoich sąsiadów. Ks. Henryk Tochtermann  
w kronice Parafii opisuje to tak: „... męty spo-
łeczne, motłoch bawił się po swojemu: otwierał 
groby na cmentarzu naszym, zaglądał do tru-
mien; w końcu jeden z dowcipnisiów począł bić 
co sił w dzwon cmentarny; zapytany co czyni 
odrzekł, dzwonię na tych pozostałych Niemców 
by jak najprędzej tu polegli”.
W okresie pierwszej wojny światowej cmen-
tarz stał się również miejscem pochówku żoł-
nierzy pruskich i austro-węgierskich wyzna-
nia ewangelickiego. Dokonano na nim 112 
wojskowych pochówków.
Od zakończenia pierwszej wojny światowej 
na cmentarzu nie podejmowano większych 
prac porządkowych, czy inwestycyjnych. Ta-
kie prace podjęto dopiero w związku z setną 
rocznicą istnienia parafii. Obchody rocznico-
we miały miejsce w dniach 9-11 październi-
ka 1926 r. Jednym z elementów uroczystości 
było nabożeństwo w dniu 10 października, 
odprawione po południu na cmentarzu. Na-
bożeństwo to było wyrazem hołdu złożonego 
założycielom radomskiej parafii.
Do wybuchu drugiej wojny światowej na 
cmentarzu dokonano jeszcze jednej znaczącej 
inwestycji. Było nią podniesienie muru do 
wysokości 1,70 metra od strony ulic Wola-
nowskiej i Kieleckiej. Miało to miejsce w roku 
1934. Efektem tej inwestycji było nadbudo-
wanie na murze okapu pokrytego szkłem, dla 

zabezpieczenia terenu nekropolii przed po-
wtarzającymi się wciąż próbami dewastacji. 
Przez cały czas, odkąd tylko cmentarz został 
erygowany, problem zabezpieczenia jego te-
renu przed aktami wandalizmu jest jedną  
z największych bolączek Parafii.
Pierwsze lata po zakończeniu okupacji  
w Radomiu to niezwykle trudny okres dla 
Parafii i cmentarza. Podczas okupacji istniały  
w Radomiu dwie parafie ewangelickie – pol-
ska i niemiecka. Prowadziły one niezależną 
od siebie administrację parafialną. Użyt-
kowały natomiast wspólnie kościół przy  
ul. Spacerowej (obecnie ul. Reja). Zlikwido-
wanie niemieckiej parafii pozostawia garstkę 
polskich ewangelików z problemami, którym 
z trudem mogli sprostać. Wydaje się, iż pa-
rafia nie miała jednak większych problemów 
z utrzymaniem cmentarza. Lata powojenne 
charakteryzuje spora ilość pochówków prze-
prowadzonych na koszt państwa. Często  

fot. Katarzyna Rudkowska
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w księdze zgonów pojawia się na marginesie 
uwaga następującej treści: „Zwłoki złożone na 
cmentarzu przez Władze”.
W kwietniu 1981 roku miała miejsce duża 
kradzież płyt nagrobnych. Po wyłamaniu 
bramy złodzieje dostali się na teren nekro-
polii niszcząc przy okazji część istniejących 
nagrobków. Ponieważ, jak się okazało, do-
kumenty z takich spraw policja ma obowią-
zek trzymać przez piętnaście lat, tym samym  
w dniu pisania niniejszego artykułu nie udało 
się na ten temat zdobyć żadnych szczegóło-
wych informacji.
Radomski cmentarz ewangelicko-augsburski 
został wpisany do rejestru zabytków 3 maja 
1982 r. decyzją nr 173/A/82. To pierwsza 
radomska nekropolia, objęta w ten sposób 
ochroną prawną. W związku z tym przepro-
wadzono wcześniej, w 1977 r., inwentaryzację 
całego cmentarza. Wnioski z niej były takie, 
iż znajduje się on w złym stanie zachowania. 
W dobrym stanie był jedynie mur otaczający 
całość. We wnętrzu cmentarza stwierdzono 
dużo wybujałej, niekontrolowanej roślinno-
ści. Podniesiono również problem znacznego 
zniszczenia wielu nagrobków. Z usunięciem 
roślinności Parafia poradziła sobie na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat. Stało się to 
za sprawą przyjeżdżających do Radomia wo-
lontariuszy z innych parafii ewangelickich 
– zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Ludzie 
ci poświęcając swój wolny czas dokonali 
zakrojonej na szeroką skalę wycinki wszyst-
kich samosiejek i dziko rosnących krzewów.  
W latach 2005-2006 na cmentarzu dokona-
no uporządkowania istniejącego drzewosta-
nu. Drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi 
i nagrobków zostały usunięte, zaś pozostałe 
poddano pielęgnacji dokonanej przez specja-
listę – chirurga drzew.

W roku 2003 uczniowie Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Radomiu podjęli działania 
na rzecz poprawy stanu nekropolii. Ich ini-
cjatorką jest pani Bożena Ziętek, germanist-
ka z ZSE w Radomiu. Początki były trudne. 
Na cmentarzu znajdowało się wiele śmieci, 
zgromadzonych przez lata za sprawą „dzikich 
lokatorów” zajmujących dom grabarza. Były 
także także śmieci umyślnie wyrzucane przez 
nieznanych sprawców. Młodzież, pracując 
niezwykle ofiarnie, dokonała wiele, by przy-
wrócić nekropolii godny wygląd. Każdego 
roku uczniowie pojawiają się w październiku, 
by porządkować nekropolię. Dzięki temu na 
dzień 1 listopada jest to obecnie, co roku, 
najlepiej posprzątany cmentarz na terenie 
miasta.
W roku 2005 dokonano remontu muru 
cmentarza od strony ulic Wolanowskiej i Kie-
leckiej. Stało się to dzięki przychylności władz 
Radomia. Obiekt włączono do akcji „Bezro-
botni dla zabytków”. Do tych prac miasto 
oddelegowało czterech ludzi zatrudnionych 
w ramach tzw. prac interwencyjnych. Para-
fia zapewniała ze swej strony wszelkie środki 
i materiały budowlane do wykonania prze-
widzianych robót. Po wykonaniu tych prac 
cmentarz nabrał nowego blasku. Rok wcześ-
niej, przy pomocy władz miejskich udało się 
wykwaterować lokatorów domu grabarza do 
innego lokalu. Wtedy też rozpoczęto rozbiór-
kę nienadającego się już do remontu domu.
W ostatnich latach dokonano inwentaryzacji 
radomskiej nekropolii ewangelickiej. Wynika 
z niej następujący fakt: na cmentarzu można 
odnaleźć w całości lub w części 269 grobów. 
81 z nich jest całkowicie zniszczonych, tak, 
iż nie można w żaden sposób dowiedzieć się 
dziś, kto jest tam pochowany.
Teren cmentarza ewangelicko-augsburskiego 
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w Radomiu podzielony jest na małe kwatery. 
Całość założona jest na nieregularnym planie. 
Przekraczając bramę wchodzi się na główną 
aleję przy której znajdują się najbardziej oka-
załe grobowce. Wydaje się, że główna aleja  
od strony wejścia przypomina odwróconą  
literę L. Czy taki był pierwotny zamysł jej 
ułożenia, czy też układ ten powstał samoist-
nie, nie da się na dzień dzisiejszy rozstrzygnąć. 
Kwatery na terenie całej nekropolii są niewiel-
kie i zawierają od kilku do kilkunastu grobów. 
Taki podział pochodzi z lat 1858-59. Fakt, 
iż zachował się po dzień dzisiejszy stanowi  
o wyjątkowości tego cmentarza. Być może 
jest to jedyny czynny na Mazowszu cmentarz 
o zachowanym oryginalnie XIX-wiecznym 
układzie przestrzennym.
Radomski cmentarz ewangelicko – augsbur-
ski jest jedynym zachowanym w regionie ma-
terialnym świadectwem polonizacji rodzin 
przybyłych do miasta w XIX wieku. Rodziny 
te docierały na ogół z Niemiec. Istnieje też 
kilka świadectw migracji do Radomia ewan-
gelików z Estonii, Szwecji, Szwajcarii, Szko-
cji, Rosji. Tym samym na cmentarzu zacho-
wały się nagrobki w językach niemieckim, 
polskim, szwedzkim i rosyjskim.
Nagrobki na cmentarzu pochodzą w prze-
ważającej mierze z lat od połowy XIX w. do 
lat 20. wieku XX. Niewiele znajdziemy tu 
grobowców monumentalnych. Nie zostało 
umiejscowiono żadne mauzoleum. Wyjąt-
kiem są też groby przedstawiające szczegól-
nie wybitną wartość artystyczną. Oczywiście 
każda reguła ma swój wyjątek. Stanowią go 
monumentalne grobowce rodziny Karschów, 
Burchardów, Buffów, czy Wickenhagenów, 
jak również przepięknie rzeźbiony grób ro-
dziny Arnekkerów. Nagrobki umiejscowio-
ne na radomskim cmentarzu ewangelicko-

