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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 
 

Minął pierwszy kwartał  mojej służby w Parafii 
Świętej Trójcy w Warszawie. To są zaledwie trzy 
miesiące - choć przyznam - mam wrażenie, jakbym był 
w naszej Parafii już od dłuższego czasu. Zapewne to 
wrażenie spowodowała wielka intensywność w naszych 
wspólnych działaniach parafialnych. 

W minionym kwartale bardzo intensywnie pracowała 
Rada Parafialna, która zakończyła swoją kadencję 17 
czerwca br. Ostatni okres był szczególnie trudny.  

Nieprzewidywane i niechciane przez nas komplikacje, związane z 
nieruchomościami przy zbiegu ulic Towarowa i Wolska, spowodowały 
potrzebę bardzo częstego odbywania posiedzeń zarówno w gronie całej 
Rady jak i Prezydium Rady Parafialnej.  

Obok bieżących zagadnień, intensywnie zajmowaliśmy się rozbudową 
EOD „Tabita”, jak również sprawą wymiany pieca gazowego centralnego 
ogrzewania w „Tabicie” oraz remontem centralnego ogrzewania w jej 
starej części. Dzięki trudnym, ale jedynie możliwym  - w obecnej sytuacji 
materialnej – decyzjom, zakończymy rozbudowę EOD „Tabita” w 
październiku br.  

Rada Parafialna poprzedniej kadencji podjęła również w minionym 
kwartale decyzję o przeznaczeniu pomieszczeń lokalu nad kancelarią na 
pracę parafialną i zorganizowaniu w nich pomieszczeń dla grup 
parafialnych: młodzieży i studentów, Komisji Diakonii, chórów i innych. W 
dalszym ciągu, oczywiście, pozostanie do naszej dyspozycji sala nr 1 od 
ulicy Kredytowej.  

To tylko trzy przykłady ważnych strategicznych decyzji.  
Bardzo dziękuję Radzie Parafialnej poprzedniej kadencji za ofiarną 

pracę. Wielogodzinne posiedzenia i większa ich częstotliwość wymagały 
ogromnej mobilizacji. Za tę mobilizację, otwartą rozmowę, odwagę i 
rozwagę w podejmowanych decyzjach, bardzo dziękuję Radzie 
Parafialnej. 

Zgromadzenie Parafialne w dniu 20 maja br. wybrało Komitet Parafialny, 
Komisję Rewizyjną i Radę Parafialną na nową kadencję. Nowa Rada 
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została wprowadzona w służbę 17 czerwca br. Już te fakty wskazują na 
to, jak intensywnie pracowało również Zgromadzenie Parafialne – 
najwyższy organ naszej Parafii. Zwracam uwagę, Zgromadzenie odbyło w 
minionym kwartale aż trzy posiedzenia. Wyrażam ogromną wdzięczność 
za poświęcony czas i udział członków Zgromadzenia Parafialnego w tych 
jakże ważnych posiedzeniach.  

 
Siostry i Bracia, z radością oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 

kwartalnika „Informator Parafialny”. Dziękuję Redaktorce p. Aldonie 
Karskiej i wszystkim jej współpracownikom za tę formę dokumentowania, 
ale i komunikowania się z naszymi parafialnymi (i nie tylko parafialnymi) 
czytelnikami.  

Znakomitym uzupełnieniem kwartalnika jest nasza parafialna strona 
internetowa: www.luteranie.pl/warszawa-trojca. Dziękuję jej autorom - 
p. Kamilowi Eichelbergerowi za opracowanie projektu strony, zaś p. 
Michałowi Karskiemu za jej systematyczne pielęgnowanie.  

Dziękujemy za przekazywane uwagi i prosimy grupy parafialne o jeszcze 
szersze dzielenie się informacjami o podejmowanych działaniach. Dobra i 
systematyczna informacja o naszych inicjatywach może zachęcić szersze 
kręgi współwyznawców do odnajdywania swego miejsca w szeroko 
pojętym życiu Parafii. 
 

Siostry i Bracia w Chrystusie,  
wszystkim udającym się na urlopy w najbliższym czasie życzę dobrego wypoczynku.  

Dzieciom, młodzieży i studentom życzę radosnych i miłych wakacji;  
pozostającym w swoich domach,  

aby ich dom stał się miejscem intensywnego wypoczynku.  
Wszystkim życzę dobrej pogody. 

Życząc Bożego błogosławieństwa,  
zapraszam do udziału w naszych parafialnych nabożeństwach  

lub w nabożeństwach parafii, na terenie których będziemy odpoczywali. 
 

Oddany Wam w Panu i złączony z Wami w modlitwie 
 

Ks. Piotr Gaś 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE I PENSJONARIUSZE EOD 
„TABITA”, KTÓRZY W TRZECIM KWARTALE 

2007 ROKU OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY 

95 – urodziny 

29. 09. – Eugenia OTTO 
30. 09. - Irena ŁUKOMSKA 
 

90 - urodziny: 

04. 08. – Maria SZUBERT 
08. 09. – Olga SZOL 
 

85 - urodziny: 

07. 07. – Ryszard ARNOLD 
09. 07. – Halina MACIESZCZAK 
14. 07. – Zofia PAWLINA 
20. 07. – Wanda SNOPEK 
29. 07. – Halina STEGNER 
01. 08. - Halina GÓRNIAK 
21. 08. - Joanna TIUNIN 
29. 08. – Stefan MUELLER 
13. 09. – Janina SZEWCZYK 
16. 09. – Marianna MILEWSKA 
 

80 – urodziny: 

07. 07. – Irena STOBNICKA 
24. 07. – Amalia OLCZAK 
30. 07. – Ludomira KORNOWSKA-KAŹMIERCZAK 
01. 08. – Henryka KUNICKA 
17. 09. – Sabina MIEDZIŃSKA 

 
Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 

a także wszystkim Parafianom, 
którzy obchodzą swoje urodziny w tym okresie, 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa 
na dalsze lata życia składają 

Księża, Rada Parafialna i redakcja Informatora 
Parafii Świętej Trójcy 
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NOWE WŁADZE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
  

20 maja 2007 roku Zgromadzenie Parafialne Parafii Świętej Trójcy dokonało wyboru Rady Parafialnej, Komitetu 
Parafialnego i Komisji Rewizyjnej. 

Spośród 14 kandydatów Do Rady Parafialnej  wybrano: 
 
 

1. 

 
Chmiel Maria , lat 59, bohemistka, tłumaczka i 
redaktorka, przewodnicząca Koła Pań, 
wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki 
nad Zabytkami Cmentarza, członkini Komisji 
Diakonijnej parafii, członkini Synodu Diecezji 
Warszawskiej w latach 1997-2002 oraz od roku 2007 

2. 

 
Florjanowicz-Błachut Przemysław , lat 29, prawnik, 
doktorant Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego w 
Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, specjalista ds. prawa 
europejskiego, studiował także teologię w ChAT, 
członek Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
oraz stowarzyszeń prawniczych 

3. 

 
Hasiuk Ada , lat 66, emerytka, dawniej pielęgniarka, 
w tym oddziałowa, w szpitalu w Drewnicy, także 
członek zespołu terapeutycznego, trzy kadencje w 
Radzie Parafialnej i dwie w Komitecie Parafialnym, 
aktywny członek Komisji Diakonijnej, ostatnio jako jej 
przewodnicząca 

4. 

 
Jaworska Małgorzata , lat 52, pielęgniarka 
operacyjna w Centrum Onkologii, współpracownik 
Komisji Diakonijnej parafii 
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5. 

Karska Aldona , lat 56, lekarz ginekolog, pracuje w 
Centrum Onkologii. W latach 1997-2002 członkini 
Komitetu Parafialnego, członkini Synodu Diecezji 
Warszawskiej kadencji 2002-2007 i 2007-2012 oraz 
Synodu Kościoła kadencji 2007-2012, kurator 
Diecezji Warszawskiej bieżącej kadencji, redaktor 
"Informatora Parafialnego". Sekretarz 
warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego 

6. 

