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„Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i 
kazanie nasze daremne, daremna też  
  wasza wiara.” – I Kor. 15,14 
 
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie ! 
 

Co roku obchodzimy radosne ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE i mamy okazję umacniać się w 
naszej wierze, że Jezus Chrystus nie tylko za nas 
umierał na Golgocie, ale również dla nas pokonał 
śmierć i zmartwychwstał !  

Bez wiary w zmartwychwstanie Chrystusa nie 
byłoby chrześcijaństwa. Bez obecności Zmartwychwstałego Pana w tym 
świecie, nie byłoby Jego Kościoła. 

Jeżeli ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, to nadaremno w czasie Świąt 
Wielkanocnych uczestniczy w nabożeństwach, nadaremno słucha Słowa 
Bożego, modli się, śpiewa wielkanocne pieśni. Wszystko nadaremno, 
ponieważ chrześcijaństwo opiera się właśnie na Zmartwychwstałym 
Chrystusie i zrodziło się z wiary w Zmartwychwstałego ! 

Ewangelia o zmartwychwstaniu Chrystusa jest niemożliwa do przyjęcia dla 
tych, którzy nie chcą spotkać się ze Zmartwychwstałym Panem i wolą 
pogrążać się w swoim niedowierzaniu. 

Być chrześcijaninem to znaczy przynależeć do żyjącego Pana ! 
Może warto w te Święta zapytać: Jak ja osobiście traktuję 

zmartwychwstanie Jezusa, czy jest to dla mnie fakt niezaprzeczalnie 
prawdziwy, czy też mam wątpliwości?  

Czy cieszę się z tego, że mój Pan żyje? On jest ze mną zawsze i wszędzie, 
bo chociaż wstąpił do nieba, swoim wyznawcom obiecał: „Ja jestem z wami 
po wszystkie dni, aż do skończenia świata.” ( Mat. 28,20 )  

W Nim możemy pokładać swą nadzieję, która dotyczy nie tylko życia 
doczesnego, ale przede wszystkim życia wiecznego. Czy wierzymy, że 
Zmartwychwstały Chrystus przeprowadzi nas ze śmierci do życia wiecznego? 
A to oznacza, że otrzymamy nowe ciała , bo będziemy wzbudzeni do nowego 
życia dzięki zwycięstwu Jezusa nad śmiercią! 

Trzeba w to mocno wierzyć, trzeba widzieć swoje ziemskie życie w 
perspektywie wieczności ! 

„Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze 
wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.”(I Kor.15,19) – pisał Paweł 
do ludzi, którzy nie chcieli uwierzyć, że ich życie będzie miało dalszy ciąg w 
wieczności, w Bożym Królestwie, gdzie czeka na nas Zbawiciel. 
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Siostry i Bracia, 
Niechaj tegoroczna Wielkanoc będzie dla Was wszystkich 

błogosławionym  czasem odkrywania na nowo i z jeszcze większą radością 
niż dotychczas, że Jezus Chrystus prawdziwie wstał z grobu, a więc wypełniło 
się proroctwo Izajasza: 

„Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego 
oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I 
będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas 
wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia 
!” ( 25, 8-9 ) 

Życzę Wam wszystkim prawdziwej wielkanocnej radości, która ma swoje 
źródło w Słowie Bożym. Niechaj prawdziwy pokój, którego Dawcą jest 
Zmartwychwstały Chrystus, na zawsze zagości w naszych sercach! Obyśmy 
chcieli i potrafili z nadzieją patrzeć w przyszłość, bo ona jest nam darowana 
ze względu na zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. 
 
                            diakon Małgorzata Gaś 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,  
KTÓRZY W PIERWSZYM  PÓŁROCZU 2012 ROKU 
OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY 

    

    

104104104104-te urodziny: 

07. 02. - Gajdeczko Olga  

    

95959595-te urodziny: 

01. 01. - Pec Helena 
14. 02. - Romanowska Zofia  

    

90909090-te urodziny: 

14. 01. - Friszke Zofia  
28. 03. - Łukasik Alicja  
18. 04. - Molcan Helena 
13. 06. - Machlejd Jerzy  
22. 06. - Dreger Maria   

    

    

    

85858585-te urodziny: 

12. 01. - Gliszczyńska  Wiesława  
14. 03. - Wirek Henryk  
10. 04. - Milczarek Stanisław  
11. 04. - Foskato Irena  
26. 04. - Janke Aurelia   
27. 04. - Muszyńska Apolonia  
04. 05. - Płodowska-Wolff Anna   
10. 05. - Świerzyńska Hanna  
31. 05. - Milbrandt Maria   
16. 06. - Piotrowska Elżbieta  

80808080-te urodziny: 

18. 01. - Janowska Alina  
22. 01. - Klinbajl Emilia   
11. 02. - Wiśniewski Kazimierz  
18. 02. - Romicki Zbigniew   
07. 03. - Juranek Sutkowska Lidia    
18. 03. - Krauser Edmund    
05. 03. - Lisok Danuta  
17. 03. - Zawadzka Jadwiga 

 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 
 a także wszystkim Parafianom,  
którzy obchodzą swoje urodziny  

w tym okresie, najserdeczniejsze życzenia 
Bożego błogosławieństwa na dalsze lata 

życia  
składają 

                             Księża, Diakon, Katechetki, Rada Parafialna  
                                              oraz redakcja Informatora  

                                          Parafii Świętej Trójcy 
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WSPOMNIENIA JUBILATA 
Wywiad  

z ks. dr. Włodzimierzem Nastem 

14 stycznia br. obchodził Ksiądz 70. 
urodziny, a w przyszłym roku kolejna 
okazja do świętowania - 50. rocznica 
ordynacji. Miał Ksiądz 21 lat, kiedy został 
Ksiądz ordynowany na duchownego 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Dziś 
wydawać się to może niezwykłe, ale jak to 
było wtedy? Czy nie miał Ksiądz wówczas 
poczucia, że to za wcześnie? Skąd w ogóle 
decyzja o służbie w Kościele? 

W dniu ordynacji miałem 21 lat, ponieważ wtedy cykl nauki szkolnej trwał 
nieco krócej niż obecnie. Było to siedem lat szkoły podstawowej, cztery lata 
liceum i studiów. Dziś wygląda to inaczej. Poza tym jestem ze stycznia i do 
szkoły poszedłem we wrześniu 1948 roku. Nie było wówczas problemu z 
tym, czy było się sześcio- czy siedmiolatkiem. Jeśli chodzi o wybór, to 
oczywiście długo o tym myślałem, jednak decyzję podjąłem w roku 
konfirmacji, który był jednocześnie rokiem, w którym robiłem maturę, czyli 
w 1959. Jeden z kolegów, z którym byłem konfirmowany, wybierał się na 
teologię i to mnie jakoś zainspirowało, aczkolwiek już w klasie maturalnej ten 
zamiar przejawiałem. Zdradziłem go pani od biologii, która mi powiedziała: 
Pamiętaj, że Darwin też od teologii zaczynał. Ostatecznie – na co wskazują 
wszystkie źródła – Darwin nie był niewierzący w klasycznym słowa tego 
znaczeniu, a jego poglądy nie kłócą się z tym, co przekazuje Pismo Święte, 
które nie jest podręcznikiem od wszystkiego. Studia trwały cztery lata – było 
nas kilkoro, w tym dwie panie. Jedna z koleżanek wyszła za mąż za księdza, 
który wyjechał na delegację kościelną do Wielkiej Brytanii i tam był 
duchownym. Kiedy delegacja się skończyła wybrał inną drogę niż powrotną 
do kraju i wyemigrował do Kanady. Był to ks. Jan Malina. Ożenił się z 
koleżanką pochodzącą z Mikołowa, panią Joanną Kern, która skończyła 
studia teologiczne w Warszawie, w Kanadzie została ordynowana, a dziś jest 
już emerytowanym duchownym. Przed kilkoma laty była w Warszawie na 
Forum Kobiet Luterańskich i wówczas spotkaliśmy się po długim czasie. 
Chciałem dodać, że nie byłem jedynym księdzem ordynowanym w 21. roku 
życia – także ks. prof. Manfred Uglorz miał tyle samo lat podczas ordynacji. 
Dawniej praktyki przedordynacyjne były krótkie, gdyż takie były potrzeby.  
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I od początku był Ksiądz związany z Parafią Świętej Trójcy? 
Nie, pochodzę z Pruszkowa i tam uczęszczałem na nabożeństwa w tzw. 

kantoracie, gdzie odbywały się nabożeństwa w czasie wojny. Istniała tam 
szkoła ewangelicka, w której przez wiele lat – jeszcze przed wojną – 
odprawiane były nabożeństwa. Niestety dyrektor szkoły podpisał volkslistę i 
wówczas działalność religijna kantoratu, przynajmniej w j. polskim, 
zakończyła się. Jedna z parafianek użyczyła swojego mieszkania na 
nabożeństwa, na które przyjeżdżali pastorzy z Warszawy. 

 
Kiedy nastąpiło pierwsze spotkanie Księdza z Parafią Świętej Trójcy? 
Było to w okresie, kiedy istniała jeszcze jedna parafia warszawska, ponieważ 

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego powstała dopiero w latach 50. Do 
wspomnianego kantoratu przyjeżdżali księża z Parafii Świętej Trójcy. Tam 
również zacząłem chodzić na lekcję religii. Poza tym można było uczęszczać 
na nabożeństwa luterańskie w kościele reformowanym na Lesznie lub na 
Puławskiej. Wówczas nie było jeszcze takiego podziału czy rozróżnienia: a 
gdzie chodzisz na nabożeństwa? Parafia była jedna. Więc z Parafią Świętej 
Trójcy byłem związany poprzez konfirmację, a podczas studiów 
teologicznych na nabożeństwa przychodziłem również tutaj. Parafianie byli 
zbudowani – jak mawiali – że na nabożeństwach pojawiałem się wraz z 
ojcem, ponieważ moja mama umarła, gdy miałem 14 lat. Na nabożeństwa 
przyjeżdżałem z Tabity, bo właśnie tam mieścił się akademik Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej.  