-augsburskim przeważnie zostały wykonane 
w miejscowych pracowniach. Niemniej część 
z nich pochodzi z kilku znanych pracowni 
kamieniarskich warszawskich i lubelskich, jak 
np. Lubowieckiego, Stanisławskiego, Bartni-
ckiego, Turka, czy też Jana Nowaka z Lubli-
na. Są świadectwem jakości warsztatu kamie-
niarskiego tamtych czasów. Twórcy większo-
ści grobów są jednak często anonimowi. Na 
szczególną uwagę zasługują także nagrobki 
wykonane z żeliwa. Są to na ogół bardzo stare 
grobowce pochodzące z połowy wieku XIX. 
Na dzień dzisiejszy, niestety, żaden z nich 
nie zachował się w całości. Nie wytrzymały 
próby czasu, rozpadając się na fragmenty. Zaś 
niektóre padły łupem złodziei. Większość na-
grobków wykonana jest z piaskowca. Część  
z piaskowca połączonego z elementami z gra-
nitu i żeliwa.
Radomska nekropolia ewangelicka jest miej-
scem wiecznego spoczynku wielu obywateli 
zasłużonych w życiu gospodarczym, spo-

fot. Katarzyna Rudkowska
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łecznym i kulturalnym miasta. Znajdują się 
tutaj grobowce przemysłowców radomskich: 
Karschów, Długołęckich, Liederów, Wicken-
hagenów, Kindtów, Metzgerów, Keplerów, 
Kuntzów, Rösslerów, Buffów, Skibińskich, 
Gainów; aptekarzy: Hoppena, Łagodziń-
skich, Fricka, Pentzów, Arnekkerów, Mar-
xów; lekarzy: Adolfa Tochtermana, Karola 
Liebicha, Juliana Schnierszteina, Gustawa 
Kazimierza Marxa; duchownych: Juliusza 
Krause, Ottona Wüstehube i Henryka To-
chtermanna, Anny Brandt z Lindów; praw-
ników: Władysława Roguskiego, Bronisła-
wa Hassenbeina; architekta Alfonsa Pinno; 
Lorentz; obywateli ziemskich: Władysława 
Schummera; nauczycieli: Augusta Brusen-
dorfa, Juliusza Karola Hempla, Kazimiery 
Marx; właścicieli ziemskich: Adolfa Minde, 
Ludwika Zerxa, Adolfa Spetcha; generała 
Czesława Michała Pławskiego; urzędnika Ko-
lei Warszawsko-Wiedeńskiej Antoniego Szul-
ca; kupca: Edwarda Herbsta; dyrektora stacji 
telegrafu: Ludwika Teodora Coppe. Należy 

dodać, iż wymieniono jedynie tych, których 
nagrobki zachowały się w części lub w całości. 
Z pewnością w ramach dalszych prac badaw-
czych lista ta kiedyś zostanie wydłużona.
Historia cmentarza ewangelicko-augsbur-
skiego w Radomiu została częściowo opisana 
w kilku artykułach naukowych i popularno-
naukowych. Ich wykaz znajduje się w biblio-
grafii. Jest jednak pewien problem. Wszystkie 
dotychczasowe publikacje oparte są na treści 
kroniki parafialnej. Tym samym nasuwa się 
oczywisty wniosek, iż wciąż jeszcze przed ba-
daczami stoi otworem możliwość stworzenia 
szczegółowego opracowania historii tej ne-
kropolii. Powinno ono uwzględnić, oprócz 
kroniki Parafii, księgi zgonów, księgę po-
kładną cmentarza, dokumenty znajdujące się  
w archiwum miejskim oraz pozostałe archi-
walia parafii.

Autorzy tekstów: 
Prof. Jarosław Kłaczkow
Ks. Wojciech Rudkowski

Opracowano na podstawie:
4. Małgorzata Ostrowska-Lis, Cmentarz ewangelicki w Radomiu, Biuletyn kwartalny Radom-
skiego Towarzystwa Naukowego, t. XXII, rok 1985 zeszyt 3-4;
5. Ratujemy Zabytkowy cmentarz ewangelicki w Radomiu, folder wydany przez Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu, rok 2005.
6. Inwentaryzacji konserwatorskiej z roku 1977.
7. Ewangelicy w Radomiu i regionie, studia i materiały pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, wyd. 
przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Radomiu, rok 2007.
8. Inwentaryzacji grobów i zieleni na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Radomiu dokona-
nej przez zespół w składzie: Maciej Warchoł, Anita Wesołowska, Magdalena Szczęśniak.
9. Książeczka Jubileuszowa Radomskiej Parafii Ewangelickiej, Radom 1926.
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Przeniesienie Lutra z Erfurtu 
do Wittenbergi oznaczało 
głęboką zmianę w jego życiu. 
Było to najmniejsze miasto, 
w jakim dotychczas żył póź-
niejszy Reformator. Witten-
berga miała w owym czasie 
2000 mieszkańców, Eisleben 
– 4000, Eisenach – 4500, 
Erfurt – 20  000. Witten-
berga przypominała bardziej 
wieś niż miasto. Uniwersytet 
istniał tu dopiero od kilku-
nastu lat (1502) i stale był 
rozbudowywany. Również 
mały klasztor augustianów nie mógł kon-
kurować z wielkim gmachem w Erfurcie. 
Sytuacja jednak zmieniała się, gdyż mała 
Wittenberga była stolicą elektoratu Saksonii, 
która zyskała rozgłos światowy dzięki zaan-
gażowaniu elektorów oraz  reformatorów 
– Lutra i Melanchtona. Dzisiaj miasto Lu-
tra – Wittenberga ma 50 tys. mieszkańców, 
a miejsca pamiątkowe (kościół zamkowy  
i kościół miejski, domy: Lutra i Melanchto-
na) zostały w 1996 uznane światowe dziedzi-
ctwo kulturalne UNESCO.
Książę Fryderyk Mą-
dry, chcąc nadać Wit-
tenberdze szczególne 
znaczenie, kazał zbu-
dować w latach 1489-
1496 solidny zamek. 
Trzecie skrzydło za-
mku stanowi kościół 
zamkowy, którego bu- 

mIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORmACJĄ …

Dawny klasztor augustianów w Wittenberdze, 2013 r. 