Maliszewska El żbieta , lat 56, magister inżynier 
urządzeń sanitarnych, ostatnie 10 lat inspektor 
nadzoru inwestorskiego na dużych budowach 
w Warszawie (aktualnie budowa siedziby Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-
Bielawie i "Lipowy Park" przy ul. Żwirki i Wigury), 
członkini Synodu Diecezjalnego w latach 2002-2007 

7. 

 
Miścicki Stanisław , lat 54, profesor nauk leśnych, 
pracownik naukowy SGGW, członek Rady 
Parafialnej w latach 1997-2002, członek Synodu 
Diecezji Warszawskiej w latach 1997-2002 oraz od 
roku 2007 

8. 

 
Sztejnert Olga , lat 35, adwokat, wspólnik w polskiej 
kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy, 
Sekretarz Rady Parafialnej bieżącej kadencji, 
członkini Synodu Diecezji Warszawskiej kadencji 
2002-2007 i 2007-2012 oraz Synodu Kościoła 
kadencji 2002-2007 i 2007-2012, Sekretarz Komisji 
Prawnej Synodu Kościoła 

9. 

 
Weigle Andrzej , lat 42, biolog, specjalista w 
zakresie ochrony środowiska, jeden z liderów 
parafialnej grupy młodzieżowej na przełomie lat 80. i 
90., członek Rady Parafialnej w latach 1989-1992, 
Komitetu Parafialnego oraz Synodu Kościoła w 
latach 1992-1997 
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Z urzędu w skład Rady Parafialnej wchodzą: duchowni - proboszcz ks. 
Piotr Ga ś, proboszcz pomocniczy ks. Sławomir Sikora , katechetka - mgr 
Elżbieta Byrtek 

Zastępcami członków Rady Parafialnej zostali: Krystyna Rynkiewicz, 
Maciej Pełczyński, Krzysztof Hintz, Kazimierz Wiśniewski, Janusz Wysocki 

 
Do Komisji Rewizyjnej  wybrano: 
 
1. Keber Joanna , lat 34, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, 

kierunków Zarządzanie i Marketing oraz Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze i Polityczne.   
   2. Kleinschmidt Michał , lat 33, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, 
pracownik Działu Finansów w Danone.  
   3. Szyrle Agnieszka , lat 39, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, 
kierunek Zarządzanie i Marketing, aktualnie zatrudniona jako ekonomista w 
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, wcześniej pracownik handlu 
zagranicznego. 
 
Zastępcami członka Parafialnej Komisji Rewizyjnej zostal i: Józef 
Łukasiak oraz Emilia Babicka. 

 
Spośród 46 kandydatów do Komitetu Parafialnego  wybrano 36 osób: 
 

1. Bajdel Jolanta, lat 47, handlowiec  
2. Bednarkiewicz-Sowińska Agnieszka, lat 46, nauczycielka matematyki i 

informatyki  
3. Benke Marcin, lat 38, informatyk, pracownik naukowy UW  
4. Bunn-Szyrle Monika, lat 43, ekonomista 
5. Chalupec Igor, lat 41, ekonomista  
6. Chojnacka Krystyna, lat 68, emerytowany pracownik wydawnictw UW  
7. Dębowska Wanda, lat 59, emerytowany ekonomista  
8. Dreger Małgorzata, lat 35, chemik, pracownik laboratorum Państwowego 

Instytutu Geologocznego  
9. Dziubiński Jerzy, lat 47, muzyk, organista, nauczyciel akademicki  
10. Fedisz Elżbieta, lat 57, pracownik umysłowy  
11. Filipp Wojciech, lat 68, inż. mechanik, radca Konsystorza  
12. Gardawski Juliusz, lat 59, prof. socjologii, pracownik naukowy  
13. Hasiuk Michał, lat 38, mechanik samochodowy  
14. Hummel Michał, lat 51, ekonomista, informatyk  
15. Jabłońska Hanna, lat 74, emerytowany pracownik redakcji  
16. Jadwiszczok Piotr, lat 42, instruktor CA  
17. Janowska Alina, lat 75, emerytowany pedagog, humanista, specjalista 

ds. prognoz oświatowych 
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18. Karbowy Hubert, lat 25, filolog angielski  
19. Kleinschmidt Małgorzata, lat 64, emerytowany pracownik 

administracyjny  
20. Kwiatkowski Marek, lat 50, kierownik biblioteki Instytutu Germanistyki 

UW  
21. Manteuffel-Cymborowska Małgorzata, lat 63, emerytowany biochemik, 

doc. dr hab.  
22. Mużdżak Anna, lat 50, germanistka, nauczyciel akademicki  
23. Nast Ewa, lat 63, pracownik biblioteki Instytutu Germanistyki UW  
24. Pejski Romuald, lat 53, mgr inż. mechanik  
25. Perl Andrzej, lat 68, technik mechanik  
26. Pniewska Danuta, lat 53, sędzia Sądu Rejonowego  
27. Podlewska Mirosława, lat 62, nauczyciel  
28. Pustoła Barbara, lat 53, ekonomista  
29. Rudzińska-Grażyńska Maria, lat 60, psycholog  
30. Sikora Brunon, lat 69, fizyk, nauczyciel akademicki  
31. Szajer-Nowaczyk Joanna, lat 40, politolog, pracownik Kancelarii 

Senatu  
32. Szyrle Jan, lat 21, student ChAT  
33. Weigle Danuta, lat 70, emerytowany inż. ogrodnik  
34. Winkler Teodor, lat 78, emeryt  
35. Włodkowska Ewa, lat 68, emerytowana nauczycielka  
36. Wójtowicz Andrzej, lat 67, teolog, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej 

 
Zastępcami członka Komitetu Parafialnego zostali : Andrzej Dziadosz, 

Bohdan Sabela, Jan Wojciech Luberadzki, Paulina Cwalińska, Wojciech 
Dzięcioł, Maria Milbrandt, Aleksander Opalski, Barbara Dzienio, Elżbieta 
Kazimierska oraz Janusz Wandel. 

 
W niedzielę, 17 czerwca 2007 r . podczas nabożeństwa nastąpiło 

uroczyste wprowadzenie Rady Parafialnej w urzędowanie. Aktu tego 
dokonał zwierzchnik Diecezji Warszawskiej bp Mieczysław Cieślar, który też 

podczas tego nabożeństwa wygłosił kazanie.  
 

 
Po nabożeństwie Rada Parafialna na pierwszym 

swoim posiedzeniu ukonstytuowała się.  
 

 
Prezesem Rady Parafialnej został proboszcz  - Ks. Piotr Ga ś 
Kuratorem Parafii        – Andrzej Weigle 
Sekretarzem Rady parafialnej     – Olga Sztejnert 
Skarbnikiem         – Stanisław Mi ścicki 
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LETNIA OLIMPIADA MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ 
 

W dniach 27.04. -1. 05. 2007 r. odbyła się 
Międzynarodowa XVI Letnia Olimpiada Młodzieży 

Ewangelickiej w Tomaszowie Mazowieckim i Spale. W 
olimpiadzie wzięło udział kilkuset zawodników z 22 
parafii ewangelickich z całego kraju, a także z Czech, 
Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Kenii. Uczestnicy walczyli 
w 66 konkurencjach (w tym 20 drużynowych) 

indywidualnie i zespołowo w różnych grupach wiekowych od dzieci w 
wieku szkolnym do osób dorosłych. Wszyscy mieli zapewnione 
zakwaterowanie i wyżywienie. 