 
Kiedy przychodził Ksiądz na nabożeństwa do Trójcy to stały jeszcze 

rusztowania… 
Tak. Byłem na pierwszym nabożeństwie po oddaniu kościoła przez władze 

(1956), wtedy kiedy proboszczem był ks. Zygmunt Michelis. Było to na 
krótko przed wyborami drugiego proboszcza po definitywnym przejściu na 
emeryturę księdza Ruegera. Jego następcą został ks. Ryszard Trenkler z 
Torunia, który przy większych uroczystościach kościelnych – np. podczas 
ponownego poświęcenia kościoła w 1958 roku - uchodził za „nadwornego 
liturgia”. Po mojej konfirmacji ks. Michelis miał jeszcze jedną konfirmację, 
później nastąpiły pewne zawirowania i ostatecznie przeszedł na emeryturę z 
końcem 1962 roku. Rok później, po zdaniu egzaminów magisterskich i przed 
ordynacją miałem krótką praktykę w Parafii Świętej Trójcy wtedy, gdy ks. 
Trenkler był na urlopie i pomagałem starszemu już wtedy ks. Ruegerowi. 
Później byłem jeszcze na krótkiej praktyce przedordynacyjnej w Łodzi u ks. 
prof. Woldemara Gastparego, a 20 X 1963 roku – wspólnie z emerytowanym 
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dziś biskupem diecezji katowickiej – ks. Rudolfem Pastuchą zostałem 
ordynowany w kościele Świętej Trójcy.  

 

Wspomniał Ksiądz byłego proboszcza naszej Parafii – śp. ks. 
Ryszarda Trenklera, określając go „nadwornym liturgistą”. Rozprawę 
doktorską pisał Ksiądz z liturgiki i wciąż zajmuje się Ksiądz 
zagadnieniami liturgicznymi. Czy jest to zatem wpływ ks. Trenklera, 
że poświęcił się Ksiądz akurat temu aspektowi teologii i życia 
Kościoła? 

Jeśli chodzi o ks. Trenklera, to w jakimś sensie imponował mi i to nie tylko 
dlatego, że uchodził za znawcę liturgii, szczególnie w sensie praktycznym. 
Przejąłem po nim melodie liturgiczne, którymi się posługiwał. Wówczas 
melodie nie były skrystalizowane. Była stara agenda, później zaczęto 
opracowywać nowe wydania z nowymi melodiami autorstwa prof. Jana 
Gawlasa używane na Śląsku – zarówno Górnym, jak i Cieszyńskim. W sumie 
była to taka mieszanka. Później miano doprowadzić do ujednolicenia śpiewu 
liturgicznego w Kościele, do czego na dobrą sprawę w ogóle nie doszło – 
nuty i agendy jedno, a lokalne tradycje parafialne to drugie. Ale to jest już 
odrębna sprawa, na ile ustalenia Synodu czy innych gremiów kościelnych 
powinny obowiązywać. Można to postrzegać jako bogactwo liturgiczne 
Kościoła, że w zależności od tego, do jakiego miejsca pojedziemy, spotkamy 
się z różnymi tradycjami i zwyczajami, melodiami i porządkami. Oczywiście 
można dyskutować, czy jest to bałagan, czy porządek, ale tak to już jest.  

 

Gdyby miał Ksiądz na podstawie własnego doświadczenia 
duszpasterskiego, teologicznego i ekumenicznego pokusić się o 
refleksję czy może porównanie tego, jak życie duchowe, w tym i 
liturgiczne wyglądało kiedyś na początku Księdza służby w Kościele 
jako duchownego a teraz, to, co się zmieniło na lepsze czy gorsze? 

W Kościele tak jak kiedyś tak i dzisiaj można powiedzieć, że jest ten 
ewangelicyzm tradycyjny w tym najlepszym rozumieniu tego słowa. 

 

A co to jest ewangelicyzm tradycyjny? 
Związany z uczestniczeniem w życiu Kościoła poprzez nabożeństwa, 

znajomość porządku nabożeństwa i przeświadczenie, że liturgia jest nie tylko 
usankcjonowana tradycją czy historią, ale ma w sobie coś głębokiego i 
istotnego, że nie jest jakimś reliktem przeszłości, który kultywujemy. Jest 
jeszcze istniejące obok tego pogłębione życie duchowe – bez względu na to, 
jak je nazwiemy, czy ruchem społecznościowym, pietystycznym, 
dzięgielowskim – które w parafii (także w naszej) miało swoje miejsce. Parafia 
warszawska miała w swojej historii różne okresy i ci duchowni, którzy byli 
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szczególnie związani z działalnością liturgiczną, również patronowali innym 
wydarzeniom religijnym, mających na celu pogłębienie życia duchowego. 

  

Powracając do pytania, chciałbym zapytać o perspektywę 
duszpasterza, którym jest Ksiądz w naszej Parafii nieprzerwanie od 
prawie 50 lat. Co się zmieniło na przestrzeni tego czasu, jakie nowe 
wyzwania i problemy pojawiły się w pracy duszpasterskiej? 

Parafia Świętej Trójcy zawsze była wspólnotą otwartą. Zainteresowanie 
zborowników wydarzeniami, odbywających się poza nabożeństwami było i 
jest na dobrą sprawę bardzo różne. Są zarówno ci bardzo aktywni oraz tacy, 
których trzeba właściwie stale mobilizować. Mimo wszystko obserwuję, że 
większość naszych parafian to ci, którym wystarcza nabożeństwo. Natomiast 
stale i wciąż zbyt małe jest grono tych, którzy chcą się w różnej formie 
zaktywizować. Dobrą rzeczą jest – choć przez tzw. tradycyjnych ewangelików 
postrzegane z pewną dozą wstrzemięźliwości – obecność tych, którzy 
wybierają Kościół ewangelicko-augsburski jako swój duchowy Dom. Czasami 
spojrzenie na tych, których określa się mianem ‘konwertytów’ jest 
niewłaściwe. Wielu ewangelików „z dziada pradziada” drażni żegnanie się, 
przyklękanie, bardzo częste przystępowanie do Stołu Pańskiego (?!) czy też, z 
drugiej strony, siadanie w ławkach w czasie, gdy trwa jeszcze dystrybucja 
Sakramenty. W ostatnim czasie pojawia się coś, czego ja nie pielęgnowałem, a 
dziś jest już nową tradycją naszej parafii, a mianowicie spotkania z osobami, 
które niedawno wstąpiły do naszego Kościoła lub przygotowują się do 
konwersji. Ważne jest to, aby przejrzeć może protokoły wstąpienia i 
zastanowić się nad tymi, którzy do Kościoła wstąpili, ale o nim po jakimś 
czasie zapomnieli. Co sprawiło, że tę pierwszą lub drugą miłość utracili? 

 

Z pewnością jest to ważny temat, biorąc pod uwagę fakt, że ok. 40% 
naszych parafian to osoby, które wstąpiły do Kościoła ewangelicko-
augsburskiego. Jednak wracając do rozmów kiedyś i teraz, to czy 
można je w jakiś sposób porównać i określić różnice, czy były/są one 
przykładowo bardziej głębokie, powierzchowne, trudniejsze, 
łatwiejsze, czy po prostu nic się zmieniło? 

Trudno jednoznacznie to określić. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj było sporo 
ludzi spragnionych takich rozmów. Z różnych powodów. Są też i tacy – o 
czym już mówiliśmy – którym niedzielne nabożeństwo w zupełności 
wystarczy i nie potrzebują ‘pogłębionych rozmów’. Niemniej jednak zdarzały 
się i zdarzają się prośby o rozmowę duszpasterską, co w dużym mieście, przy 
sporym rozproszeniu i w kontekście rodzin wyznaniowo mieszanych nie 
zawsze jest proste. Także nasze relacje się zmieniają, mimo iż dla osób z 
zewnątrz może to wyglądać nieco inaczej. I tak, gdy siostry i bracia rzymscy 
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katolicy odwiedzają nasz kościół to stwierdzają: ‘Wy się wszyscy znacie’ i 
rzeczywiście parafia jest i powinna być rodziną, niemniej jednak nie zawsze to 
wszystko tak pięknie wygląda i nie do końca tak jest, że się wszyscy znamy. Z 
pewnością jest to łatwiejsze niż w przypadku ogromnych parafii 
rzymskokatolickich, choć również i tam działają małe wspólnoty 
duszpasterskie, ale nie jest niestety tak pięknie, jak się nam czasem wydaje.  

 

Służba w Parafii Świętej Trójcy to także czas, kiedy poznał Ksiądz 
swoją Małżonkę, panią pastorową Ewę. 

Owszem. Wprawdzie moja małżonka zawsze podkreśla, że jest z parafii na 
Puławskiej, to jednak spotkaliśmy się tutaj na spotkaniach młodzieżowych. 
Kiedy jeździłem jako student na obozy młodzieżowe na Mazury, to ona 
wybierała się do Salmopola i mimo że mieszkaliśmy od siebie o jedną stację 
kolejową (Piastów – Pruszków), to jednak widywaliśmy się rzadko. Kiedyś 
namówiłem moją przyszłą żonę, aby pojechała na obóz na Mazurach. Później 
nastąpiło pewne oddalenie, bo po ordynacji przez krótki czas pracowałem w 
Krakowie. Do Warszawy przybyłem w listopadzie 1964 roku, a ślub odbył się 
w sierpniu 1965 roku.  

 

Właśnie i powrócił Ksiądz do Warszawy. Jest takie znane 
powiedzenie wzięte z Pisma Świętego, że nikt nie jest prorokiem we 
własnym kraju. Czy nie miał Ksiądz obaw, że spotka się z niełatwym 
przyjęciem? 