dowa zakończyła się w 1509. Kościół ten 
przed Reformacją słynął z bogatego zbio-
ru relikwii nagromadzonych przez elektora.  
19 października 1512 odbyła się w kościele 
zamkowym, który jednocześnie pełnił funk-
cję kościoła uniwersyteckiego, uroczysta pro-
mocja doktorska Lutra. Przy tej okazji Luter 
zobowiązał się prowadzić przez całe życie wy-
kłady w Wittenberdze. 
5 maja 1525 zmarł elektor Fryderyk Mą-
dry. Pochowano go w kościele zamkowym  
i Luter wygłosił mowę pogrzebową. Sytuacja 

powtórzyła się siedem 
lat później, gdy zmarł 
jego brat i następca 
– elektor Jan. Także 
ciało Lutra, po przy-
wiezieniu z Eisleben, 
spoczęło w kościele 
zamkowym. Grób 
znajduje się w środku 

LUTER W WITTENBERDZE

Grób Marcina Lutra w kościele zamkowym (2013 r. )
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kościoła, pod drewnianą 
amboną. Na tablicy z brą-
zu, sporządzonej w 1550, 
mamy napis po łacinie: 
„Tutaj pogrzebane jest 
ciało doktora świętej teo-
logii Marcina Lutra, który 
w roku Chrystusowym 
1546 18 lutego zmarł  
w swoim mieście rodzin-
nym Eisleben, przeżywszy 
63 lata,  2 miesiące i 10 
dni”. Naprzeciw grobu 
Lutra znajduje się grób 
Melanchtona.
W oknach kościoła za-
mkowego dostrzec można szyby z herba-
mi 128 (pierwotnie było 198) niemieckich 
miast, w których przyjęła się Reformacja we 
wczesnym okresie. 
Jest rzeczą kontrowersyjną, czy Luter przybił 
swoje 95 tez na portalu kościoła zamkowe-
go. Reformator nigdzie o tym nie wspomi-
na, chociaż przyjętą formą publikowania tez 
było ich przybijanie. W Wittenberdze temu 
celowi służyły drzwi kościoła zamkowego 
i uniwersyteckiego. W wojnie siedmiolet-
niej kościół został zniszczony. W miejsce 
spalonych drzwi drewnianych król pruski 

Drzwi koscioła zamkowego z tezami Lutra, 
2015 r. 

Wittenberga, Kościół miejski z zewnątrz (2013 r.) i wewnątrz (2015 r.) 

Fryderyk Wilhelm IV kazał  
w 1858 umieścić drzwi z brą-
zu. Na nich umieszczony jest 
tekst łaciński tez. 
Obok swojej działalności na-
uczającej Luter od 1514 dwa 
razy w tygodniu głosił kazania 
w kościele miejskim pw. Marii. 
W tym kościele wygłosił więk-
szość kazań w swoim życiu.  
Tutaj w 1522 wprowadził też 
ewangelicką Wieczerzę Pań-
ską po „dwiema postaciami”, 
w 1524 zdjął demonstracyj-
nie habit zakonny i w 1525 
wstąpił w związek małżeński. 
Ok. 1300 w tym miejscu była 

kaplica, ok. 1400 zbudowano trzynawowy 
kościół halowy. Obie wieże są późnogotyckie, 
pochodzą z 1556. 
Do najbardziej znaczących dzieł Lucasa Cra-
nacha, pod względem artystycznym i teolo-
gicznym, należy ołtarz skrzydłowy w kościele 
miejskim opatrzony napisem: „Innego fun-
damentu nikt nie może położyć poza tym 
ustanowionym, którym jest Jezus Chrystus”. 
Na czterech malowidłach ukazuje zasadnicze 
elementy ewangelickiego życia zborowego: 
chrzest z udziałem Melanchtona, Luter jako 
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rycerz Jerzy przy Wieczerzy Pańskiej, Johan-
nes Bugenhagen  jako spowiednik i Luter 
jako kaznodzieja małego zboru. 
Środkowe malowidło (tablica) pokazuje 
ustanowienie Wieczerzy Pańskiej. Na stole 
poza chlebem i winem widać upieczonego 
baranka. Jezus daje Judaszowi kęs i trzyma 
w ramionach umiłowanego ucznia. Brodata 
postać, która od podczaszego (Lukas Cranach 
młodszy?) otrzymuje 
kubek, ma rysy Lutra 
jako rycerza Jerzego. 
Na lewej tablicy trzy-
mane jest nagie dzie-
cko nad ogromną 
miską i jest chrzczone 
przez Filipa Melan-
chtona, który nie był 
ordynowanym du-
chownym. Z jego ręki 
spływa woda na ple-
cy osoby chrzczonej,  
a asystent przy chrzcie 
trzyma otwartą Bi-
blię: „Kto uwierzy 
i ochrzci się, będzie 
zbawiony, lecz kto nie uwierzy, będzie po-
tępiony” (Mk 16, 16). Chrzest przez Słowo  
i znak. Łukasz Cranach trzyma w pogotowiu 
ręcznik do wytarcia.
Na prawej tablicy ołtarza skrzydłowego Jo-
hannes Bugenhagen sprawuje władzę kluczy. 
„Tobie dam klucze Królestwa Niebios i co-
kolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane  
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). Swój klucz 
w prawej ręce kładzie na głowie klęczącego 
okazującego skruchę. Kluczem trzymanym 
w lewej ręce w przeciwnym kierunku odpiera 
tego, który nie okazuje skruchy. 