Warszawę reprezentowali bracia bliźniacy: Piotr i Michał Ochman . 
Wzięli udział w pływaniu stylem klasycznym w grupie seniorów na 
dwóch dystansach – 100 i 200 metrów. Razem zdobyli 4 medale: dwa 
srebrne i dwa brązowe. Nasi medaliści już od ośmiu lat jeżdżą na 
ewangelickie olimpiady sportowe letnie i zimowe reprezentując 
Warszawę i zawsze z sukcesami. 

Emocje sportowe konkurowały ze świetna zabawą. Uczestnicy 
zawodów odnowili stare znajomości z poprzednich olimpiad, a także 
nawiązali nowe przyjaźnie. Uczestnictwo w zawodach było przeplatane 
kibicowaniem koleżankom i kolegom w różnych dyscyplinach oraz 
spotkaniami towarzyskimi po zawodach. 

Równolegle do zawodów odbywały się również programy alternatywne 
(np. koncert organowy, filmy itp.) 

Mamy nadzieję, ze w kolejnych olimpiadach weźmie udział, jak 
dawniej – większa grupa zawodników z Warszawy. 

��� 
 
 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW PTE W KATOWICACH  
NOWE WŁADZE PTE 

 

Dnia 21 kwietnia 2007r w sali parafialnej Parafii E-A w Katowicach przy  

ul. Warszawskiej 18 obradowało Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego, uczestniczyło w nim 27 delegatów na 37 zgłoszonych. 

Oddział Warszawski PTE reprezentowali ks. Jan Hause i Bohdan Sabela. Planowany 

porządek Zebrania był bardzo bogaty, zawierał 22 punkty.  

 Zebranie otworzył Prezes PTE p. Józef Król. 

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano ks. Jana Hause, sekretarzem Zebrania 

wybrano p. Marię Miarka. Zebranie rozpoczęto Hasłem Biblijnym – Psalm 38,6. 
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Po wybraniu komisji mandatowo – wyborczej oraz uchwał i wniosków i 

stwierdzeniu prawomocności zebrania, nastąpiła część  sprawozdawcza. 

Towarzystwo ma 14 oddziałów, z tego 2 mają osobowość prawną, 2 oddziały są w 

trakcie jej załatwiania. ZG zaleca taki status oddziałom, jest to bowiem warunkiem 

na uzyskanie przez nie pomocy finansowej ze środków publicznych.  

W okresie sprawozdawczym dyplom Honorowego Członka PTE wręczono ks. 

biskupowi  seniorowi Janowi Szarkowi. 

W dyskusji nad sprawozdaniami wskazano na istotny postęp w jakości 

dokumentacji formalnej Towarzystwa. Zwrócono uwagę na konieczność 

powiadamiania organów nadzorujących o każdorazowych zmianach dotyczących 

władz Towarzystwa.    

W części dotyczącej form działalności zwrócono uwagę na relacje PTE – Forum 

Inteligencji Ewangelickiej, PTE – Władze Kościoła oraz PTE – ChAT. Zwrócono uwagę 

że Towarzystwo tworzą ludzie starsi, a mały jest w PTE udział młodzieży.  

Delegaci uchwałami przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium 

ustępującym władzom PTE. Uchwałą przyjęto (z obowiązywaniem od 1 stycznia 

2008r) nowe wysokości składek członkowskich: 15 zł/rok dla emerytów, rencistów i 

studentów, 24 zł/rok dla pracujących i 5 zł wpisowe. 

  

Kolejną istotną częścią Zebrania były wybory Władz Towarzystwa (w nawiasie 

liczba uzyskanych głosów). Prezesem PTE wybrano p. Józefa Króla (25). Do Zarządu 

wybrano następujące osoby: pan Jadwiszczok (23), pan Szturc (21), pan Godfrejów 

(18), pani Szeruda Goszyk (18). Pan Mrózek i pani Rakowska uzyskali po 16 głosów.  

W dodatkowym głosowaniu pan Mrózek uzyskał 17 głosów i tym samym wszedł do 

Zarządu, pani Rakowska została zastępcą członka Zarządu PTE. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: pan Wróbel (24), pani Polak ( 21) i pan Tondera (21).  

Do Sądu Polubownego wybrano pana Kowalczyka (22) oraz panią Grochal (18). 

 

Prezes PTE poinformował o przygotowaniach do sympozjum z okazji 225 rocznicy 

Patentu Tolerancyjnego. Sympozjum będzie jednodniowe, odbędzie się w Jaworzu 

k. Bielska - Białej. Zaproponowano, aby Walne Zebrania PTE wiązać z Forami 

Ewangelickim (przed lub po Forum). 

Delegaci z oddziału łódzkiego PTE przedstawili niepewne dalsze losy szpitala 

pediatrycznego w Łodzi założonego przez fabrykantów łódzkich ewangelików.    

 

Zebranie zakończono modlitwą oraz obiadem przygotowanym przez panie z 

Parafii EA w Katowicach.                                                         

 
Bohdan Sabela.  
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świąteczne śniadanie 
 

W sobotę 21. kwietnia, na zaproszenie Komisji 
Diakonijnej do sali parafialnej przy ul. Kredytowej przybyło około 40 
osób na poświąteczne śniadanie dla seniorów i samotnych. W 
spotkaniu wzięli udział: proboszcz ks. Piotr Gaś, ks. Sławomir Sikora, 
ks. dr Włodzimierz Nast., pani Gabriela Bakalarz.  

 
 

 
AK 
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SPOTKANIE WAZOWIANEK 
 
Od wielu lat pod koniec kwietnia byłe uczennice i 

absolwentki gimnazjum im. Anny Wazówny w Warszawie 
spotkały się w sali parafialnej na ul. Kredytowej. Szkoła Żeńska im. Królewny 
Anny Wazówny Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie działała w 
l. 1925-44.  

Powstała z inicjatywy władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a w 
szczególności bp. Juliusza Bursche. Na dyrektorkę powołano Helenę 
Bursche. 26 maja Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego udzieliło 
zezwolenia na prowadzenie gimnazjum.  Już rok później Gimnazjum 
otrzymało niepełne prawa gimnazjum państwowego, a od roku szkolnego 
1929/30 pełne prawa co oznaczało że maturę szkoła mogła przeprowadzać 
we własnym zakresie bez specjalnego przedstawiciela Kuratorium. 

 

 
 
Szkoła miała wysoki poziom naukowo-dydaktyczny, była bardzo 

nowoczesna, dobrze wyposażone pracownie szkolne, działały kółka 
naukowe, samorządy klasowe, kółko sportowe, drużyna harcerska. Aktywnie 
działało Koło Rodzicielskie. Parafia Ewangelicko-Augsburska  w 1931 r. 
ufundowała swoim dwom gimnazjum osiedla szkolne: dla gimnazjum im. 
Anny Wazówny był to dom w Banioszce (dla gimnazjum im. Mikołaja Reja 
dom oddalony o kilka kilometrów - nazwany „Rejówka”). W czasie roku 
szkolnego każda klasa wyjeżdżała tam dwukrotnie na tygodniowe pobyty – 
dzisiaj nazywalibyśmy to zieloną szkołą. Wybuch II wojny światowej przerwał 
normalne funkcjonowanie szkoły, ale zajęcia się odbywały na tzw. 
kompletach, odbywały się egzaminy maturalne. 
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W czasie okupacji uczennice aktywnie włączyły się w pracę konspiracyjną, 
wiele z nich zginęło w czasie okupacji lub w czasie Powstania 
Warszawskiego. 

Po wojnie Helena Bursche próbowała reaktywować jeszcze działalność 
Gimnazjum i Liceum im. Anny Wazówny w l. 1947-49 w baraku przy ul 
Puławskiej, ale potem została wicedyrektorką w gimnazjum im. M.Reja i tam 
przeszła część uczennic. Pierwszy zjazd absolwentek, wychowanek i 
nauczycieli Szkół Królewny Anny Wazówny odbył się baraku przy ul. 
Puławskiej w 1949 r., drugi w 1958 r., trzeci w 1973 r. – ostatni z udziałem 
dawnej dyrektorki - Heleny Bursche.  