Tak miałem, choć i tak było dla mnie pewnym zawodem, że po ordynacji 
nie zostałem skierowany do pracy w Warszawie, mimo iż z informacji, które 
posiadam na podstawie starych protokołów wiem, że parafia po odejściu na 
emeryturę ks. Ruegera i po – mówiąc delikatnie – zdystansowaniu się od ks. 
Michelisa – zwracała się z prośbą do władz Kościoła o wikariusza z myślą o 
mnie. Jednak ks. bp Andrzej Wantuła zdecydował inaczej, obiecując, że 
jeszcze do Warszawy powrócę. Kiedy wróciłem to nie byłem przeznaczony 
jedynie do pracy parafialnej, gdyż jeszcze raz w miesiącu musiałem jeździć na 
zastępstwa do Parafii Gdańsk-Sopot. Prowadziłem nabożeństwa w Sopocie, 
w Kaplicy Marynarza Fińskiego w Gdańsku Nowym-Porcie i Szwedzkiego w 
Gdyni, w Tczewie, Słupsku oraz Lęborku. 

 

Rozmawiamy w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i 
bez przesady można powiedzieć, że Parafia Świętej Trójcy była 
kolebką polskiego ekumenizmu. Jeszcze w czasie wojny w ocalałej 
zakrystii spotykali się duchowni różnych wyznań – na początku byli to 
duchowni protestanccy i starokatoliccy różnych wyznań – dając 
początki polskiemu ekumenizmowi na długo przed pierwszym 
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nabożeństwem ekumenicznym w rzymskokatolickim kościele św. 
Marcina na starówce. Był Ksiądz naocznym świadkiem tego, jak się 
polski ekumenizm rodził w bólach, jednak przy wszystkich 
problemach, trudnych uwarunkowaniach związanych z okresem 
powojennym, w tym niełatwymi relacjami z Kościołem 
większościowym oraz ograniczeniami oraz inwigilacją przez służby 
komunistyczne, udało się zorganizować działania, które także i nam – 
ludziom żyjącym w XXI wieku – wydają się rewolucyjne. Kiedy Ksiądz 
myśli o latach 50. i 60., gdy polski ekumenizm wchodził w największą 
fazę rozkwitu, również związaną z zapowiedziami zwołania Soboru 
Watykańskiego II, to czy porównując tamten okres z teraźniejszością 
uważa Ksiądz, że wtedy bardziej było czuć ekumeniczną wiosnę, a dziś 
jest bardziej zima – mniej więcej taka jak za oknem? 

Stale się mówiło się o nadziejach ekumenicznych, o tym, że musimy się 
wciąż poznawać. Także i dziś o tym słyszymy, ale w tamtych trudnych latach, 
kiedy rozpoczęły się spotkania i rozmowy, ale także nabożeństwa 
ekumeniczne w parafiach tych Kościołów, tworzących Polską Radę 
Ekumeniczną, odbywały się nabożeństwa, z których z czasem zrezygnowano. 
Były to nabożeństwa prekursorskie, bo eucharystyczne, które odbywały się 
zanim, kilkadziesiąt lat później powstał słynny Dokument z Limy (1982), 
uwzględniający wspólne nabożeństwa z Komunią Świętą. Te porządki 
opracowywano nie po to, aby pokazać, że coś takiego mamy, ale ta liturgia 
ekumeniczna była praktykowana i regularnie sprawowana. Powstaje pytanie, 
czy była to jaskółka zapowiadająca wiosnę, po której nastały inne warunki – 
nazwijmy to – atmosferyczne? Liturgia ta była katolicyzująca, uwzględniała 
również elementy tradycji prawosławnej i sprawowana była przez wąski krąg 
duchownych, jednak nie było to coś, od czego dystansowały się władze 
zwierzchnie Kościołów. W nabożeństwach komunijnych uczestniczyli wierni 
i duchowni wielu Kościołów – nie tylko tzw. historycznych (ewangelickich, 
starokatolickich), ale także tzw. wolnych (baptystów, zielonoświątkowców). 
Naturalnie nie było mowy o udziale Kościoła rzymskokatolickiego aż tu w 
latach 60. duchowny naszego Kościoła „wychylił się” i przy ogromnym 
dystansie władz wyszedł z propozycją nabożeństw ekumenicznych. Chodzi 
oczywiście o ks. Zygmunta Michelisa. Nie twierdzę, że należałoby się 
podpisać pod wszystkimi enuncjacjami, pomysłami ekumenicznymi czy 
kontaktami ks. Michelisa, jednak było to coś nowatorskiego, a co dziś 
postrzegamy w zupełnie innym, nowym świetle. Ekumeniczne nabożeństwa 
eucharystyczne gromadziły bardzo różnych ludzi w kościele Świętej Trójcy. 
Główną rolę w liturgii jako celebransi odgrywali biskupi starokatoliccy, 
natomiast księża z Kościołów ewangelickich spełniali najczęściej funkcję 
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diakona lub subdiakona. Do momentu służby ks. Michelisa w naszej parafii 
nabożeństwa te były sprawowane w Wielki Czwartek, więc niejako 
symbolicznie. Nasza warszawska ekumenia w porównaniu z innymi miejscami 
w Polsce jest w pewnej awangardzie, choć przyznam się szczerze nie mam tak 
dokładnego obrazu, jak to wygląda np. na Śląsku.  

 

Mówi Ksiądz o awangardzie, ale czy nie obawia się Ksiądz, że w 
związku z tym, iż znajdujemy się w stolicy, gdzie z drobnymi 
wyjątkami znajdują się oficjalne siedziby Kościołów, ten ‘awangardowy 
ekumenizm warszawski’ jest w jakiejś mierze teatralny. 

To można byłoby w jakiejś mierze tak zinterpretować. Być może jest jak 
podczas festiwalu czy karnawału – jak określał Tydzień Modlitw ks. Bogdan 
Tranda – zakładane są piękne maski, które później się zdejmuje, jednak 
myślę, że cenne jest to, że podczas nabożeństw ekumenicznych są nie tylko 
ewangelicy różnych wyznań, ale też osoby z innych tradycji, w tym 
rzymskokatolickiej.  

 

Okrągła rocznica urodzin i zbliżający się jubileusz ordynacji sprzyja 
podsumowaniom i planom na przyszłość. Chciałbym spytać o Księdza 
plany lub niezrealizowane jeszcze marzenia. 

W swoim czasie otrzymałem od Rady Parafialnej pismo z prośbą, abym 
sięgnął pamięcią do dawnych czasów i napisał książkę o historii Parafii. Na 
razie poprosiłem o udostępnienie ksiąg z protokołami Rady Parafialnej od 
czasów powojennych do mniej więcej lat 90. Oczywiście jestem świadomy, że 
w tych protokołach nie znajdę wszystkiego, co może świadczyć o życiu 
parafialnym z tego okresu. Przyznam się, że przelewanie tych dziejów na 
papier idzie mi z pewnymi oporami, gdyż na razie ‘wgryzam’ się w tę 
dokumentację, której jest przecież bardzo dużo. Dodatkowo protokoły te 
sporządzane są w bardzo różny sposób w zależności od protokolanta oraz 
czasu, w jakim powstawały. Szkoda, że załączniki, na które czasami powołują 
się protokoły gdzieś zaginęły. Chciałbym ponadto przejrzeć stare, kościelne 
periodyki, w których można znaleźć sporo tekstów i rozmyślań, które w ogóle 
nie straciły na swojej aktualności. Być może sensowne będzie 
zaproponowanie ‘nowości z przeszłości’, gdyż materiał jest naprawdę 
ponadczasowy. 

  
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Dariusz Bruncz 
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NASZA EKUMENICZNA WRA ŻLIWO ŚĆ 
MOGŁABY BY Ć WIĘKSZA 

 
Centralne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan w Warszawie odbyło się 22 stycznia w luterańskim kościele Św. 
Trójcy. Przybyli na nie duchowni i wierni Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej (w tym pięciu zwierzchników Kościołów), a także 
Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych Kościołów. 

 
Kazanie wygłosił bp Krzysztof 

Nitkiewicz, przewodniczący Rady 
Episkopatu ds. Ekumenizmu. 
Podkreślił znaczenie pokoju dla 
chrześcijan, którzy współcześnie 
padają ofiarami prześladowań 
religijnych, a przez wieki sami się 
wzajemnie prześladowali. – Spotykamy 
jeszcze stereotypy polegające choćby na 
utożsamianiu wyznania z narodowością. 
Nasza ekumeniczna wrażliwość mogłaby 
być z pewnością większa. Ale dzięki Bogu 
jest postęp i stale przyśpieszamy kroku. To 
sprawia, że nasz polski mur uprzedzeń, 
wynikających z odmiennego wyznawania 
wiary, robi się coraz mniejszy. Jestem 
przekonany, że pewnego dnia zniknie 
całkowicie – mówił. Podkreślił też, że 
pokój, który daje Jezus, wychodzi 
poza własne ja, ma wymiar 
wspólnotowy. 

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrał bp Jerzy Samiec. – 
Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli dzisiaj podpisać dokument ekumeniczny o 
małżeństwach mieszanych wyznaniowo. Niestety, trzeba jeszcze na to poczekać – 
powiedział. Podkreślił, że chrześcijanie powinni dążyć do tego, aby się 
bardziej kochać i rozumieć. Zaapelował też, aby w programach nauczania 
religii katolickiej znalazły się informacje o innych Kościołach. To, zdaniem 
bp. Samca, zmniejszyłoby wiele nieprzyjemnych sytuacji, z jakimi spotykają 
się przedstawiciele mniejszościowych wyznań w Polsce 

Michał Karski 
www.ekumenia.pl 
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Prof. Władysław Szenajch 

 
Prof. Zofia Lejmbach 

 

O PROF. WŁADYSŁAWIE SZENAJCHU  
I PROF. ZOFII LEJMBACH NA SPOTKANIU 

WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU PTE 
 

  
Styczniowe spotkanie 

warszwskieego oddziału 
polskiego Towarzystwa 
ewangelickiego w dn. 16. 
01. 2012 r. poświęcone było 
postaciom dwojga słynnych 
lekarzy-pediatrów – 
ewangelików: prof. 
Władysława Szenajcha 
(lut.) i prof. Zofii 
Lejmbach (reform.). 