Trzyskrzydłowy obraz ołtarzowy Lucasa Cranacha w kościele miejskim w Wittenberdze,  
fot. 2015 r

W środku predelli – poniżej środkowej tabli-
cy -  znajduje się Ukrzyżowany na tle gładkiej 
ściany. Z prawej strony na kamiennej ambo-
nie ściennej stoi Luter ubrany w togę profe-
sorską. Prawą ręką wskazuje na Ukrzyżowa-
nego, lewa spoczywa na otwartej Biblii. Zbór, 
zgromadzony z lewej strony, wpatruje się  
w Ukrzyżowanego i jednocześnie w kazno-
dzieję. Z przodu grupy mężczyzn stoi Lukas 

Cranach starszy. Wśród siedzących kobiet 
można rozpoznać żonę Lutra, Katarzynę  
z synem. 
Dzieło mistrzowskie Cranacha starszego mia-
ło być poświęcone w dniu decydującej bitwy 
przy Mühlberg, w której Karol V pokonał 
wojska ewangelickiego Związku Szmalkal-
dzkiego. Po swoim zwycięstwie cesarz w śro-
dę przed Zesłaniem Ducha Świętego (1547) 
przybył do Wittenbergi, która się poddała  
i odwiedził także grób Lutra w kościele za-
mkowym. Nalegano na niego, aby otworzył 
grób i kazał spalić reformatora jako kacerza, 
lecz on odpowiedział: „Wojnę prowadzę z ży-
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wymi, nie z umarłymi”. Hiszpań-
ski oficer z orszaku papieskiego 
przeszył jednak obraz zwiastu-
jącego Lutra dwoma cięciami 
szpady na szyi i ciele wołając: „Ta 
bestia szaleje jeszcze po śmierci”. 
Cięcia te dają się jeszcze dzisiaj 
rozpoznać. 
Na filarze naprzeciw ambony  
z piaskowca z 1811 znajdowała 
się dawniej ambona Lutra, którą 
dzisiaj znaleźć można w domu 
Lutra. 
Wartościowym średniowiecznym zabytkiem 
jest chrzcielnica. W niej ochrzczone zostały 
dzieci Lutra. Chrzcielnicę wykonał w 1457 
Hermann Vischer starszy  z Norymbergii  
z mosiądzu. Na czterech podpórkach chrzciel-
nicy mamy postaci apostołów Piotra, Pawła, 
Jana i Andrzeja. 
Relief z piaskowca (bez inskrypcji) na bra-
mie kościoła miejskiego św. Marii  (strona 
południowa) pochodzi z XIII w. Swego cza-
su rozpowszechniona karykatura przedsta-
wia Żydów w ścisłej łączności z pogardza-
ną przez nich świnią (III Mojż. 11, 4-8).  
Z okazji poszerzenia kościoła w 1570 po stro-

nie południowej na wysokości 
chóru uzupełniono inskrypcję: 
„’Mój dom jest domem mod-
litwy’, którego oczyszczanie od 
papieskich rozbójników przez 
dr. Marcina Lutra zostało roz-
poczęte w roku Słowa Bożego 
1517 i dzięki dobrodziejstwu 
Boga trwało aż do obecnego 
roku 1570, w którym to roku 
nastąpiło odnowienie tego domu 
Bożego…”. Jednocześnie relief 
z piaskowca został  opatrzony 

inskrypcją „Rabini Schem Hamphoras” po-
wołującą się na Lutra. Schem Hamphoras 
jest kabalistyczną spekulacją opartą na li-
terach (na podstawie II Mojż. 14-19-21).  
W żydowskiej legendzie Jezus zawładnął 
Schem Hamphoras i dzięki temu czyni cuda 
aż zostaje zdemaskowany i stracony. Przeciw 
temu zniesławieniu Jezusa wystąpił Luter  
w 1543 w piśmie „Vom Schem Hamphorad 
und vom Geschlecht Christi”: „Na naszym 
kościele parafialnym w Wittenberdze jest świ-
nia wykuta w kamieniu, pod którą leżą i ssają 
prosięta i Żydzi. Za świnią stoi rabin, podnosi 
jej prawą nogę, ciągnie swą lewą ręką część 
tylną, pochyla się i zagląda z wielkim zaanga-
żowaniem do Talmudu, jak gdyby chciał wy-
czytać i ujrzeć coś, co trudno sobie przyswoić. 
Stąd mają oni (Żydzi) zapewne swój Schem 
Hamphoras”. W 1988 na bruku poniżej tego 
piaskowca umieszczona została płyta z brązu, 
która nawiązuje do napisu na reliefie i przy-
pomina, że sześć milionów Żydów zostało 
zamordowanych w drugiej wojnie światowej  
w niemieckich obozach zagłady. 
Luter spędził 35 lat w budynku klasztoru au-
gustianów w Wittenberdze. Klasztor założył 
Staupitz w 1502, z pomocą elektora został 
rozbudowany w latach 1504-1507 jako klasz-Ambona z 1811 r. w kościele miejskim w Wittenberdze i stara 

ambona z czasów Lutra, obecnie  eksponat w domu Lutra

Chrzcielnica w kościele miejskim
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tor dla ok. 40 mnichów.  Luter żył w nim na 
przełomie 1508/1509 i od 1511 do śmierci. 
W 1522 klasztor został oficjalnie zlikwidowa-
ny, odtąd w budynku mieszkał tylko Luter  
i przeor Eberhard Brisger. W 1524 elektor Jan 
Stały przekazał ten budynek Lutrowi w for-
mie darowizny. Po ślubie w 1525 został prze-
kształcony w protestancką plebanię,  miejsce 
żywego życia rodzinnego i licznych spotkań   
z gośćmi, którzy przybywali z różnych stron.
Do domu Lutra należały też zabudowania 
gospodarcze, jak browar, łaźnia (Badestube) 
i stajnie. Poza rodziną Lutra mieszkali tu 

studenci jak w bursie, liczni goście. Słynne 
Tischreden są dla nas dzisiaj ważnymi do-
kumentami osobistymi i świadectwem hi-
storycznym. W 1532 elektor Jan przekazał 
Lutrowi, jego żonie i spadkobiercom klasztor 
augustianów z podwórzem, ogrodem  i pra-
wem budowlanym. Zmiany budowlane zo-
stały podjęte w 1535 (urządzenie Izby Lutra) 
i 1540 (portal Katarzyny). W 1564 spadko-
biercy Lutra sprzedali dom uniwersytetowi. 
W domu Lutra znajdują się dzisiaj największe 
na świecie zbiory z zakresu historii Reforma-
cji z obszerną stałą wystawą „Marcin Luter: 
życie -  dzieło – oddziaływanie”. Poza częścią 

biograficzną mamy tutaj wystawy dotyczące 
życia codziennego rodziny Lutrów, oddzia-
ływania Reformatora na przestrzeni wieków 
(1546-1983). 
Izba Lutra, pokój rodziny Lutra, została wbu-
dowana w latach 1535-38. Podłogi, boazeria, 
strop kasetonowy, ławy i gomółki szklane są 
oryginalne. Gdy Luter tu mieszkał pomiesz-
czenie było pomalowane wapnem. 
Wielkie audytorium w domu Lutra było 
głównym miejscem działalności Lutra jako 
nauczyciela akademickiego. Na barokowej 
katedrze (ok. 1680) znajduje się jego por-
tret, także portret Martina Pollicha, pierw-
szego rektora Uniwersytetu w Wittenberdze 
oraz uniwersyteckie flagi, portrety elektorów  
i profesorów. Prace restauracyjne prowadzono 
tutaj w latach 1861-67 i ponownie 1980-83. 
Portal Katarzyny z pirenejskiego piaskowca 
był urodzinowym prezentem Katarzyny dla 
jej męża. Jest otoczony dwiema niszami do 
siedzenia z baldachimami, nad którymi uno-
si się łuk wklęsło-wypukły ostry, który koń-
czy się kwiatonem krzyżowym. Wyryta data: 
1540. Róża Lutra jest opatrzona łacińskim 
napisem odnoszącym się do Chrystusa: „On 
żyje”, a portretowi  Lutra towarzyszy łaciński 
napis: „Przez milczenie i posiadanie nadziei 
będziecie silni”. 
Jest to jeden z naj- 
starszych wizerun-
ków Lutra. 
Ratusz na rynku 
to jedna z najpięk- 
niejszych miej-
skich budowli 
renesansowych w 
Niemczech Środ-
kowych. Zbudo-
wany został w la-
tach 1524-1540, 