W 1978 roku powstało przy Oddziale Stare Miasto Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy Koło Wazowianek , od 1990 r. jest to koło działające przy Parafii 
Świętej Trójcy. W 1982 r. ich staraniem upamiętniono szkołę niewielkim 
pomnikiem-kamieniem z mosiężną tablicą, na skwerku przy kościele. 

 
 

 
Helena Bursche zmarła 28 kwietnia 1975 r. Od tego czasu w każdą 

rocznicę śmierci uczennice z  Wazówny spotykają się przy Jej grobie, a w 
najbliższą tej dacie niedzielę  wazowianki spotykają się w sali parafialnej. 
Tak było i w tym roku. Na cmentarzu przy grobie Heleny Bursche 28 
kwietnia o 4 po południu spotkało się tylko kilka pań,  zapaliły znicze, złożyły 
kwiaty. Następnego dnia w niedzielę w czasie nabożeństwa wspomniano 
zmarłą dyrektorkę, nauczycieli i uczennice, a po nabożeństwie dokonano 
ponownego odsłonięcia pomnika po renowacji (mosiężną tablicę skradziono, 
obecnie zastąpiono ją granitową) i przeniesieniu w miejsce bliżej dawnej 
lokalizacji szkoły. W uroczystości wzięli udział: bp Janusz Jagucki, ks. dr 
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Włodzimierz Nast. i ks. Sławomir Sikora. Po uroczystościach w Sali 
Parafialnej odbyło się spotkanie towarzyskie Koła Wazowianek i 
zaproszonych gości. 

  
Z tej okazji wydano dzięki sfinansowaniu druku przez sponsorów, specjalny 

numer informatora w całości poświęcony Szkole Żeńskiej im. Królewny Anny 
Wazówny.  

Aldona Karska 
 

 
SPOTKANIA PO LATACH... 

 

Młodzież warszawskich parafii ewangelickich, w różnych czasach, zawsze 
aktywnie uczestniczyła w wypoczynkowych obozach młodzieżowych 
organizowanych przez Kościół.  

Czy to nad mazurskimi jeziorami, czy w górach spotykali się młodzi 
ewangelicy z całej Polski, zawierali znajomości, przyjaźnie, niejednokrotnie 
tam właśnie poznali swoją przyszłą żonę czy męża.  

Jak ważne te wakacje były dla nich świadczy to, że dziś po wielu, wielu 
latach wyrażają chęć spotykania w tych samych miejscach. Łączy ich jedno: 
spotykali się w tych miejscach gdy mieli po dwadzieścia parę lat, mieli te 
same problemy, przeżycia, łączyły ich takie miejsca jak: Nawiady, Warpuny, 
Jerutki, Salmopol...  

Wielu z dawnych uczestników tych obozów pełni dziś znaczące funkcje w 
Kościele, państwie, na uczelniach, w życiu społecznym, w zakładach pracy, 
w swoim zawodzie.  

I tak w pierwszych dniach maja  w Mikołajkach odbyło się spotkanie byłych 
uczestników młodzieżowych  obozów wypoczynkowych w Jerutkach, a 
tydzień później uczestnicy obozów młodzieżowych w Beskidach spotkali się 
w Salmopolu. 

 

MIKOŁAJKI, 3-6. 05. 2007 r. 
 

Tegoroczny zjazd uczestników obozów w 
Jerutkach zgromadził nieco mniej osób niż 
trzy lata temu. Ci, którzy z różnych powodów 
nie mogli przybyć do Mikołajek, nadesłali 
pozdrowienia i życzenia. Nie wszyscy mogli 
uczestniczyć w całym Zjeździe. 

Przeczytano pozdrowienia przesłane przez  
ks. Jana Grossa i ks. Jana Krzywonia. 
Zaprezentowano małą wystawę fotograficzną 
zatytułowaną „Jerutki wczoraj i dziś...” 
przedstawiającą kościół i plebanię w 
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Jerutkach z czasów naszych obozów i obecnie. Były też wystawione 
fotografie z obozów od 1961 r., a także pojedyncze zdjęcia z Nawiad. 
Wieczorem odbyła się projekcja zdjęć. 

Punktem kulminacyjnym zjazdu był wyjazd autokarem do Jerutek. 
Gospodarzem kościoła jest teraz parafia rzymskokatolicka w Świętajnie. 
Proboszcz ze Świętajna przyjechał i otworzył nam kościół. Przypomniał 
historię renowacji tej świątyni. Wystrój kościoła jest nieco inny niż w latach 
60. Dziś jest to świątynia rzymskokatolicka. Przed ołtarzem wisi znowu anioł, 
ale nie ten sam co przed laty i nie pełni też roli chrzcielnicy. 

W kościele ks. dr Włodzimierz Nast przeczytał Psalm 84. Prosił o to ks. Jan 
Krzywoń  w swoim liście. (Obaj byli w kierownictwie pierwszego obozu w 
Jerutkach w 1961 r.) 

Wzmocnieni kawą i kanapkami ruszyliśmy nad jezioro. Piękna słoneczna 
pogoda dodała uroku temu miejscu.  

W czasie zjazdu odbyliśmy też dwugodzinny rejs statkiem. Był grill, 
wycieczka samochodami do Sorkwit i Warpun. 

Niedzielne nabożeństwo wraz  z proboszczem parafii w Mikołajkach ks. 
Franciszkiem Czudkiem odprawiali bp Janusz Jagucki i ks. dr Włodzimierz 
Nast – uczestnicy zjazdu. Kazanie wygłosił bp Janusz Jagucki. 

Po obiedzie „pożegnania nadszedł czas...”. Ale z nadzieją, że za jakiś czas 
znowu się spotkamy. 

Aldona Karska 

    
SALMOPOL  11-13. 05 .2007 r.  

 
Beskid   Śląski   jest  uroczą   krainą  przez  cały   

rok   ,  ale  szczególną  porą   jest   wiosna, kiedy    
drzewa   mienią  się   różnymi  odcieniami  
zieleni, kwitną   kwiaty,  a  śpiew   ptaków  jest   
najpiękniejszą   muzyką. 

 Już   po  raz   piąty   spotkali   się   w   
Salmopolu   w  drugi   weekend   maja   
uczestnicy   młodzieżowych obozów  z   lat   
sześćdziesiątych   ubiegłego  wieku. Na   zjazd   
przybyło   około   20   osób   z   Warszawy, 
Olsztyna, Gdańska , Katowic   i   innych   miast. 
Nie  zabrakło przedstawicieli   dawnego  
obozowego  kierownictwa:  Alfreda  Lazara -  

inicjatora  i  organizatora   „Spotkań  po   latach” , ks.  Alfreda   Biety   oraz   
z  dawna   oczekiwanego   ks.  biskupa   Waltera  Jaguckiego, obecnie  
zwierzchnika   kościoła   luterańskiego  w  Wielkiej  Brytanii . 

Podczas inauguracyjnej kolacji z okazji małego jubileuszu (5!) wszyscy 
uczestnicy ubrani zostali w białe T-shirty z pamiątkowym napisem. 
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W  sobotę   12  maja,   przed   południem,   kilkuosobowa   grupa   
uczestników   udała  się  na  cmentarz  w   Starym  Bielsku, celem  złożenia  
wiązanki  kwiatów  na  grobie   ś.p.  ks. Marcina  Lukasa, dawnego  
kierownika  salmopolskich  obozów, uczestnika  trzech  pierwszych  spotkań   
w  latach   2003 – 2005,  a  przede  wszystkim   niezapomnianego  kolegi   i  
przyjaciela  . 