Referat wygłosił prof. Adrian Uljasz, historyk z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Opierał się na życiorysie spisanym przez  prof. Szenajcha, 
materiałach drukowanych, dotyczących szpitala Karola i Marii oraz szpitala 
przy ul. Działdowskiej na Woli. Prelegent przedstawił też ich związki z 
kościołami ewangelickimi, zaangażowanie w działalność społeczną i 
kościelną. Pani Aleksandra Sękowska z parafii ewangelicko-reformowanej 
przygotowała wystawę pamiątek po prof. Zofii Lejmbach (oryginalny 
przedwojenny dyplom Zofji Lejmbachówny, zdjęcia, ordery i medale przyznane 
Pani  profesor w uznaniu zasług). Po prelekcji zabierali głos uczestnicy 
spotkania, którzy stykali się osobiście z obojgiem lekarzy: bp Zdzisław 
Tranda, prof. dr hab. Jarosława Świderski, pani Aleksandra Sękowska. 
Szczególnie dużo wiadomości i anegdot przekazał pani profesor Zofia 
Rajtar-Leontiew, wieloletnia współpracownica profesora Szenajcha i 
prawdziwa skarbnica informacji o warszawskim lecznictwie pediatrycznym. Z 
ich wzruszających wspomnień wynikało jednoznacznie, że wszyscy, którzy 
osobiście na swej drodze spotkali tych wybitnych profesorów byli pod 
wielkim wrażeniem ich osobowości. Podkreślali niezwykłą mądrość, 
wrażliwość, ofiarność w pracy i życiu oraz odwagę obojga uczonych… 
          

E.Ch., A.K 
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Witold Straus 

WSPOMNIENIE WITOLDA STRAUSA  
W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY 

 
Styczniowe spotkanie Komisji 

Historycznej Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy   w  dniu 20.01.2012 r. 
poświęcone było osobie znanego nam 
wszystkim Witolda Strausa, varsavianisty, 
działacza na niwie ochrony zabytków, a 
przede wszystkim animatora Społecznego 
Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w 
Warszawie. Następnego dnia - 21 stycznia 
-  przypadała rocznica Jego pogrzebu, 
który zgromadził w kaplicy Halpertów 
wielką liczbę żałobników. W siedzibie 
TPW wspominali Go przyjaciele, 
współpracownicy, żona - pani Hanna 
Wróblewska-Straus i wszyscy, którzy w 

jakiś sposób zetknęli się z Jego działalnością. O Witku jako tłumaczu 
literatury czeskiej i Jego zasługach dla utworzenia Stowarzyszenia Tłumaczy 
Polskich mówiła p. Maria Chmiel, również tłumaczka z czeskiego. Pan 
Andrzej Cereniewicz prezentował niedawno wydany „Przewodnik po 
cmentarzach ewangelickich w Warszawie”, dedykowany W. Strausowi i 
powstały z Jego inspiracji (publikacja wywołała wielkie zainteresowanie 
zebranych). Pan Tadeusz Świątek wspomniał o rodzinie Strausów  - jednej z 
warszawskich rodzin ewangelickich, które przybyły tu w końcu XVIII wieku i 
wrosły w społeczeństwo polskie. Była także mowa o utworzeniu 
Stowarzyszenia Muzeum Medycyny (jedna z ostatnich inicjatyw, w jakiej 
Witold Straus uczestniczył) oraz o przyszłym Muzeum Zamku i Szpitala 
Wojskowego na Jazdowie (w szpitalu tym pracowało wielu lekarzy 
ewangelików). Obie sprawy omówił z werwą nasz parafianin lek. med. 
Krzysztof Królikowski. Spotkanie było bardzo emocjonalne, zebrani 
przypominali postać niedawno  zmarłego p. Witolda jako  człowieka 
wielostronnych zainteresowań, oddanego idei ochrony zabytków – zwłaszcza 
ewangelickich, z pasją walczącego o realizację swych zamierzeń, chcącego i 
umiejącego przekonywać do nich szerokie grono osób.    
  

E.i M.Ch. 
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W 70. ROCZNICĘ ŚMIERCI  
BISKUPA JULIUSZA BURSCHEGO 

 

W bieżącym roku przypada 150. rocznica urodzin (19 września) i 70. 
rocznica śmierci (20 lutego) biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
Juliusza Burschego. 

 

 
 
Dnia 20 lutego br., w 70. rocznicę śmierci bp. Juliusza Burschego o godz. 

12, w kaplicy Halpertów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. 
Młynarskiej odprawione zostało nabożeństwo słowa z udziałem księży parafii 
Świętej Trójcy: ks. radcy Piotra Gasia, ks. dr. Włodzimierza Nasta i diakon 
Małgorzaty Gaś. Przybyła dość liczna grupa parafian, a także grupa uczniów 
Gimnazjum nr 47 im. Józefa Piłsudskiego z pocztem sztandarowym szkoły. 
Podczas nabożeństwa ks. Piotr Gaś przedstawił sylwetkę Biskupa oraz 
obszerne fragmenty wspomnień księży ordynowanych przez Niego w okresie 
międzywojennym. Po nabożeństwie zgromadzono się przy symbolicznym 
grobie bp. Juliusza Burschego i po modlitwie złożono kwiaty od Parafii, 
Parafian a także od uczniów gimnazjum.  

W godzinach popołudniowych w Sali Parafialnej na ul. Kredytowej odbyło 
się spotkanie poświęcone Jego pamięci zorganizowane przez warszawski 
oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Spotkanie rozpoczęto 
prezentacją filmu „NIEZNANI-ZAPOMNIANI, bp Juliusz Bursche: Ja z 
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Polski nie wyjadę!”. W Sali parafialnej zgromadziło się około 70 osób,  wśród 
obecnych  byli też  liczni członkowie rodziny Biskupa.  

 
Po filmie, o młodości Biskupa, 

studiach w Dorpacie, kształtowaniu się 
polskiej tożsamości mówił Jego 
praprawnuk Aleksander Łupienko. O 
kontaktach i ważnych wydarzeniach 
rodzinnych   wspominali:  ks. Waldemar 
Preiss – wnuk siostry Biskupa, Matyldy 
oraz prof. Aleksander Bursche  - wnuk 
Alfreda Bursche,  brata Biskupa.  

Prof. Juliusz Gardawski – w prostej 
linii prawnuk Biskupa - podkreślił 
znaczącą rolę, jaką Juliusz Bursche 
odegrał w życiu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego  w Polsce, zwłaszcza po 
odzyskaniu niepodległości, wskazywał 
na Jego odważne decyzje i konsekwencję  
w działaniu. Zwrócił uwagę, że 

reprezentowana przez niego  postawa nie zawsze spotykała  się z pełną 
aprobatą wewnątrz Kościoła,  a w efekcie - po wybuchu wojny - zaważyła na 
Jego tragicznym losie, a także  Jego najbliższych. Prezentację starych zdjęć 
rodzinnych przedstawił Michał Łupienko – praprawnuk Biskupa.  

Podczas  spotkania głos zabrał również Piotr Górecki -  wnuk Teodora 
Burszego, najmłodszego brata Biskupa. Członkowie Rodziny jak i uczestnicy 
spotkania prezentowali pamiątki związane z osobą Biskupa: listy, notatki, 
wpisy z okazji konfirmacji, medal pamiątkowy z okazji 25. rocznicy 
powołania  na stanowisko zwierzchnika Kościoła Ewangelicko–
Augsburskiego, krzyżyki, którymi obdarowywał członków rodziny z okazji 
chrztu czy innej uroczystości. 

Na zakończenie spotkania prowadzący  - prezes warszawskiego oddziału 
PTEw prof. Karol Karski przypomniał, że  pod patronatem Kościoła, 23 
maja odbędzie się  w Centrum Luterańskim przy  ul. Miodowej 21 sesja 
naukowa poświęcona życiu i dziełu Biskupa.  Jeden z uczestników 
poinformował, że tegoroczne Forum Ewangelickie we wrześniu będzie 
również poświęcone osobie biskupa Juliusza Burschego. 19 września 
przypada 150. rocznica Jego urodzin.    
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Bp Juliusz Bursche urodził się 19 września 1862 r. w Kaliszu jako pierworodny syn ks. 
Ernesta Bursche i Matyldy z d. Müller. Studia teologiczne odbył na uniwersytecie w 
Dorpacie w latach 1880-1884. Ordynowany został w Warszawie i w Parafii Świętej Trójcy 
rozpoczął wikariat. W latach 1885-1888 był proboszczem parafii w Wiskitkach koło 

Żyrardowa. W 1888 został wybrany na 
pastora-diakona Parafii Świętej Trójcy w 
Warszawie. Od 1895 był drugim, a od 1898 
pierwszym proboszczem Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy.  
1 grudnia  1904 zostaje mianowany  
superintendentem  generalnym Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.  W latach 1915-
17 przebywa na zesłaniu w Rosji,  w lipcu 
1917 przybywa do  Sztokholmu,  oczekując 
na zezwolenie okupacyjnych władz 
niemieckich  na powrót do Warszawy; wraz  
z bratem Edmundem wraca do Stolicy 17 
lutego 1918. W 1919 uczestniczy w 
konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie  
przedstawia  memorandum w sprawie 
Mazur. W 1920 rezygnuje ze stanowiska 
pierwszego proboszcza, a zgodnie z nową 
ustawą 3 lipca 1937 roku zostaje  wybrany 
na biskupa Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce. W maju 1938 roku, 
jako jedyny przedstawiciel z Polski zostaje 
zaproszony do Utrechtu, gdzie uczestniczy w 
powołaniu do życia Komitetu Tymczasowego 
Światowej Rady Kościołów. Krótko po 

konferencji w imieniu Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce zgłosił akces do 
członkostwa w tej organizacji, która miała być oficjalnie powołana do życia w 1941 roku. 
Przeszkodził temu wybuch drugiej wojny światowej i nastąpiło to dopiero w 1948 r. On sam 
po wybuchu wojny, na wezwanie władz państwowych opuszcza Warszawę 6 września 
1939, zatrzymuje się  w Lublinie, gdzie 3 października zostaje aresztowany i przewieziony 
do Radomia, potem do Berlina, a od 22 stycznia 1940 jest więziony w KZ Sachsenhausen w 
Oranienburgu. Według oficjalnego świadectwa śmierci zmarł w policyjnym szpitalu w 
Berlinie 20 lutego 1942 roku.     