Oryginalne pomieszczenie z czasów Reformatora 
w Domu Lutra

Portal Katarzyny
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a więc podczas obecności Lutra w Witten-
berdze. Przed ratuszem stoją pomniki Lutra  
i Melanchtona. Kamień węgielny pod po-
mnik Lutra położono z okazji 300. rocznicy 
Reformacji 1 listopada 1817, sam pomnik 
odsłonięto w 1821. To dzieło stworzone 
przez berlińskiego rzeźbiarza Gottfrieda 
Schadowa jest pod względem artystycznym 
najbardziej znaczącym z licznych pomników 
Lutra wzniesionych w XIX wieku. Postać 
Lutra z brązu w szacie kaznodziejskiej i z Bi-
blią w ręce stoi na wysokim cokole z granitu. 
Neogotycki baldachim z żelaza zaprojektował 
Karl Friedrich Schinkel (nowy odlew 1967). 
Uniwersytet w Wittenberdze o nazwie Leu-
corea (greckie „Biała góra” – „Wittenberg”) 
założony został w 1502 przez elektora Fry-
deryka Mądrego. Budynek byłego uniwer-

sytetu, gdzie Luter objął swój urząd jako 
profesor egzegezy biblijnej, znajduje się na 
Collegienstrasse. Stare Kolegium, znajdujące 
się po stronie podwórca, zostało zbudowane 
w 1503 według projektu Conrada Pflügera. 
W latach 1509-1511 bezpośrednio przy ulicy 
powstało Nowe Kolegium, które w nawiąza-
niu do Fryderyka Mądrego jako założyciela 
uniwersytetu, nazwano Fridericianum. Na 
parterze znajdowały się sale wykładowe, nad 
nimi skromne pomieszczenia dla studentów. 
Tutaj Luter prowadził swoje wykłady. Tablica 
pamiątkowa informuje o sławnych profeso-
rach i studentach uniwersytetu. W XIX w. 
budynek prze-
budowano na 
koszary, potem 
wykorzystywano 
jako budynek 
mieszkalny. 
Dąb Lutra ozna-
cza miejsce (El-
stertor), w któ-
rym Reforma-
tor 10 grudnia 
1520 spalił bullę 
„Exurge Domi-
ne” grożącą ba-
nicją i prawo kanoniczne. Było to miejsce 
wybrane rozmyślnie, za murami miasta, tutaj 
zazwyczaj palono ubrania osób zmarłych na 
choroby zakaźne. Mały kamień pamiątkowy 
z herbem Wittenbergi i róża Lutra przypo-
minają o tym wydarzeniu. Dąb Lutra został  
w 1813 ścięty przez francuskich okupantów  
i wykorzystany jako drzewo opałowe.  
W 1830 został zasadzony na nowo z okazji 
300. rocznicy Konfesji Augsburskiej. 

Tekst: Karol Karski
Zdjęcia: Aldona Karska

Dziedziniec uniwersytetu

Dąb Lutra

Pomnik Marcina Lutra
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17 grudnia 2015 r., przeżywszy 92 lata, 
zmarł dr inż. Mieczysław Wolff. 

Był on pierwszym powojennym Prezesem Stowarzyszenia Pol-
skiej Młodzieży Ewangelickiej. Swoje społeczne ewangelickie za-
angażowanie przedstawił w referacie podczas III Zjazdu SPME 
17 maja 1997 r. w sali parafii E-A Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie:

„Skromna działalność w gronie młodzieży ewangelickiej miała miej-
sce już w latach okupacji 1942-1944, gdyż zbieraliśmy się w gronie 
12-15 osób w mieszkaniach prywatnych, słuchając wykładów histo-
rii kościoła, ale także nie unikając wycieczek i gier towarzyskich. 

Wspomnę kilka nazwisk z tamtych, odległych lat: Hala i Zbyszek Namokel, Witold Kanenberg, obie 
siostry Pestkowskie, Andrzej Preibisz, Kobylińscy Wojtek, Basia i Roma, Ania Kochówna. Następ-
nym etapem działalności młodzieżowej, gdy nastał rok 1945, było organizowanie chóru kościelnego. 
Zaprzyjaźniłem się z Waldemarem Szajerem – skrzypkiem, który podjął się roli dyrygenta chóru;  
ja natomiast zwróciłem się do różnych parafii z prośbą o nuty pieśni chóralnych oraz zająłem się 
werbowaniem członków chóru. Szczytem – jeśli tak to można nazwać - był wyjazd chóru do Cie-
szyna, na pogrzeb Pawła Hulki-Laskowskiego, który zmarł 29 października 1946 r. W domu zbo-
rowym i w kościele Jezusowym na Wyższej Bramie odśpiewaliśmy kilka pieśni żałobnych. Jak wiado-
mo, Paweł Hulka-Laskowski był autorem historii kościoła oraz antologii polskiej myśli reformacyjnej  
pt. Pięć wieków herezji – działaczem ewangelickim i wielkim społecznikiem.

Następny etap – to – na przełomie 1945/1946 wspólnie ze Zbyszkiem Hummlem składaliśmy 
wizyty księżom w Warszawie: ks. Michelisowi, ks. Glochowi oraz bp Szerudzie – przedkładając 
propozycję utworzenia S.P.M.E., ale na trochę innych zasadach niż przedwojenne T.P.M.E., a mia-
nowicie – trochę mniej spotkań towarzyskich, a więcej odczytów. Najbardziej owocna była wizyta  
u ks. bp dr Jana Szerudy, który wręczył nam klucze od sali nad Jego kancelarią. Mając lokal, zupeł-
nie inaczej można było zorganizować działalność. Ks. bp Jan Szeruda był naprawdę wielkim przy-
jacielem młodzieży – nie tylko tym, bezpłatnym użyczeniem lokalu do wyłącznej dyspozycji przez  
7 lat, ale także wsparciem moralnym i czasem pomocą w kontaktach z prelegentami. Mnie osobiście 
umożliwił zapoznanie się – jak ta działalność wygląda w innych krajach, ponieważ zostałem de-
legowany na światową konferencję młodzieży chrześcijańskiej do Oslo w lipcu 1947 r. Konferencja 
trwała 2 tyg. pod hasłem Jesus Christ is Lord (Jezus Chrystus jest Panem). W tej konferencji uczestni-
czyło ok. 400 delegatów z ponad 100 krajów z 5 kontynentów wszystkich wyznań chrześcijańskich 
z wyjątkiem rzymsko-katolickich.