 W  tym  samym  czasie   pozostali   odbyli  tradycyjną   wycieczkę   na  
Biały  Krzyż  dla  wspomnień  i ....  sprawdzenia  kondycji. Niektórzy, 
obawiając  się , że  podejście  może  okazać  się  bardziej  strome  i  dłuższe   
niż   45  lat  temu , postanowili   dotrzeć  na  Przełęcz  Salmopolską  
samochodem. 

 W godzinach popołudniowych ks. A. Bieta podzielił się z uczestnikami 
zjazdu   wspomnieniami z lat swej pracy wśród Polonii brytyjskiej, a ks. 
biskup Jagucki przedstawił aktualną sytuację kościoła luterańskiego w 
Wielkiej Brytanii. 

  Pod wieczór zapłonęło tradycyjne ognisko na stoku Grabowej. Popas 
urozmaicony został występem zespołu „Gronie” z Wisły, który swym 
śpiewem i dowcipami rozgrzał atmosferę. 

Kapryśna aura, raz po raz padający deszcz zagonił towarzystwo pod dach, 
ale nie zepsuł humoru. Tortem i szampanem uczczono przyjęcie księdza 
Biety do grona emerytów, dziękowano ks. Jaguckiemu za przybycie na 
zjazd. 

Wśród śpiewów i anegdot wspominano wycieczki na Równicę, Baranią, 
Skrzyczne, do Malinowskich Skał, zielone noce, polowanie na żmiję, wypady 
na dansingi do Szczyrku i mecze siatkówki, przerywane gonitwą za piłką, 
uciekającą do Żylicy. Odżyła pamięć o znajomych sprzed lat: tych, co z racji 
stanu zdrowia nie mogli przybyć do Salmopola, tych, których los jest 
nieznany i tych, co odeszli na zawsze. Nieskończoną ilość razy oglądano 
zdjęcia. 

Ale wszystko, co przyjemne, trwa krótko. Tym razem zielonej nocy nie było.  
Niedzielne nabożeństwo w salmopolskim kościele było ostatnim oficjalnym 

punktem programu. Odprawili je wspólnie ks.ks. Jan Byrt – proboszcz, Alfred 
Bieta i Walter Jagucki. Ten ostatni wygłosił kazanie. Miłą niespodziankę 
sprawił wszystkim biskup diecezji cieszyńskiej ks. Paweł Anweiler, zjawiając 
się na moment w Salmopolu i witając znajomych z obozowych lat. Po 
wykonaniu tradycyjnego zdjęcia na stopniach kościoła przyszedł czas 
pożegnań. Odjeżdżających żegnała piosenka sprzed lat: „Do widzenia, do 
widzenia, do miłego zobaczenia...” a więc do miłego zobaczenia za rok! 

     
 

Alicja Sadomska – „Ala  z  Warszawy” 
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ZJAZD CHÓRÓW DIECEZJI WARSZAWSKIEJ W KIELCACH 
 

Doroczny zjazd chórów naszej diecezji odbył się w tym roku w Kielcach, w 
 deszczową sobotę 11 maja, z udziałem 7-
miu zespołów, w tym połączonego chóru 
parafii w Radomiu i jej filiału w Kielcach oraz 
ze Zgierza, Łodzi, Tomaszowa 

Mazowieckiego, obu naszych parafii 
warszawskich oraz Młodzieżowego Chóru 
Misyjnego z Łodzi. 

 
Wysokie uznanie graniczące z 

podziwem wzbudziła organizacja, w czym wielka zasługa parafian i 
gospodarza, ks. Proboszcza Wojciecha Rudkowskiego. Piękny i zabytkowy 
kielecki nasz kościół, pod wezwaniem Św. Trójcy, położony w samym 
centrum miasta nie pomieściłby zjazdu śpiewaków z całej diecezji i 
miejscowych słuchaczy. Szczęśliwie gościny udzieliło pobliskie Muzeum 
Zabawek, jedyne takie w Polsce i samo w sobie ciekawe, zamknięte tego 
dnia dla publiczności, a także kielecki Dom Kultury, którego pojemne sale 
umożliwiły zorganizowanie niezwykle ciekawych i pożytecznych warsztatów 
muzycznych, prowadzonych przez Prof. Janusza Króla z Akademii 
Świętokrzyskiej. Poziom poszczególnych zespołów podczas ich 
samodzielnych prezentacji okazał się, co naturalne, zróżnicowany. Jednak 
wykonana na zakończenie pieśń wspólna, „Modlitwa” J. Gawlasa do słów 
Ks. P. Sikory, przygotowana podczas poprzedzających – krótkich przecież – 
ćwiczeń i dyrygowana przez Prof. Króla właśnie zabrzmiała naprawdę 
pięknie. 

Naprawdę serdeczna gościnność gospodarzy przerosła oczekiwania. 
Trzeba tu wspomnieć o ich wymyślnych wypiekach i rewelacyjnym bigosie. 
Oprowadzający naszą grupę po mieście wręcz olśnił nas erudycją, a 
bogactwo atrakcji turystycznych w Kielcach kazało żałować, że zjazd nie był 
2-dniowy, jak w niektórych innych diecezjach. 

Na tle wspomnień z lat poprzednich podkreślić trzeba, że poziom wokalny 
naszych chórów, choć bez wyjątku zbyt słabych liczebnie, utrzymuje się.  

Chórowi naszej parafii towarzyszył w wyjeździe Ks. Biskup Janusz Jagucki 
z małżonką i ks. proboszcz Piotr Gaś. Ich troskliwa opieka sprawiła, że nie 
wyobrażamy już sobie bez nich jakiegokolwiek przyszłego wyjazdu.  

Wykonaliśmy Psalm 103 z muz. Schuetza i „Ach, mój niebieski Panie” 
(słowa i muzyka Wacława z Szamotuł) . Nasz dyrygent,  Michał Straszewski, 
debiutujący na takim forum, nie musiał się z pewnością wstydzić. Koncert – 
prezentację chórów obramowały utwory wiolonczelowe w wykonaniu P. Jana 
Burka z akompaniamentem P. Jacka Jarońskiego na organach. 

(M.P.) 
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WYSTAWA MALARSTWA  
 

19 maja 2006 roku w Sali 
parafialnej przy ul. Kredytowej 
otwarto wystawę malarstwa pani 
Zofii Kułakowskiej. Wystawę 
zatytułowaną: „Obud ź się, który 
śpisz, i powsta ń z martwych, a 
zajaśnieje ci Chrystus” otworzył 
ks. Jan Hause - prezes 
warszawskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego, 
przedstawił on również zebranym 
autorkę obrazów. Na otwarciu był 
też proboszcz parafii Ks. Piotr Gaś. 
Wśród gości wystawę odwiedził 
również bp Janusz Jagucki oraz 
goszczący w Polsce bp kościoła luterańskiego na Ukrainie. 

Głos zabrała autorka i zaprosiła wszystkich do oglądania wystawy, która 
będzie dostępna do końca czerwca 2007 r.  