Aldona Karska. 
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WIZYTA W WĘGROWIE 
 

 
 

Tradycyjne adwentowe odwiedziny warszawskich parafian w Węgrowie tym 
razem zostały przesunięte na styczeń i odbyły się w sobotę 11.01.2012 r. 
Celem naszych odwiedzin m.in. było przekazanie na rzecz „Sarepty” części 
pieniędzy zarobionych przez Diakonię podczas prowadzenia niedzielnych 
kawiarenek. Z Warszawy wyjechało busem kilkanaście osób z ks. Piotrem 
Gasiem i p. diakon Małgorzatą Gaś. Ks. Bogdan Wawrzeczko  przyjął nas 
bardzo gościnnie w sali parafialnej, udostępnił też do zwiedzenia oba kościoły 
– św. Trójcy i zabytkową kaplicę na cmentarzu. Siostra Aniela poczęstowała 
nas domowym obiadem, który zjedliśmy wraz z pensjonariuszami „Sarepty”. 
Pozostało ich już niewielu, gdyż zabytkowy budynek oczekuje na remont. O 
tym właśnie toczyły się rozmowy między gośćmi i gospodarzami – o 
problemach małej węgrowskiej parafii, dalszych planach przebudowy (i 
ewentualnego przekwalifikowania) „Sarepty”. Ks. Wawrzeczko zaprosił 
parafian Świetej Trójcy do spędzania ferii i wakacji w „Sarepcie”, sugerując, 
że to miejsce mogłoby stać się domem pracy twórczej, miejscem spotkań 
konfirmantów itp. Z naszej strony ks. Gaś zapoznał słuchaczy z sytuacją 
„Tabity” i ogólną sytuacją parafii. Rozmowy były bardzo ożywione i 
inspirujące. Pożegnaliśmy gościnny Węgrów z nadzieją na ponowne 
spotkanie (w dniach 12 – 13 maja b.r. odbędą się uroczystości 50-lecia 
„Sarepty”).                               

Ewa Włodkowska 
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W 100. ROCZNICĘ URODZIN  
KS. SENIORA RYSZARDA TRENKLERA 

 

 
 

W środę 1 lutego, w 100-lecie urodzin ks. Ryszarda Trenklera   przy 
Jego grobie zgromadziło się grono parafian wraz z księdzem doktorem 
Włodzimierzem Nastem. W obecności rodziny na grobie ks. seniora złożono 
wiązankę kwiatów, ks. dr  Włodzimierz Nast wygłosił stosowną modlitwę i 
odczytał psalm 46. Na zakończenie spotkania pani Alina E. Janowska 
podzieliła się z zebranymi wspomnieniami o ks. seniorze Ryszardzie 
Trenklerze nie tylko jako o wieloletnim proboszczu, znakomitym kaznodziei, 
ale także o ciepłym i empatycznym człowieku, odpowiadającym na potrzeby 
swoich parafian. 

                                               M.Ch. 
 
Ks. Ryszard Trenkler (ur. 1.02.1912 r. - zm. 9.12.1993 r.); 

studia teologiczne ukończył  na Uniwersytecie Warszawskim i 
ordynowany został w 1936 r. Proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Toruniu, Grudziądzu, przejściowo służył także w 
Lublinie. W latach 1946-59 senior diecezji pomorsko-
wielkopolskiej. Od 1959 r. pracował w Parafii Świętej Trójcy w 
Warszawie. W 1966 r. wybrany na seniora diecezji warszawskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Odbudowywał wnętrze 
kościoła Świętej Trójcy w Warszawie. Autor m.in. "Z Bogiem 
przez życie", "Zwyciężyłeś, Galilejczyku", "Powołani do 
wolności", "Małego śpiewnika kościelnego" (1945). 
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POROZUMIENIE MIĘDZY KOŚCIOŁEM 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM  

A EWANGELICKO-REFORMOWANYM 
 

W środę popielcową Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół 
Ewangelicko-Reformowany podpisały porozumienie o wzajemnym 
dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków 
wynikających z udziału w życiu Kościoła. Reguluje ono status osób, 
które należą do jednego z tych Kościołów, ale są członkami parafii 
drugiego. 

Zgodnie z porozumieniem osoba należąca do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego może być członkiem parafii Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego i odwrotnie. Dotyczy to sytuacji, gdy w danej miejscowości 
nie ma parafii macierzystego Kościoła. 
 
Osoby, które zapiszą się do parafii drugiego Kościoła, będą miały pełne 
prawa i obowiązki parafialne. Nie będą natomiast posiadać biernego prawa 
wyborczego do władz diecezjalnych i centralnych. 
 
Porozumienie zostało zawarte 22 lutego podczas nabożeństwa w kościele 
ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie. Podpisali je biskupi i 
prezesi synodów obu Kościołów: bp Jerzy Samiec i ks. Waldemar Pytel z 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz bp Marek Izdebski i Witold 

 
Ks. Waldemar Pytel (prezes Synodu Kościoła Ew.-Augsb., ks. bp Jerzy Samiec zwierzchnik Kościoła Ew.-
Augsb., ks. bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ew.-Ref.), p. Witold Brodziński (prezes Synodu 
Kościoła Ew.-Ref.) 
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Brodziński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akt podpisania został 
przyjęty oklaskami zgromadzonych wiernych. 
 
Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp Marek Izdebski. Jak zauważył, 
motywacją do podpisania porozumienia był smutek. – Przyszliśmy tu dlatego, że 
nie jesteśmy zadowoleni, że uwiera nas, a nawet może rani ciągle istniejący podział między 
siostrami i braćmi z tej samej ewangelickiej rodziny – mówił. Podkreślił, iż przy 
małej liczebności ewangelicy nie mogą sobie pozwolić na zmarnowanie nawet 
cząstki potencjału, który tkwi w tym środowisku. 
 
Duchowny ewangelicko-reformowany odniósł się również do głosów osób 
niezadowolonych z takiego porozumienia. – Niektórzy być może obawiają się – 
choć nie ma do tego podstaw – osłabienia tożsamości wyznaniowej w diasporze. Inni być 
może uważają, że krok, który dziś czynimy, jest zbyt mały, bo nie zakłada pełnej 
jedności organizacyjnej Kościołów. I im należy się otwarta odpowiedź: otóż są pewne 
decyzje, które dojrzewają powoli. Zdarza się, że ich czas nadchodzi po długim czasie, 
liczonym w pokoleniach. Ale zawsze ktoś kiedyś musiał wykonać mały pierwszy krok, 
aby nastąpiły następne, być może bardziej donośne – mówił. 
 
Zdaniem bp. Izdebskiego celem powinna być pełna jedność rodziny 
ewangelickiej – obejmująca nie tylko luteran i reformowanych, ale także 
metodystów. – My zapewne nie zobaczymy i nie dotkniemy pełnej jedności. Ale być 
może to, co jest niemożliwe teraz, okaże się proste i oczywiste naszym następcom – 
zauważył kaznodzieja. 
 
Kilka słów na temat zawartego porozumienia powiedział też bp Jerzy Samiec 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jak zauważył, oba Kościoły 
uregulowały praktykę, która miała już miejsce od lat. – Porozumienie dotyczy 
niewielu osób. Nie chodzi jednak o ilość, ale o pojedynczą siostrę i brata. Nie powinniśmy 
dyskryminować kogoś, kto należy do wspólnoty parafialnej, choć jest członkiem bratniego 
Kościoła – podkreślił. 
 
O relacjach luterańsko-reformowanych w Polsce krótko opowiedział prof. 
Karol Karski, kierownik katedry ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Przypomniał historyczne wydarzenia: Ugodę Sandomierską 
(1570), Unię Sielecką (1777), powołanie wspólnego Konsystorza obu 
Kościołów (1828-49), Konkordię Leuenberską (1973). 
 
Mówił też o uroczystościach 400-lecia Ugody Sandomierskiej (1970), kiedy 
oba Kościoły wydały okolicznościową odezwę, w której zadeklarowały 
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wspólnotę kazalnicy i sakramentów. Prof. Karski przypomniał referat, który 
podczas tego jubileuszu wygłosił ks. sen. Waldemar Preiss. Luterański 
duchowny postulował wtedy połączenie Kościołów Ewangelicko-
Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego i 
Baptystycznego w jeden Polski Kościół Ewangelicki. 
– Dzisiejsza uroczystość ma swoje niewątpliwe znaczenie dla zacieśnienia luterańsko-
reformowanej wspólnoty kościelnej. Jednak w świetle dezyderatów przedstawionych przez 
ks. Preissa przed 42 laty, przed nami jeszcze długa droga – powiedział na koniec 
swego wystąpienia prof. Karski. 
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany są 
członkami Polskiej Rady Ekumenicznej. Z ośmiu dotychczasowych prezesów 
Rady pięciu wywodziło się właśnie z tych dwóch Kościołów. 