Młodzież ewangelicką naszego kraju reprezentowało 3 delegatów: z rejonu Śląska – ks. Tadeusz 
Wojak (ze Starego Bielska), - ja z Polski centralnej i pani Małłek z rejonu Mazur. Na marginesie 

WSPOMNIENIA

Mieczysław Wolff

Śp. MIECZYSŁAW WOLFF  
(27.12.1923 – 17.12.2015)
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wspomnę, że pani Małłek była córką Karola Małłka – wybitnego ewangelickiego działacza na 
Mazurach, twórcy i kierownika Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, założyciela i Dyrektora Ma-
zurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach – szermierza polskości w latach przedwojennych 
na terenie Mazur, czyli Prus Wschodnich. Po konferencji w Oslo, ok. 200 uczestników (w tym  
i mnie) Norwedzy przewieźli do Szwecji, do m. Lundsberg, gdzie odbyła się 10-dniowa konferen-
cja młodzieży akademickiej, zorganizowana przez organizacje YMCA i YWCA; w konferencji tej 
uczestniczył także kol. Jajte.

Jak na wstępie wspomniałem, działalność SPME w Warszawie to odczyty, zebrania towarzyskie, 
zebrania koła Seniorów, obozy wakacyjne. W tej działalności bardzo pomagały mi kol. Marta Ko-
chówna tzw. TUNIA oraz Natalia Krauzówna tzw. NACIA. Została także przeprowadzona przez 
nas jedna duża kwesta w 1946 r. z przeznaczeniem dla domów opieki; sporą sumę pieniędzy jaką 
uzbieraliśmy zawiozłem do D.O. w Dzięgielowie i w Bytomiu.

Jak już wspominałem na wstępie, jednym z nurtów działalności było organizowane wykładów  
i odczytów; wspomnę nazwiska niektórych prelegentów: ks. prof. Suess, prof. Jerzy Loth, prof. Bartel, 
ks. Wolfram, prof. Ryszard Szretter, ks. dr Jan Szeruda. W tamtym czasie utrzymywałem bliską 
współpracę z redaktorem STRAŻNICY EWANGELICKIEJ – ks. Henrykiem Wegenerem z Za-
brza. Odbywałem także częste wyjazdy do innych ośrodków młodzieży ewangelickiej – do Krakowa, 
gdzie działał i studiował Brunek Kotula i gdzie w Akademii Muzycznej studiowały – Marysia 
Drozdówna i Ania Kulig; zaprosiłem je do Warszawy by uświetniły nabożeństwa swą grą na skrzyp-
cach i wiolonczeli.

Odwiedzałem Łódź i Poznań; z tych wyjazdów powstała myśl, aby zorganizować organizację  
o charakterze ogólnopolskim. Odbyliśmy kilka zebrań zarządów kół Warszawskiego, Poznańskiego  
i Krakowskiego, opracowaliśmy statut. Niestety działania te zostały przerwane w 1950 r.
Kończąc moje krótkie wspomnienia przytoczę jeszcze młodzieżowe obozy letnie: 1947 – Dzięgie-
lów i Rudziska, 1948 – Górzno, 1949 – Pilawki, 1950 – Wydminy i Orzysz, 1951 – Wydminy  
i Jelitkowo, 1952 - Kamień, 1953 – Wydminy, 1954 – Karwica i Sorkwity, oraz obóz w Podolinie  
w Górach Sowich k/Dzierżoniowa na którym zapoznałem moją przyszłą żonę – Halinę.
Tym osobistym akcentem – kończę i dziękuję za cierpliwe wysłuchanie”.

Nie straciliśmy kontaktu, do ostatka, za sprawą stałych, comiesięcznych spotkań byłych człon-
ków SPME.  
Pożegnaliśmy Mietka we wtorek, 22 grudnia, na cmentarzu przy ul. Młynarskiej. Na miejsce 
wiecznego spoczynku odprowadził go ks. proboszcz dr Dariusz Chwastek i spora grupa koleża-
nek i kolegów, byłych członków Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, w imieniu 
której prezesa Mieczysława Wolffa gorącym sercem pożegnał ks. bp Zdzisław Tranda.

 Koleżanki i Koledzy
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Pożegnanie Mieczysława Wolffa
22 grudnia 2015 r. przez ks. bp. Zdzisława Trandę

W Ewangelii wg św. Łukasza 15, 10 czytamy: 
„Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny”.

Droga Rodzino Mieczysława! 
Łączę się z Wami w Waszym smutku i myślę także o nieżyjącym Twoim, Halino, bracie oraz 
chorej bratowej, z którymi w roku akademickim 1947/48 – kiedy zaczynałem studia we Wroc-
ławiu – mieszkałem w jednym internacie ewangelickim dla studentów i z którymi razem dzia-
łaliśmy we wrocławskim Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Ewangelickiej.
Mieczysław należał do inicjatorów utworzenia – wkrótce po wojnie – tego Stowarzyszenia  
w Polsce i był jego pierwszym prezesem. A organizacja ta istniała nie tylko w Warszawie i we 
Wrocławiu, jak przed chwilą wspomniałem, lecz także w innych miastach, m. in. w Poznaniu. 
Z tym oddziałem byłem związany dzięki Biuletynowi tam wydawanemu, w którym opubliko-
wałem kilka swoich pierwszych w życiu artykułów. 
Mietek – jak Go nazywaliśmy – był ofiarnym szefem naszej organizacji, w której bardzo pod-
kreślaliśmy jej polski charakter, co w tamtych – powojennych czasach – było bardzo potrzebne. 
A w Jego życiu potwierdziły się słowa z Ew. Łukasza, przeczytane na początku wspomnienia: 
„Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny”.
Mieczysław – dzięki swojemu zaangażowaniu w naszej organizacji – był bardzo ceniony jako 
pierwszy jej prezes. A przez biskupa Kościoła – ks. prof. Jana Szerudę – został delegowany na 
Światowe Zgromadzenie Młodzieży Chrześcijańskiej, które odbyło się w Oslo w 1946 roku. 
Jeden z rówieśników i przyjaciół Mieczysława, Henryk Frysz, który z powodu choroby musiał 
z żalem zrezygnować z uczestniczenia w uroczystości pogrzebowej, wspomina do dziś swoją 
przyjaźń z Mietkiem od wczesnej młodości, gdy razem z Nim był jeszcze przed wojną konfir-
mowany.

Dla młodzieży ewangelickiej w Polsce bardzo ważne 
było to, że w tamtych czasach – zaraz po wojnie – orga-
nizowane były w wielu miejscowościach oddziały wspo-
mnianego Stowarzyszenia. W ramach jego działalności 
odbywały się systematyczne spotkania z referatami i pre-
lekcjami na różne tematy, a także zebrania towarzyskie. 
Od początku ważną dziedziną aktywności Stowarzy-
szenia było organizowanie obozów letnich i zimowisk. 
Pionierską pracę dla młodzieży w tej dziedzinie wyko-
nywał Mieczysław Wolf. Miał też już w początkowej 
fazie istnienia Stowarzyszenia ofiarnego współpracowni-
ka w osobie studenta teologii, Edwarda Bussego, który 
w warszawskim oddziale przejawiał szczególnie aktywną 
działalność, a po studiach pracował jako pastor na Ma-

ks. dr D. Chwastek i ks.bp. Z.Tranda  
przy urnie śp. Mieczysława
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zurach, w Zielonej Górze i Żyrardowie, a następnie w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Także 
inni studenci teologii byli aktywnymi członkami warszawskiego SPME. 
Mieczysław od swojej młodości odznaczał się sumiennością, solidnością i gorliwością w spra-
wach ważnych, m. in. w sprawach dotyczących życia Kościoła Ewangelickiego w Polsce.  
W tym – w pierwszym okresie działalności, w swojej wczesnej młodości – w życiu i działalności 
młodzieży ewangelickiej. Dlatego właśnie tak ważną rolę odegrał w Stowarzyszeniu Polskiej 
Młodzieży Ewangelickiej.