��� 
 
 

PIKNIK PARAFIANY W KONSTANCINIE 
 

Po raz kolejny w dniu 
katolickiego święta Bożego 
Ciała nasi parafianie udali się 
na wycieczkę do Konstancina. 
Spotkanie na terenie EOD 
„TABITA” rozpoczęło  się 
krótkim rozważaniem i 
modlitwą w kaplicy „Tabity”, 
którą prowadził ks. Piotr Gaś. 
Na świeżym powietrzu przy 
stolikach, przy grillu spotkali 
się parafianie z 
pensjonariuszami, niektórzy udali się na spacery po okolicy. A pan inż. Jerzy 
Fedisz oprowadził chętnych po najnowszej części „Tabity”, w której trwają 
prace wykończeniowe. Na zakończenie pieśnią i modlitwa w kaplicy 
zakończono spotkanie. 
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NOWA POZYCJA KSIĄŻKOWA 
 

12. 06. 2007 r. w kościele Świętej Trójcy w 
Warszawie odbyła się promocja książki 
wydanej przez Komisję Ochrony Pamiątek 
– Społeczny Instytut Historyczny przy 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie  pt. „Ewangelicy 

warszawscy w walce  o niepodległość Polski 1939-45 – słownik 
biograficzny”.  
Uroczystość zgromadziła liczne grono parafian z obu parafii luterańskich i 
parafii ewangelicko-reformowanej. Obecny był naczelny kapelan EDW bp 
Ryszard Borski, a także proboszczowie parafii Św. Trójcy i parafii 
ewangelicko-reformowanej.  
Wśród licznie przybyłych byli Ci, których biogramy są zamieszczone w tej 
książce.  
Zgromadzonych powitał i rozpoczął prezentację książki proboszcz parafii ks. 
Piotr Gaś. Profesor Karol Karski1 dokonał prezentacji książki podkreślając 
ogrom pracy jaki włożyła redakcja. Zwrócił uwagę na wybrane biogramy 
rodzin ewangelickich, których liczni przedstawiciele zaangażowani byli w 
walkach o niepodległość na różnych frontach II wojny światowej. Głos zabrał 
również bp gen. Ryszard Borski, który zwrócił uwagę na los kapelanów, m. 
in.  ks. sen. płk. Ryszarda Paszko i jego dwóch synów. Głos zabrała też pani 
Alina E. Janowska przewodnicząca KOPSIH, która specjalnymi dyplomami 
podziękowała wszystkim tym, którzy pomagali przy powstaniu tej książki. 
Pani Aleksandra Sękowska opowiadała również o swojej pracy nad 
słownikiem. Wystąpienia mówców przeplatane były występami chóru, oraz 
grą organową w wykonaniu pani Emilii Dziubińskiej, swoje wiersze czytała 
pani Alina E. Janowska. Spotkanie zakończył proboszcz parafii zachęcając 
do zakupu tej książki i zaprosił zebranych na poczęstunek do sali parafialnej. 

 
EWANGELICY WARSZAWSCY  
W WALCE O NIEPODLEGŁO ŚĆ 

1939 – 1945 
Słownik biograficzny - tom pierwszy 

Komisja Ochrony Pami ątek – Społeczny Instytut Historyczny 
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, 

Warszawa 2007, 708 s., cena 50 zł 
Do nabycia w kancelarii Parafii i w ko ściele w stoisku z 

książkami  
 

                                                 
1 Pełny tekst przemówienia można przeczytać w internecie na stronie naszej parafii: www.luteranie.pl/warszawa-trojca 
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TEKST WYSTĄPIENIA PROF. DR. HAB. KAROLA KARSKIEGO 
PODCZAS PROMOCJI KSIĄŻKI 

 
Prace badawcze i redakcyjne były prowadzone pod przewodnictwem Aliny 

Eleonory z Rudzkich Janowskiej, zespół składał się  z 15 osób, w trakcie pracy 
trzy osoby zmarły (Irena Franke, Eugenia Rejowa, Maria Żytkow). Istniała ścisła 
współpraca z Komisją Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, jej przewodnicząca, Aleksandra Sękowska, 
wchodziła w skład zespołu prowadzącego prace badawcze i redakcyjne. W 
różnych pracach poza członkami Zespołu Badawczo-Redakcyjnego uczestniczyło 
17 osób, wśród nich zmarła niedawno Ewa Walterowa.  

Wszystkich autorów opracowań biograficznych było 39, w tym 24 spoza 
Zespołu Badawczo-Redakcyjnego. Nie wszyscy z nich dożyli wydania tej pozycji 
książkowej (m. in. Wiesław Rüger i Eugeniusz Szulc).  

Warto przypomnieć, że dziesięć lat temu, w 1997 roku, ukazała się książka pod 
tym samym tytułem, tyle że podtytuł brzmiał: „Wspomnienia i relacje”. Książka ta 
zawierała teksty orędzi duchownych zwierzchników obu Kościołów ewangelickich 
– biskupa Juliusza Burschego i superintendenta Stefana Skierskiego z 1 września 
1939 roku, dwa interesujące szkice historyczne pióra Aliny Eleonory z Rudzkich 
Janowskiej pt. „Księża i siostry diakonisy działający na terenie Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (1939-1945)” i Aleksandry 
Sękowskiej „Zbór Ewangelicko-Reformowany w Warszawie w latach drugiej wojny 
światowej” oraz wspomnienia i relacje ok. 70 osób. 

Obecna publikacja jest więc niejako uzupełnieniem czy dopełnieniem tej z 1997 
roku. W słowie od Redakcji dowiadujemy się, że „W toku prac zgromadzono 2021 
haseł biograficznych, w tym 257 dotyczących osób wyznania ewangelicko-
reformowanego. Postanowiono podzielić je na dwa tomy, opracowane w porządku 
alfabetycznym od A do Ż każdy. Niniejsza publikacja jako tom I zawiera 1408 
biogramów, w tym cały zbiór biogramów ewangelików reformowanych (…) 
Słownik przedstawia kilka pokoleń uczestników walk, urodzonych w latach 1863-
1931, wśród nich studentów i uczniów szkolnych. Starano się, w miarę 
dostępności materiałów, opracować ich pełne biografie w celu ukazania 
uwarunkowań historycznych  i społecznych, w których te osoby żyły i działały”. 

Redaktorzy publikacji wyjaśniają także, że w odniesieniu do pojęcia 
„warszawski” przyjęto wykładnię rozszerzoną. „Na kartach słownika znaleźli się 
więc rodowici warszawianie, którzy całą okupację przebyli w Warszawie. 
Włączono jednak do rejestru również przybyszów z terenów pozawarszawskich, 
uczestniczących w działaniach konspiracyjnych w stolicy – krócej lub dłużej. 
Biogramy otrzymali też mieszkańcy podwarszawskich osiedli, związanych 
administracyjnie lub historycznie z parafiami warszawskimi. W kręgu 
zainteresowania autorów słownika znaleźli się wreszcie ewangelicy warszawscy, 
działający w latach wojny na innych terenach”. 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w momencie wybuchu drugiej wojny 
światowej liczyła ok. 12 tys. członków, Parafia Ewangelicko-Reformowana – ok. 4 
tys. W wyniku działań wojennych liczba wiernych obu parafii zmniejszyła się 
kilkakrotnie. Znaczny odsetek parafian poniósł śmierć w wyniku terroru 
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okupacyjnego, zwłaszcza podczas Powstania Warszawskiego. Wielu z nich 
zginęło na różnych frontach wojennych. Spora liczba po Powstaniu osiedliła się w 
innych regionach kraju lub za granicą.  

Zgromadzona liczba ponad dwóch tysięcy biogramów ukazuje ewidentnie, jak 
bardzo aktywnie ewangelicy warszawscy włączyli się w walkę o niepodległość 
Polski. A przecież nie wolno zapominać, że ewangelicy znajdowali się w 
konfrontacji z okupantem w trudniejszej sytuacji niż katolicy. Znaczną ich część 
stanowili potomkowie niemieckich kolonistów. Z powodu niemiecko brzmiących 
nazwisk i ewangelickiej konfesji byli bardzo często poddawani naciskom, by 
przyjmowali niemiecką volkslistę. Z wielu biogramów dowiadujemy się, w jak 
trudnej niejednokrotnie sytuacji znajdowali się z tego powodu warszawscy  
ewangelicy. 