(mk) 
www.ekumenia.pl 

 
 

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 
 

W dniach 6-18 marca w podziemiach kościoła Ewangelicko-Augsburkiego 
Świętej Trójcy  zaprezentowano wystawę fotograficzną: „Jerozolimskie święto 
świat” autorstwa dwóch duchownych - ks. Romana Pawlasa z Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego i ks. Sławomira Ostapczuka z Kościoła 
Prawosławnego.  

Otwarcie wystawy, które miało miejsce 6. marca, poprzedziła modlitwa 
wieczorna w intencji ofiar 
katastrofy kolejowej pod 
Szczekocinami. 

Na wernisaż przybył 
prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej abp 
Jeremiasz z Kościoła 
Prawosławnego, ks. bp 
Jerzy Samiec – zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, bp Jan 
Cieślar zwierzchnik  
Diecezji Warszawskiej 
Kościoła Ew.-Augsb. A 
także inni duchowni i wierni 
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różnych wyznań. Otwarcia wystawy dokonali autorzy zdjęć, wykonanych 
przez w 2006 roku podczas ich podróży do Izraela. 

Na wystawie zaprezentowano około 60 fotografii przedstawiających 
głównie prawosławne uroczystości związane z okresem wielkanocnym. 
Szczególną uwagę skupiono na prawosławnej liturgii Cudu Świętego Ognia 
odprawianej w Wielką Sobotę. 

Wernisaż uświetniły występy chórów: Chóru Kameralnego Modo 
Maiorum pod dyr. Michała Straszewskiego oraz Chóru Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Tomaszowie Mazowieckim pod dyr. Ewy Kononienko-
Pawlas. 

Al.-Ka. 
 
 

ZGROMADZENIE PARAFIALNE 
 

 
 

26 lutego 2012 r. po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne. 
Miało ono charakter sprawozdawczy. Kurator Parafii – p. Andrzej Weigle 
przedstawił sprawozdanie merytoryczne ilustrując swoje wystąpienie 
przezroczami z ważniejszych wydarzeń parafialnych. Sprawozdanie finansowe 
przedstawił skarbnik prof. Stanisław Miścicki oraz księgowa. Sekretarz Rady 
Parafialnej – p. Olga Szterjnert-Roszak przedstawiła aktualny stan spraw 
związanych z „serkiem wolskim”. Zgromadzenie przyjęło poszczególne 
sprawozdania jak również preliminarz na rok 2012 oraz udzieliło 
absolutorium Radzie Parafialnej.  
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W sprawozdaniach oraz w trakcie dyskusji zwracano uwagę na mały 
odsetek osób płacących składki kościelne – zaledwie 35%.  

Specjalne wydanie Informatora Parafialnego nr 1(62)2012 zawiera 
kalendarium wydarzeń parafialnych, sprawozdania z działalności 
duszpasterskiej proboszcza, diakona i wikariusza, sprawozdania z pracy 
poszczególnych komisji, kółek i stowarzyszeń działających przy parafii.  

AK 
 

SYNOD DIECEZJALNY 
 

3. marca 2012 r. w Pabianicach odbyła się I sesja Synodu Diecezji 
Warszawskiej kadencji 2012-2017. Sesja ta miała charakter sprawozdawczo-
wyborczy. 

Obrady rozpoczęto nabożeństwem w kościele św. Piotra i św. Pawła 
podczas którego kazanie wygłosiła diakon Małgorzata Gaś. W czasie 
nabożeństwa przyjęto ślubowanie członków Synodu nowej kadencji. Po 
nabożeństwie rozpoczęły się obrady. W pierwszej części wysłuchano 
sprawozdań i zapoznano się  preliminarzem budżetowym.  

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się część wyborcza. Powołano komisję 
skrutacyjną i przystąpiono do wyborów. Nowym kuratorem Diecezji 
Warszawskiej został pan Karol Werner z parafii św. Mateusza w Łodzi. W 
wyborach radców do Rady Diecezjalnej wybrano: radcę duchownego - ks. 
Marcina Undasa ze Zgierza i świeckiego  - panią Małgorzatę Kowalczyk z 
parafii w Piotrkowie Trybunalskim. Członkiem diecezjalnej komisji rewizyjnej 
został pan Przemysław Florjanowicz-Błachut z naszej parafii. 

Delegatami do Synodu Kościoła wybrano: pana Cezarego Gmyza z parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego, prof. Jarosława Płuciennika z parafii św. 
Mateusza w Łodzi oraz panią Jolantę Szafrańską z parafii w Lublinie. 

AK 
 

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE  
„MŁODZIEŻY O WIĘKSZYM DOŚWIADCZENIU” 

12 marca br. w sali parafialnej przy ul. Kredytowej w Warszawie 
odbyło się spotkanie członków byłego Stowarzyszenia Polskiej 
Młodzieży Ewangelickiej oraz uczestników młodzieżowych obozów 
wakacyjnych z lat 1948 – 1954 z okazji 25. rocznicy I Zjazdu. 

W spotkaniu tym wzięli udział dwaj emerytowani biskupi, w tamtych 
czasach studenci teologii, ks. ks. Zdzisław Tranda i Janusz Narzyński, a także 
księża warszawskich parafii ewangelickich – Piotr Gaś, Michał Jabłoński i 
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Karol Niedoba (ks. Marcina Kotasa zatrzymały obowiązki służbowe). W 
spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. 

To comiesięczne (każdy drugi poniedziałek miesiąca) spotkanie 
poprowadził Piotr Weigle. Rozpoczęło się powitaniem zebranych przez 
proboszcza Parafii Świętej Trójcy – ks. radcę Piotra Gasia. Następnie ks. bp 
Zdzisław Tranda odmówił modlitwę, wspominając tych, co odeszli na 
przestrzeni 25 lat dzielących nas od I. Zjazdu (50 osób). Henryk Frysz, 
pierwszy demokratycznie wybrany po I. Zjeździe Prezes naszej społeczności, 
który funkcję tę sprawował przez 15 lat, przypomniał powstanie i działalność 
Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, zasługi jego pierwszego 
prezesa, Mieczysława Wolffa, również obecnego na jubileuszowym 
spotkaniu. 

Po kol. Henryku Fryszu głos zabrał Roman Loth. Wystąpienie 
zatytułowane „Cztery zjazdy” było podsumowaniem naszej 25-letniej 
działalności, pomiędzy kolejnymi Zjazdami – I. w 1987 r., II. w 1992 r., III. – 
w 1998 r. i IV. – ostatnim – w 2002 r., do chwili obecnej – były w tym 24 
obozy „młodzieży o większym doświadczeniu” w Sorkwitach, u pastorostwa 
Mutschmannów. 

Następnie Piotr Weigle, pełniący rolę organizatora naszych spotkań, 
podziękował tym koleżankom i kolegom, którzy na co dzień są mało 
widoczni, a od których tak wiele zależało, oraz tym, którzy działali przy 
przygotowywaniu zjazdów, spotkań, obozów, ale nie dotrwali dzisiejszego 
spotkania. Swoimi przemyśleniami i wspomnieniami podzielili się z 
zebranymi także kol. kol. Henryk Panusz z Łodzi, Halina Wolff, Jan 
Żytowiecki i Andrzej Weigle – kurator tutejszej parafii. 

Na zakończenie kol. i bp Zdzisław Tranda odmówił modlitwę, po której 
odśpiewano tradycyjnie – jak dawniej na obozie – pieśń „Idzie noc …” � 
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KRÓTKI ZARYS BARDZO KRÓTKIEJ HISTORII 
STOWARZYSZENIA POLSKIEJ MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ 

W WARSZAWIE 
 

Skromna działalność w gronie młodzieży ewangelickiej miała miejsce już w 
latach okupacji 1942-44. Zbierano się w gronie ok. 12-15 osób w mieszkaniach 
prywatnych, słuchano wykładów z historii kościoła, nie unikano też wycieczek i 
gier towarzyskich. Kilka nazwisk  z tamtych odległych lat: Hala i Zbyszek 
Namokel, Witold Kanenberg, obie siostry Pestkowskie, Andrzej Preibisz, 
Kobylińscy Wojtek, Basia i Roma, Ania Kochówna. Miało to oczywiście charakter 
nieformalny i... nielegalny. 

Tuż po wojnie, w roku 1945, młodzież zajęła się zorganizowaniem chóru 
kościelnego. Mieczysław Wolff zaprzyjaźnił się z Waldemarem Szajerem, 
skrzypkiem, który podjął się roli dyrygenta chóru. Sam Mietek natomiast zwrócił 
sie do różnych parafii z prośbą o nuty pieśni chóralnych i werbował chórzystów. 
Ukoronowaniem działalności tamtego chóru był wyjazd do Cieszyna na pogrzeb 
Pawła Hulki-Laskowskiego, który zmarł 29 października 1946 roku. Jak wiadomo 
zmarły był autorem historii kościoła oraz antologii polskiej myśli reformacyjnej, 
działaczem ewangelickim i wielkim społecznikiem. W domu zborowym i w 
kościele Jezusowym na Wyższej Bramie młodzież warszawska odśpiewała kilka 
żałobnych pieśni .  

Na przełomie 1945/46 Mieczysław Wolff wspólnie ze Zbyszkiem Hummlem 
złożyli wizyty ks. ks. Michelisowi, Gloehowi oraz biskupowi Szerudzie, 
przedkładając propozycję utworzenia Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej, ale na trochę innych zasadach niż przedwojenne Towarzystwo 
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, mianowicie trochę mniej spotkań towarzyskich, 
a więcej odczytów. Najbardziej owocna była wizyta u ks. biskupa Jana Szerudy, 
który po prostu wręczył im klucze do sali nad swoją kancelarią.  