Mieczysław miał ogromny wpływ na rozwój działalności Stowarzyszenia, m.in. na ważną,  
a wspomnianą już akcję organizowania obozów młodzieży w różnych częściach Polski, ale prze-
de wszystkim na Mazurach. Cieszyły się one dużym powodzeniem, mimo trudnych warunków 
materialnych wielu rodzin w okresie powojennym.
Niestety Stowarzyszenie w roku 1952, zostało – przez ówczesne władze państwowe, ze wzglę-
dów politycznych – rozwiązane. Ale jego członkowie pozostali związani ze sobą dzięki Ko-
łom Młodzieży przy parafiach lub – jak w Warszawie – dzięki działalności Koła Teologów 
Ewangelickich, które przejęło m. in. zadanie organizowania obozów młodzieży. Można było je 
traktować jako zjazdy młodzieży ewangelickiej. W tej działalności Mieczysław odgrywał ważną 
rolę i – podkreślam to – sprawdziły się w Jego życiu słowa z Ew. Łukasza: „Kto jest wierny  
w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny”. 
Aktywiści młodzieżowi z czasów powojennych byli ze sobą bardzo silnie związani przyjaźnią. 
Dlatego też w latach 80. ubiegłego wieku, podczas spotkania kilku przyjaciół z dawnych cza-
sów padła myśl, aby byłych członków Stowarzyszenia – wtedy już w wieku dość zaawansowa-
nym – zainteresować stałymi spotkaniami, które umożliwiłyby kontynuację dawnej przyjaźni. 
Nie jest wykluczone, że ktoś pamiętał, iż za czasów naszej młodości istniało Koło Seniorów 
– działaczy młodzieżowych z czasów przedwojennych, którzy mieli stałe, cykliczne spotkania. 
Podczas zebrań powojennego SPME, spotykaliśmy czasem owych Seniorów. Być może pamięć 
o tej grupie seniorów spowodowała, że podczas owego spotkania lub spotkań skonkretyzo-
wała się myśl, aby rozpocząć stałe, comiesięczne spotkania obecnych seniorów. Efektem tego 
była decyzja, aby zorganizować w 1987 roku zjazd byłych członków SPME. Wśród organi-
zatorów znalazł się oczywiście Mieczysław Wolf, któremu powierzono wygłoszenie referatu 
przypominającego historię SPME i prowadzącego do decyzji o stałych, comiesięcznych spotka-
niach członków Stowarzyszenia z czasów powojennych. Zjazd się odbył, referat został wygło-
szony i decyzja została podjęta. Spotkania się odbywają systematycznie, już przez niemal 30 lat  
z ogromnym zadowoleniem uczestników, że przyjaźnie nasze są kontynuowane. Do aktywi-
stów należał oczywiście Mieczysław Wolf.
Dziś więc żegnam Go i wspominam w imieniu tych, którzy systematycznie i chętnie, z radoś-
cią, zbierają się co miesiąc na swoje przyjacielskie spotkania. A także dziękuję za Jego aktywność 
najpierw w SPME a potem w gronie seniorów. Zawsze więc możemy myśleć o Mieczysławie: 
„Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny”. Taki bowiem On był.
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Joanna Wyszomirska urodziła się w Warszawie 21 sierpnia 1922 r. 
Ojcem jej był absolwent wydziału prawa na paryskiej Sorbonie, 
oficer W.P. Tadeusz Wyszomirski, matką Otylia z Barthlów matu-
rzystka pensji p. Wereckiej w Warszawie. 
W 1930 r. Joannę zapisano do Szkoły Powszechnej „Rodziny Woj-
skowej”, przy Alejach Ujazdowskich., do 3 klasy. Ponieważ do  
9 roku życia Joanna otrzymywała naukę domową (lekcji udzielała 
jej matka), nie umiała, jako bardzo nieśmiałe i wrażliwe dziecko, 
zaadaptować się do warunków szkolnych. Rodzice postanowili 
więc przenieść ją do szkoły im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Czer-

niakowskiej 128, gdzie spotkała się z bardzo ciepłym i serdecznym podejściem pedagogicznym 
nauczycieli. Z ukochaną nauczycielką p. Brodzińską Joanna spotykała się jeszcze w latach 80.
W 1933r. Tadeusz Wyszomirski był delegowany do placówek sądownictwa wojskowego w Wil-
nie a następnie w Brześciu nad Bugiem. Przebywał tam wraz z rodziną. Joanna kontynuowała 
naukę w szkole powszechnej, a następnie w czerwcu 1935r. Zdała egzamin do Gimnazjum 
Żeńskiego im. Adama Czartoryskiego. Czas spędzony w Wilnie zapamiętała ze szczególnym 
sentymentem. W Brześciu Joanna uczęszczała do II klasy gimnazjum im. Romualda Traugutta, 
w roku szkolnym 1936/37. Dalszą naukę w latach 1937-1939, Joanna kontynuowała w Gim-
nazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, przy pl. Trzech Krzyży.
Po otrzymaniu rozkazu ewakuacji w 1939 r. rodzina Wyszomirskich wyjechała do Rumunii, 
gdzie przebywali do wkroczenia wojsk niemieckich w 1941 r. Joanna w ostatnich dniach przed 
deportacją do Generalnej Gubernii zdała maturę. Ojciec Tadeusz został wywieziony do offlagu 
w Niemczech. (Z tego okresu zachowały się bardzo ciekawe pamiętniki Joanny, a także Jej ojca, 
obfitujące w fakty i nazwiska wielu Polaków przebywających i internowanych w Rumunii).
Dzięki posiadaniu domu w Brwinowie rodzina miała dokąd wracać, ponieważ mieszkanie  
w Warszawie zajęli Niemcy. W trudnych latach okupacji każdy pracował. Joanna z determina-
cją uprawiała duży ogród, hodowała kozy i drób, co pozwalało wyżywić rodzinę. Dzięki zarad-
ności matki Otylii, Joanna uniknęła wywiezienia na roboty do Niemiec. Okupacja niemiecka 
zostawiła ogromne piętno na wrażliwym charakterze Joanny. Do końca życia pozostał w niej 
lęk przed Niemcami. W 1943 r. z rąk hitlerowców, straciła bardzo bliskiego jej człowieka. Pod-
czas okupacji rodzina, jak też wiele innych rodzin z Brwinowa i okolic, przechowywała Żydów, 
matkę z synem, któremu Joanna udzielała lekcji. Po wojnie przyszli podziękować za udzielenie 
schronienia.
 W 1945 r. Joanna rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Malarstwa w pracowni prof. Jana Cybisa, gdzie poznała swojego przyszłego męża, Włodzimie-
rza, malarza, architekta wnętrz i w przyszłości wspaniałego nauczyciela i wychowawcę mło-
dzieży. Pobrali się na Boże Narodzenie w 1946 r. Ogromnym przeżyciem była dla niej śmierć 
pierwszego dziecka. Małgosia urodziła się w czerwcu 1948 r. a zmarła w styczniu 1949 r. Po-
chowana jest na cmentarzu w Brwinowie.