W tym miejscu wspomnieć należy tragiczny los Daniela Geringa, urzędnika 
Banku Gospodarstwa Krajowego. „Podczas okupacji niemieckiej  w 1939 r. 
mieszkał w Wawrze. W nocy z 26 na 27 grudnia tegoż roku został przez Niemców 
aresztowany w domu i w grupie 107 Polaków, mieszkańców Anina i Wawra, 
skazany na śmierć. Jak podaje E. Szulc na podstawie dostępnych mu źródeł, był 
to odwet za zastrzelenie przez miejscowych kryminalistów dwóch niemieckich 
żołnierzy. Danielowi Geringowi, jako jedynemu   z tej grupy mężczyzn, dano 
możliwość uratowania życia. Nosił bowiem nazwisko ówczesnego marszałka 
Rzeszy.  Żądano od niego, aby publicznie stwierdził, że jest Niemcem. Daniel 
Gering jednak temu zaprzeczył. Zdecydowanie mówił, że jest Polakiem. Powtórzył 
to kilkakrotnie, nawet tuż przed egzekucją”. 

Jest rzeczą powszechnie znaną, jak okrutnie mścił się okupant na rodzinie 
księdza biskupa Juliusza Burschego za jego propolską aktywność patriotyczną w 
okresie międzywojennym. Duchowni ewangeliccy, a także ich rodziny, byli 
szczególnie narażeni na prześladowania ze strony okupanta. Procentowo 
największe ofiary ponieśli duchowni Kościoła ewangelicko-reformowanego.  

Ks. Jan Józefat Potocki, urodzony w Kielcach w 1888 r., już jako uczeń 
gimnazjum był więziony przez władze carskie za druk i kolportaż skryptów do 
nauki języka polskiego. Potem wyjechał do USA, gdzie skończył studia teologii 
ewangelickiej i pracował w parafiach prezbiteriańskich. Do kraju wrócił w 1934 r. i 
wkrótce został reformowanym kapelanem wojskowym. Zginął w Katyniu 9 kwietnia 
1940 r. 

Inny duchowny reformowany, ks. Jerzy Jelen, urodzony w Warszawie, był od 
1936 r. proboszczem w Łodzi. Gdy w 1940 r. władze niemieckie zabroniły 
odprawiania nabożeństw języku polskim, prowadził je po czesku. Wybieg ten 
pomógł tylko czasowo. W Wielki Piątek 1941 r. został aresztowany i osadzony w 
więzieniu w Radogoszczy koło Łodzi. W kwietniu 1942 r. wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 26 grudnia tegoż roku.  

W Dachau został także zamordowany ks. Ludwik Zaunar, drugi proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. W czasie okupacji był 
członkiem AK i przedstawicielem Kościoła w rozmowach z Delegaturą Rządu na 
temat roli, jaką ten Kościół miał odegrać w Polsce powojennej. Korzystając z 
uprawnień urzędnika stanu cywilnego wystawiał fałszywe metryki urodzenia i 
ślubów Żydom ratując ich w ten sposób przed eksterminacją. Wywieziony 12 
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sierpnia 1944  w czasie Powstania Warszawskiego, był więziony w Obozie 
Koncentracyjnym w Hamburgu-Neuengamme, a następnie w Dachau. Tam został 
zamordowany 21 lutego 1945 r. Córka ks. Zaunara, Maria Elżbieta, Wazowianka, 
sanitariuszka podczas Powstania Warszawskiego, poległa 5 sierpnia 1944 w 
wieku 19 lat. 

Zapoznajmy się  jeszcze z losami dwóch rodzin duchownych luterańskich. 
Ks. Paweł Henryk Hause był kapelanem wojskowym, w chwili wybuchu wojny 

udał się ze Sztabem Armii do Rumunii, gdzie został internowany, a następnie 
wydany Niemcom i do końca wojny przebywał jako jeniec w obozach Dorsten, 
Grossborn i w Lubece. W tym czasie jego rodzina  (żona i dwaj synowie) została 
ewakuowana z rodzinami wojskowymi  na wschód w okolice Lwowa, a stamtąd 
wywieziona w 1940 r. przez Rosjan na Syberię. W roku 1945 ks. Hause powrócił 
do Krakowa i pełnił nadal służbę wojskową jako kapelan. Pobyt w obozach 
jenieckich spowodował jednak utratę zdrowia, zmarł 23 lutego 1946 roku 
przeżywszy 49 lat. Starszy syn ks. Hausego, Karol Paweł, ur. w 1926 r.,  najpierw 
pracował w Ałtajskim Kraju na stanowisku traktorzysty, potem, w 1943 r. wyjechał 
do Sielc nad Oką do tworzącej się I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod 
dowództwem gen. Berlinga. Zginął pod Lenino w październiku 1943 r. w wieku 17 
lat. Żona ks. Hausego  powróciła z młodszym synem Janem  ze Związku 
Radzieckiego do Polski kilka tygodni po śmierci męża. 

I wreszcie na koniec, los rodziny Zajączkowskich. Janina Zajączkowska, z d. 
Liecht, ur. w 1893 r. w Warszawie, owdowiała w 1924 r. Pracowała w Elektrowni 
Miejskiej przy ul. Foksal. W czerwcu 1940 r. odmówiła podpisania volkslisty. W 
reakcji na jej postawę gestapo aresztowało jej pięciu synów i córkę. Dzięki 
okupowi doprowadziła do zwolnienia swoich dzieci, które musiały jednak wyjechać 
na roboty do Niemiec.  W czasie Powstania Warszawskiego organizowała pomoc 
dla powstańców i grup osób cywilnych. Wypędzona z Warszawy przeszła przez 
Obóz Przejściowy w Pruszkowie. Po wyzwoleniu powróciła do Warszawy, gdzie 
zmarła w 1976 roku. 

Dwóch synów Janiny Zajączkowskiej, po powrocie do Warszawy z robót 
przymusowych dzięki interwencji matki, zmarło na gruźlicę: Karol – w 1941 r., 
Ryszard – w 1942 r. Trzeci – Henryk po powrocie do Warszawy działał w 
konspiracji AK. W dniach Powstania Warszawskiego walczył na Górnym 
Czerniakowie i w Śródmieściu. Dostał się do niewoli niemieckiej, skierowany do 
Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu przebywał tam do wyzwolenia przez 
wojska Armii Czerwonej w 1945 r. Po wyzwoleniu wyjechał do Krakowa, gdzie 
zmarł rok później w wieku 28 lat. Czwarty z braci – Witold, był uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego, po jego upadku udało mu się zbiec  z Obozu 
Przejściowego w Pruszkowie. W 1948 r. przeprowadził się do Legnicy, gdzie 
zmarł kilka lat temu. 

Szczególnie interesujące i dramatyczne były losy piątego z synów – Jana. Po 
kilku tygodniach pracy przymusowej  w Niemczech zdołał uciec. Bez dokumentów 
i pieniędzy przedostał się do Łodzi. Dzięki pomocy znajomego księdza 
przekroczył nielegalnie granicę Generalnego Gubernatorstwa w grupie 
szmuglerów cukru. Po powrocie do Warszawy zawarł wcześniej planowany 
związek małżeński i podjął pracę w Elektrowni Tramwajowej przy ul. 
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Przyokopowej, którą kierował Herman Wegner, ojciec ks. Henryka Wegnera, 
kolegi ze studiów teologicznych. Działał w konspiracji, ukrywał broń i materiały 
potrzebne do przygotowania prasy podziemnej. Wybuch Powstania 
Warszawskiego zastał go na letnisku z dziećmi koło Warszawy. Po wyzwoleniu 
wraz z rodziną osiadł w Legnicy. Dokończył przerwane w latach wojny studia 
teologiczne, w 1948 r. został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego i został administratorem parafii w Legnicy.  Przez blisko 40 lat 
prowadził działalność duszpasterską na Ziemiach Zachodnich, w 1987 r. 
przeszedł na emeryturę. 13 marca b. r. ukończył 91 rok życia. 