To Mietek Wolff, wówczas student Wydziału Chemii Politechniki 
Warszawskiej, złożył do władz miasta wniosek i projekt statutu celem 
zarejestrowania warszawskiego Stowarzyszenia, i on został jego pierwszym 
prezesem. Lata 1945-46 były dla SPME bardzo trudne. Młodzież zbierała się na 
piętrze w zakrystii zniszczonego kościoła św. Trójcy, która pełniła wtedy również 
funkcję sali wykładowej dla studentów Wydziału Teologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Następną siedzibą Stowarzyszenia były gabinet i mała salka 
konferencyjna ks. biskupa Jana Szerudy, odbudowane w oficynie domu 
parafialnego przy Kredytowej. W skromnym gabinecie biskupa odbywały się i 
odczyty, i wygłaszano referaty. Na wieczorki taneczne (których nie było wcale 
mało) zbierano się w sali konferencyjnej, a gabinet ks. biskupa stanowił szatnię, 
bufet i kuchnię 

Najświetniejszy okres rozkwitu SPME, to rok 1948. Dzięki życzliwości biskupa 
Szerudy Stowarzyszenie korzystało bezpłatnie z kolejnej odbudowanej salki w 
bocznej oficynie. Stoły na wiejskich krzyżakach, krzesła kinowe pod ścianami, 
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małe biurko i dwie szafy oraz biblioteczka... Salę odbudowali i częściowo 
sfinansowali członkowie tzw. koła Seniorów przy SPME, przedwojenni 
członkowie Towarzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Warszawie: panowie 
Edmund i Henryk Rondiowie, Mieczysław Bucholc, panowie Ebert, Cybe, 
Hundsdorfer i inni.  

Ks. biskup Szeruda umożliwił Stowarzyszeniu zapoznanie się z działalnością 
młodzieżową w innych krajach. Na światową konferencję młodzieży 
chrześcijańskiej w Oslo w lipcu 1947 roku wysłał 3 delegatów: z rejonu Śląska ks. 
Tadeusza Wojaka ze Starego Bielska, z Polski centralnej Mieczysława Wolffa oraz 
z Mazur córkę Karola Małłka, wybitnego działacza ewangelickiego (twórcy 
Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, założyciela i dyrektora Mazurskiego Instytutu 
Ludowego w Rudziskach, szermierza polskości w latach przedwojennych na 
terenie Prus Wschodnich). 

Mieczysław Wolff kierował Stowarzyszeniem około 3 lat; W tym pierwszym 
okresie miał u boku grupę zapaleńców: siostry Danusia i Lusia Kochówny, Natka 
Krauzówna (która była wówczas "ambasadorem" Stowarzyszenia przy biskupie, 
będąc Jego sekretarką), Tunia Kochówna, Zbyszek Hummel, Wojtek Kobyliński i 
jego siostra Roma oraz jeszcze kilka osób.  

Mietek odbywał często wyjazdy do innych ośrodków ewangelickich w kraju, 
gdzie również organizowała się spontanicznie młodzież. A więc do Krakowa, gdzie 
studiował Brunek Kotula i w Akademii Muzycznej Marysia Drozdówna i Ania 
Kulig, które prezes  zaprosił do Warszawy i które uświetniły nabożeństwo grą na 
skrzypcach i wiolonczeli. Odwiedzał także Poznań oraz Łódź, gdzie rej wodziły 
studiujące już dzieci ks. Karola Kotuli: Janek zwany Jatu, Adam, Tadeusz i Hanka. 
Z tych wyjazdów zrodziła się myśl powołania organizacji o charakterze 
ogólnopolskim. Odbyło się kilka wspólnych zebrań, opracowano statut. Niestety 
działania zostały przerwane w r. 1950. 

Wczesną jesienią 1947 roku (początek nowego roku akademickiego) zjawiła się 
na jednym z sobotnich zebrań, grupa nowych studentów Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Warszawskiego: Jerzy Gryniakow, Jerzy Otello, Tadeusz Bogucki, 
Tadeusz Adamik, Ernest Oborny, Paweł Kubiczek, Stanisław Żwak, Alfred 
Figaszewski. Nieco później wstąpili do SPME Jan Niemczyk, Bogusław 
Wittenberg - zwany ''pastorałkiem z Pasymia", Tomasz Bruell, Ryszard Janik, 
Tadeusz Terlik, Zdzisław i Bogdan Trandowie, Karol Baumann, Janusz Narzyński, 
Józef Pośpiech, Lucjan Steinhagen, Ryszard Neumann a na końcu "harcerzyk z 
Kalisza” - Mariusz Werner oraz jedyna dziewczyna w tym gronie - Basia Enholc. 
Ich obecność w Stowarzyszeniu bardzo wydatnie wspomagała działalność. 

Spontaniczność w pracy SPME była ogromna; malowanie ścian, urządzanie i 
dekorowanie sali. Zakup mebli, książek i czasopism. Istniała już wówczas, choć 
jeszcze bardzo skromna ale już własna biblioteka, którą prowadziła Jadzia 
Wermanówna. Frekwencja na sobotnich spotkaniach była wspaniała, sala 
dosłownie pękała w szwach. Na każdym spotkaniu wygłaszano ciekawe odczyty i 
prelekcje. Tematyka ich była bardzo szeroka - od zagadnień teologicznych, 
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historycznych, geograficznych, po prawne i medyczne. Referentami byli poza 
członkami Stowarzyszenia zapraszani profesorowie teologii: prof. Bartel, ks. Suess 
i ks. Wolfram. Były też wieczory taneczne i reprezentacyjne bale w salach 
Varimexu. Były wspólne wieczory w teatrach i na koncertach. I zawody w piłkę 
siatkową "teologia" contra "cywile". Szczególne miejsce zajmowały tzw. "opłatki" 
organizowane przed świętami Bożego Narodzenia. Zjawiali się wówczas wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia, Koło Seniorów i zaproszeni goście: ks. biskup 
Szeruda, ks. prof. Suess, ks. prof. Wolfram i prof. Bartel. Były to niezapomniane 
wieczory! 

Ważnym polem działania SPME było organizowanie obozów letnich dla 
członków Stowarzyszenia oraz niezrzeszonych koleżanek i kolegów z innych 
miast. Popularność obozów SPME rosła. Ówczesnej młodzieży ewangelickiej 
żyjącej w diasporze dawały one poczucie wspólnoty, integrowały. Na obozy 
przybywała młodzież ze wszystkich stron: z Łodzi, Poznania, Krakowa, z Gliwic i 
Kalisza, z Wrocławia, Bydgoszczy, Katowic i Lublina, z Cieszyna, Torunia i 
Bielska. Bywali na obozach również koleżanki i koledzy innych wyznań – 
pozaprotestanckich. Warto wspomnieć również, że dzięki tym obozom wiele 
wówczas sympatyzujących z sobą par stanęło później przed ołtarzem. 

Zarząd SPME zorganizował obozy letnie w: 
1947 - Dzięgielowle i Rudziskach 
1948 – Górznie 
1949 – Pilawkach 
1950 - Orzyszu i Wydminach oraz w Podolinie w Górach Sowich k. 

Dzierżoniowa  
1951 - Wydminach i Jelitkowie 
1952 - Kamieniu 
1953 – jeszcze raz w Wydminach oraz 
1954 – w Karwicy Mazurskiej oraz w Sorkwitach. Był to pierwszy obóz, 

któremu patronowało już Koło Teologów Ewangelickich. 
Po Mieczysławie Wolffie prezesurę przejął Edward Busse, student Wydziału 

Teologii UW, zwany powszechnie "Edziem Wieżą” z uwagi na swój wzrost. Był 
bez reszty oddany społeczności SPME i całej młodzieży ewangelickiej w kraju. 
Wspaniały przyjaciel, autor ogromnej liczby odczytów i referatów, organizator 
obozów letnich, a wiosną - niezliczonych wycieczek poza miasto. 

Podstawowym, statutowym założeniem Stowarzyszenia w Warszawie było 
połączenie młodzieży ewangelickiej obydwu konfesji – augsburskiej i 
reformowanej - która po zakończonej niedawno wojnie tak bardzo była 
rozproszona. I to się udało. SPME rozwijało się liczbowo bardzo szybko. W 1948 
roku przekroczyło liczbę 100 osób. Ponadto na pięterko przychodziły osoby, które 
formalnie nie były członkami SPME, przyjaciele spoza grona ewangelików. 
Pozostawiły one głębokie więzy przyjaźni i serdeczności wśród młodzieży 
ewangelickiej w naszym kraju, trwające do dnia dzisiejszego.  

Warto się zastanowić, co tę młodzież ze sobą zespalało, czym dla nich było 
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SPME. Na pewno wszyscy po wojnie byli spragnieni możliwości gromadzenia się. 
Szczególnie odczuwali to zdziesiątkowani ewangelicy, których łączyła właśnie 
przynależność do Kościoła ewangelickiego. I to nie tylko nabożeństwa. Ten 
Kościół wpływał na kształtowanie osobowości. Każdy starał się być pożytecznym 
dla innych – na wieloraki sposób, choćby tylko przez udzielanie pomocy czy 
wskazywanie, gdzie tę pomoc można zdobyć, jak korzystać z dobrodziejstw 
społecznych, kultury, oświaty, jak zdobyć pracę i zarobić na studia, na niezbędne 
obuwie czy ubranie. Wszyscy z ogromnym zapałem uczyli się czy pracowali, aby 
odbudować swój kraj, swoją stolicę, swoje domy, rodziny. Dzieje SPME z lat 1945-
1952 to piękna karta z życia młodych ewangelików w zburzonej Warszawie.  