Śp. JOANNA WYSZOMIRSKA-TIUNIN 
(21.08.1922 - 20.12.2015)

Joanna Wyszomirska-Tiunin, 
2011 r.
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Pomiędzy narodzinami kolejnych dzieci (1951 r. – Blanka, 1953 r. – Paweł), w 1952 r. uzyskała 
dyplom ASP w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki u prof. Bohdana Marconiego.
Niedługo potem wykonywała prace konserwatorskie przy obrazach sztalugowych (m.in. z ko-
lekcji Radziwiłłów), malarstwie ściennym oraz kopie (między innymi kopię tryptyku gotyckie-
go z Muzeum Narodowego w Warszawie do kościoła w Murzasichlu).
W 1960 r. Joanna wraz z rodziną przenosi się do Warszawy i podejmuje pracę w Muzeum 
Narodowym przy konserwacji fresków z Faras. Jednocześnie uprawia malarstwo sztalugowe, 
które z biegiem lat stanowi jej główne zajęcie. Utrzymane jest ono zawsze w stylach minio-
nych epok. Zaczyna od niewielkich widoków miejskich. Następnie maluje kompozycje kwia-
towe, portrety, przedstawienia dam w strojach z ubiegłych wieków, co wymagało pogłębionych 
studiów kostiumologicznych. Malowała również miniatury, w tym cykle – np. Henryk VIII  
i jego żony, Fryderyk Chopin, jego rodzina i otoczenie (cykl wystawiony we foyer Filharmonii 
Narodowej w czasie Konkursu Chopinowskiego w 1985 r.). Malarstwo Joanny charakteryzuje 
się przemyślaną kompozycją, wysmakowaniem kolorystycznym, i dopracowaniem szczegółu. 
Mimo rygorystycznie przestrzeganych zasad warsztatowych jej obrazy cechują się lekkością 
pędzla i swobodą. Brała udział w wystawach krajowych i zagranicznych. Prace jej znajdują się 
w Kanadzie, Austrii, Szwecji, w Niemczech Belgii i Japonii. Kopie m.in. w Dreźnie w Muze-
um Kraszewskiego, w Wilnie w Muzeum Mickiewicza i w zbiorach Parafii E.-A. Św. Trójcy  
w Warszawie oraz prywatnych.
Joanna Wyszomirska-Tiunin była osobą wszechstronnie utalentowaną i pełną zainteresowań 
o profilu humanistycznym. Była kobietą wielkiej urody i inteligencji, dużo czytała. Posiadała 
znakomity słuch i wrażliwość muzyczną. Śpiewała i grała na fortepianie. Pisała okolicznościowe 
wiersze. Projektowała i wykonywała hafty utrzymane w konwencji wybranego stylu historycz-
nego.
Trwające ponad 30 lat małżeństwo Joanny z Włodzimierzem oparte było na uczuciu, szacun-
ku i wzajemnym oddaniu. Był to związek partnerski. Zainteresowania sztuką i antykiem oraz 
kolekcjonerstwo było ich wspólną pasją. Dom Joanny i jej rodziny wypełniony był żarliwymi 
dyskusjami o sztuce, muzyką i humorem. Była osobą łagodnego charakteru, prostolinijną i nie-
śmiałą, jednak umiejącą wzbudzić autorytet. 
Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc Mamy.
W parafii udzielała się w Kole Pań Opiekunek. Niosła z całym oddaniem, nie licząc się ze swo-
im czasem pomoc osobom w potrzebie.
Ostatnie lata swego życia spędziła w rodzinnym domu w Brwinowie, pod troskliwą opieką 
dzieci. Zmarła 20 grudnia 2015 r.

Elżbieta Linnert
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3 lutego 2016 r. na cmentarzu ewangelicko-augsburskim odbył się 
pogrzeb pani Ijoli Ziebe, wieloletniej członkini i kronikarki Koła 
Pań. Urodzona w Warszawie, prawie całe życie spędziła na war-
szawskiej Pradze, przy ul. Stalowej 35. Matka, Maria Filipa, ze sta-
rej warszawskiej rodziny ewangelickiej Ziebe, kobieta wielkiej uro-
dy, stanowiła dla Ijoli wzór i ideał w znoszeniu przeciwności losu. 
W dowód wielkiej do niej miłości oraz w podzięce za ogromny 
trud związany z wychowaniem trójki dzieci, w tym niepełnospraw-
nego Brata, Ijola w późniejszym czasie przyjęła nazwisko matki. 

Była absolwentką żeńskiego Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny. Po wojnie, w czasie 
której pracowała jako modystka, w 1945 r. rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym UW, ktróre przerwała po 3 latach ze względu na sytuację rodzinną (zachowała się 
jej korespondencja z wybitnym astronomem dr W. Zonnem, z której wynikało, że właśnie jego 
dziedzinie – astronomii – pragnęła się poświęcić). Następnie rozpoczęła pracę w instytucjach 
kultury – była m.in. aktorką teatru lalkowego Dzieci Warszawy, mieszczącego się przy ulicy 
Karowej. Za swoją działalność otrzymała odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, wysoko ce-
nione wśród społeczników odznaczenie. 
Ks. Ryszard Trenkler, który w 1972 r. żegnał jej matkę, rozbudził w niej chęć służby innym 
ludziom na niwie kościelnej. Brała czynny udział w życiu Parafii, należąc do Rady Parafialnej, 
chóru kościelnego (prowadziła jego kronikę), Koła Pań (tu również pisała kronikę i była jego 
sekretarzem), Komisji Ochrony Pamiątek, Koła Wazowianek. Pracowała ze starszymi ludźmi, 
pełniąc służbę odwiedzinową. Zawsze pogodna, wyciszona i niebywale skromna, po prostu nie 
zauważała w swoim postępowaniu niczego nadzwyczajnego, a słowa szacunku i podzięki wy-
woływały jej szczere zażenowanie. Działała nie dla parafialnej instytucji, ale dla potrzebujących. 
Było to jej powołaniem i próbą wiary – głębokiej, ugruntowanej, ufnej.
Przeżyła 93 lata. Jej długie i trudne życie było przykładem wiary i poświęcenia. Z oddaniem 
opiekowała się chorą matką oraz bratem. By móc nad nim czuwać, zamieszkała z nim w „Tabi-
cie”. W końcówce życia była otoczona troskliwą opieką ze strony krewnych – państwa Hanny 
i Tadeusza Tomaszewskich. Żegnali ją księża Włodzimierz Nast i Łukasz Zieliński, rodzina, 
członkinie Koła Pań oraz Koła Wazowianek, liczni parafianie. Spoczęła w grobie rodzinnym 
swoich dziadków i pradziadków.
       E. i M.Ch.

Śp. IJOLA ZIEBE  
(17.11.1922 - 26.01.2016)

Ijola Ziebe, 2012 r.,  
fot. A. Karska



  
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,  

               Zdjęcie na okładce: Przed ołtarzem w kościele Świętej Trójcy, 2015 r. 
fot. A. Karska 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
Zdjęcie na okładce: Fragment witrażu w kościele Świętej Trójcy, fot. Aldona Karska
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