Nadeszły bardzo trudne lata 1952-53, okres ofensywnej działalności 
państwowych organizacji młodzieżowych i usztywnienia stanowiska władz, przez 
które wyznaniowy ruch młodzieżowy był skutecznie wypierany. W roku 1953 
działalność SPME praktycznie ustała. Zaszła zatem konieczność formalnego 
przejścia samodzielnego ruchu młodzieżowego pod patronat kościoła – parafii. Po 
tym fakcie salka w oficynie została przeznaczona na bursę dla studentów Wydziału 
Teologii UW. Część młodzieży przeszła do stworzonego Koła Młodzieży przy II 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Puławskiej, część odeszła, jeszcze inni 
po zakończeniu nauki rozjechali się po kraju i świecie. Ale to nie był koniec. 

Chyba we wrześniu 1986 r., na Pradze, na rozstajach dróg na Grochów i Saską 
Kępę - na skwerze przy Zamoyskiego i Zielenieckiej Piotr Weigle przypadkowo 
spotkał Henryka Frysza, którego znał z wakacyjnych obozów na Mazurach; Frysz 
należał  do tej ciut starszej wiekiem grupy, która bywała już na obozach w 
Rudziskach, Górznie, Pilawkach, Piotr zaczął swą obozową karierę w Wydminach. 
Rozmawiali dłuższą chwilę, wspominając znajomych z Kamienia, Wydmin i 
Karwicy. Pod koniec doszli do wniosku, że należy się spotkać w szerszym gronie i 
w miłej atmosferze przywołać tamte, młodzieńcze czasy. Heniek obiecał w tej 
sprawie pogadać w swoim gronie, Piotr w swoim. 

Następnym razem spotkali się z okazji Święta Zmarłych na cmentarzu przy 
Młynarskiej i tam ustalili konkretny termin spotkania. Tak to na początku grudnia 
zjawili się w baraku na Puławskiej: Hania Niemczyk, Ewa Ziegler-Brodnicka i jej 
mąż Wojtek, Misia Lefeld-Sosnowska, Jola Breiter, Jerzy Perzyński, Romek Loth, 
oczywiście Heniek Frysz, no i oboje Weiglowie - Ewa i Piotr; gadu, gadu i zrodziła 
się myśl skrzyknięcia ogólnopolskiego spotkania b. obozowiczów z lat 1948-56. 
Propozycja została przyjęta przez aklamację, utworzył się samorzutnie komitet 
organizacyjny; na prezesa wybrano Henia - przede wszystkim dlatego, że przyniósł 
wspaniałe faworki upieczone przez swoją żonę, Zosię - który funkcję przyjął z 
zadowoleniem. Powołano tzw. Grupę Roboczą, określono termin spotkania na 
marzec 1987 r. Proboszcz parafii św. Trójcy, ks. Jan Walter, zgodził się udzielić 
gościny na Kredytowej oraz wziąć na siebie duchowe przewodnictwo 
przedsięwzięciu. 

Z początku organizatorzy spotykali się co trzy tygodnie w nastroju raczej 
towarzyskim, ale z biegiem czasu ujawniła się powaga sytuacji: częstotliwość narad 
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diametralnie się zwiększyła, zwiększyła się też ilość osób zgłaszających się do 
pomocy. Ułożony został ramowy program, rozdzielono role i obowiązki – koło 
zaczęło się toczyć. 

Największy problem stanowiło skompletowanie listy osób i ustalenie 
aktualnych adresów. Prawdziwą skarbnicą okazała się pamięć i notatniki Ewy 
Ziegler, pomogły też informacje uzyskane w sztafecie dobrej woli w różnych 
diecezjach. Ostatecznie zestawiono listę 222 (!) osób i ustalono datę spotkania: 
sobota 7 marca 1987 r. Opracowano drobiazgowo program z częścią oficjalną 
(powitania, modlitwa, krótkie przemówienia) oraz częścią towarzysko-kulturalną, 
na którą składały się: teatrzyk z poezją obozową, wystawą zdjęć z tamtych czasów 
(wykonano 9 plansz A0) oraz spotkania w podgrupach. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowy talerzyk ze stosownym logo wg projektu Małgorzaty Jung, 
wykonany w Fabryce Porcelany ĆMIELÓW. 

W programie przewidziano również gorący posiłek, zorganizowany i 
dostarczony w termosach przez Maksa Junga, natomiast warszawskie koleżanki 
zaprezentowały się wspaniałymi wypiekami własnego wyrobu. Zamiejscowi 
uczestnicy mieli zapewnioną serdeczną gościnę wśród "swoich", gdzie toczono 
dalsze wspomnienia. 

Obozowe skecze wykonali: Ewa Ziegler, Bożenna Missol, Misia Lefeld i Roman 
Loth, a Zdzisław Tranda opowiadał dykteryjki z tamtych czasów. W Zjeździe 
uczestniczyło ponad 145 (!) osób z całej Polski i kilka osób z zagranicy. Spotkanie 
zaowocowało nie tylko odnowieniem przyjaźni, ale było również impulsem do  
nowych działań : 

- od kwietnia 1987 r. grupa warszawska z trzech ewangelickich parafii spotyka 
się regularnie w każdy drugi poniedziałek miesiąca, by przy kawie i herbacie być 
wśród swoich i wysłuchać ciekawych prelekcji; w spotkaniach tych bierze średnio 
udział 20 - 35 osób. 

- co roku odbywają się spotkania opłatkowe i wielkanocne , oraz t.zw. jajecznice 
poobozowe (tradycja z lat pionierskich, kiedy po każdym obozie spotykano się na 
wspólnej jajecznicy – na coś innego młodzieży nie było stać). 

- dzięki propozycji Tadeusza Kotuli przedstawionej podczas Zjazdu i podjętej 
przez ks. Jerzego Otello, co roku (od 1987 r.) w pierwszych dwóch tygodniach 
września odbywa się w parafii w Sorkwitach, u ks. Krzysztofa Mutschmanna, obóz 
Dinozaurów (już nie wiadomo, kto pierwszy użył tej nazwy) i ich sympatyków; 
warunki tam są wprawdzie  spartańskie, ale chętnych nigdy nie brakuje. Co roku 
przebywa na obozie od 10 do 25 osób i bardzo sobie ten pobyt chwalą. 

W latach 1992,1997 i 2002 odbyły się kolejne Zjazdy. W ubiegłym roku z 
ogólnopolskiego spotkania zrezygnowano, ponieważ byłaby zbyt mała garstka 
tych, którzy mogli wówczas przyjechać, a warszawiacy i tak się spotykają. 

Nastąpiły w tym czasie również zmiany personalne we "władzach centralnych": 
z fotela Prezesa abdykował Heniek Frysz, nowym prezesem obwołano 
jednomyślnie Domicelę czyli Krystynę Rudzińską. 

Nie możemy dziś powiedzieć, że po tych wielu minionych latach 
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Stowarzyszenie pozostało tylko we wspomnieniach, bo wiemy, że przyniosło nam 
ono głębokie, serdeczne i trwałe przyjaźnie. Mijały dziesięciolecia, przyprószyły się 
siwizną skronie, ale nadal witamy się z sobą, jak z kimś bardzo drogim i bliskim. 
Niejednokrotnie przez nasze przyjaźnie zbliżyły się – w wielu przypadkach nie 
tylko - nasze dzieci. Na obozach pojawiają się te same nazwiska – już  naszych 
wnuków. Skupieni w społeczności SPME wypełniliśmy chyba swoje zadanie, 
zarówno wobec późniejszych roczników młodzieży ewangelickiej, jak i wobec 
Kościoła.  

 

Powyższy artykuł autorstwa pani Ewy Ziegler był publikowany w Informatorze Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie Nr 1(42)2008 
 
 

NOC MUZEÓW  19/20 maja 2012 
w kościele Świętej Trójcy 

Gdzie jest brat twój? 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w 
Warszawie po raz czwarty włącza się w stołeczną Noc 
Muzeów. 

Kościół otwarty będzie w godz. 18:00 – 2:00 
Oglądać będzie można kościół, w którym 

zainstalowana będzie kolorowa iluminacja, a także XVI-
wieczną Biblię Brzeską, zakrystię, w której pokazane 
będą stroje i naczynia liturgiczne. Wolontariusze 
opowiadać będą o historii kościoła i o nauce Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Będzie można sprawdzić 

ogólną znajomość  Pisma Świętego oraz wiedzy na temat Kościoła ewangelickiego.  
O godz. 20:00, 21:00 i 22:00 odbywać się będą krótkie, tematyczne koncerty 

organowe. 
W kościele swoje stanowiska informacyjne będzie mieć Towarzystwo Biblijne w 

Polsce oraz Polska Rada Ekumeniczna, reprezentująca największe Kościoły 
mniejszościowe w Polsce, a także po raz pierwszy nasi przyjaciele z partnerskiej 
Parafii Katedralnej w Uppsali, należącej do (luterańskiego) Kościoła Szwecji. 

W podziemiach kościoła (Lutheraneum) czynna będzie multimedialna wystawa 
prac malarskich zorganizowana w ramach partnerstwa z Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie zatytułowana „Gdzie jest brat twój” . Taki tytuł nosi również 
tegoroczny udział naszej parafii w Nocy Muzeów. Studenci przygotowali wystawę 
pod kierunkiem prof. Stanisława Baja. Wystawa prac studentów warszawskiej ASP 
będzie w Lutheraneum do 25 maja. 

Tradycyjnie, równo o północny zapraszamy na nabożeństwo Słowa Bożego, 
podczas którego będziemy modlić się w intencji miasta i Ojczyzny,  i oczywiście 
uczestników Nocy Muzeów. 

ZAPRASZAMY!!! 
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. 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)632-1014 
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1500 
Kaplica Halpertów – Wielka Sobota 7. 04. 2012 r. – nabożeństwo: g. 1100 

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 każda 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 kazda niedzielę o godz. 1000 

 

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

  Do użytku wewnętrznego 