Jedyna córka Janiny Zajączkowskiej – Irena, po zwolnieniu z oddziału 
kobiecego Pawiaka zaangażowała się w pracę konspiracyjną. Uczestniczyła w 
Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka, później dostała się do niewoli i 
została przesłana do Żeńskiego Obozu Koncentracyjnego w Ravensbrück. Po 
wyzwoleniu obozu dostała się pod opiekę szwedzkich służb medycznych. Po 
powrocie do Stolicy  zamieszkała w Ząbkach koło Warszawy razem z matką, 
jednak po przeżyciach obozowych pozostała inwalidką. Po śmierci matki 
zamieszkała u brata w Legnicy, tam zmarła w 1977 roku w wieku 57 lat. 

Takich lub podobnych życiorysów można by na podstawie słownika 
biograficznego przytoczyć co niemiara. Jedno nie ulega wątpliwości: ewangelicy 
warszawscy bardzo dobrze zdali egzamin z patriotyzmu podczas drugiej wojny 
światowej. 

 

 
 

ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 

1.sierpnia minie kolejna, 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Wśród walczących, łączniczek, wśród sanitariuszy byli i nasi parafianie. W 
niniejszym numerze prezenujemy wspomnienia naszej parafianki pani Marii 
Bryner-Milbrandt : 
 

Mój   udział w Powstaniu Warszawskim 
 

Trudno sobie wyobrazić, że mimo upływu lat, tyle wspomnień 
pozostało z tych 2 miesięcy mojego życia. Przygotowywania do 
Powstania trwały przez parę lat wojny. W ramach służby 
sanitarnej Armii Krajowej ukończyłyśmy tajne kursy sanitarne 
/nawet miałam praktykę w szpitalu Dzieciątka Jezus/, 
przygotowywano szpitale polowe i punkty sanitarne, gromadziliśmy środki 
lekarskie i opatrunkowe.  

31 lipca 1944 r., ogłoszono, drugie już dla żołnierzy konspiracji, ostre pogotowie. 
Mieszkałam wówczas we Włochach pod Warszawą, więc po południu 
pożegnałam się z rodzicami i uprzedziłam, że jeżeli jutro nie wrócę, to znaczy, że 
zaczęło się Powstanie. No i nie wróciłam. Przez cały czas, do 12 października, nie 
mieli o mnie żadnej wiadomości, a codziennie widzieli bombardowane i palące się 
miasto.  
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Z trudem dostałam się do Warszawy, nocowałam u koleżanki z drużyny 
harcerskiej i z tego samego patrolu, która mieszkała na Wspólnej.  

1 Sierpnia zawiadomił nas łącznik, że mamy się zgłosić na wyznaczony punkt 
sanitarny przy ul. Dobrej u Sióstr Urszulanek. Dotarłyśmy tam wcześniej, a o 
godzinie 16:50 rozpoczęła się akcja na Powiślu. Przez pierwsze dni Powstania  
pełniłyśmy dyżury w zorganizowanym tam  punkcie sanitarnym. Jednakże po paru 
dniach okazało się, że jest nas zbyt dużo. Przez ulicę Dobrą nie można było 
przenosić rannych walczących żołnierzy - przez cały czas ulica była pod silnym 
obstrzałem, co bardzo ograniczało dostęp do nas. Z tego względu 6 sierpnia nasz 
6-cioosobowy patrol dostał rozkaz przejścia do szpitala w budynku PKO /obecnie 
Poczta Główna/ przy ul. Świętokrzyskiej. Prowadził nas łącznik i niezapomnianym 
przeżyciem było przejście Tamką. Zobaczyłyśmy, po prawie 5 latach, biało 
czerwone flagi na domach, z głośnika nadawane były wiadomości radia 
powstańczego. Panowała radosna atmosfera. Doszliśmy do Nowego Światu i tam 
już wyglądało inaczej. Od strony Alei Jerozolimskich Niemcy strzelali do każdego 
przechodzącego człowieka. No, ale udało się nam wszystkim przebiec i doszliśmy 
do wyznaczonego nam szpitala. Na Placu Napoleona /obecnie Powstańców/ 
panowała radość, bo nasze oddziały zdobyły Pocztę Główną /na tym miejscu stoi 
teraz Narodowy Bank Polski/. Szpital mieścił się w podziemiach budynku. 
Dostałyśmy kwaterę na piętrze, a potem zeszłyśmy na dół. Był to duży i jak na 
ówczesne warunki dobrze wyposażony szpital wojskowy. Zanim uruchomiono 
wentylację, dwaj jeńcy niemieccy tłoczyli powietrze ręcznym urządzeniem z korbą. 
Był to też zdumiewający widok.  

W szpitalu tym, jako sanitariuszki, pełniłyśmy dyżury na salach pełnych rannych 
żołnierzy. Ze względu na dobrą obsadę lekarską i możliwość wykonywania tam 
operacji, przynoszono do nas wielu ciężko rannych. Jako patrol sanitarny 
uczestniczyłyśmy w akcjach zbrojnych, aby udzielać pierwszej pomocy rannym 
żołnierzom i przenosić ich do szpitala. Byłyśmy m.in. na Placu Grzybowskim, przy 
zdobywaniu Pasty na Zielnej, na Placu Dąbrowskiego, Szkolnej, Świętokrzyskiej. 
Na skutek nieustannych bombardowań było też wielu rannych. Pamiętam 
straszliwie poparzonych żołnierzy, na których kwaterę spadły tzw. „krowy” te 
akurat były zapalające. Otrzymali od razu pomoc,  

Ale, niestety, nikt nie przeżył. 
W czasie wolnym wykonywałyśmy inne prace związane z działalnością szpitala, 

takie jak przenoszenie medykamentów, żywności i inne. Utrzymywałyśmy 
kontakty z harcerkami i harcerzami z innych ugrupowań, nawet odbył się 
„kominek” harcerski w gmachu Prudentialu /wówczas najwyższego budynku w 
Warszawie./ 

 W pierwszych dniach września zbombardowano szpital – bomba wpadła przez 
szyb do podziemia i przeniesione zostałyśmy na drugą stronę Alei Jerozolimskich. 
Przez Aleje przechodziło się wykonanym przez powstańców przekopem, bo na 
górze byli Niemcy. Tam zostałyśmy skierowane do szpitala na Mokotowskiej. We 
wrześniu warunki były już nieporównanie trudniejsze. Ulice wokół nas były 
systematycznie bombardowane, rannych coraz więcej, ale ciągle nie mogłyśmy 
sobie wyobrazić, że powstanie upadnie, ciągle się zdawało, że otrzymamy pomoc.  
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Przez cały okres Powstania nasz harcerski patrol sanitarny 39 WŻDH trzymał się 
razem. W skład jego wchodziły: Halina Kozyrska-Holka, Wanda Tarczyńska-
Mordasewicz, Maria Mordasewicz-Żakowska, Krystyna Krysicka-Smolińska, Maria 
Bryner-Milbrandt. 

Niestety 2 października nastąpiła kapitulacja. Był to bardzo smutny dzień. 
Dowiedziałyśmy się, że Warszawę mają opuścić wszyscy żołnierze i mieszkańcy 
miasta. Następnego dnia otrzymałyśmy od Komendantki przydział do tzw. 
Oddziałów Osłonowych. Oddziały te miały zabezpieczać wyjście wszystkich ludzi 
z Warszawy. Dostaliśmy kwatery przy ul. Widok. Nasze legitymacje powstańcze 
Niemcy ostemplowali swoją pieczątką tzw. „gapą” dzięki czemu mogliśmy się 
poruszać po ulicach.  

Najpierw wyszli żołnierze, potem ludność cywilna, szpitale cywilne i wojskowe. 
Jeszcze byliśmy w Warszawie, gdy Niemcy zaczęli po kolei podpalać ocalałe 
jeszcze domy.  

Nasze oddziały wyszły z Warszawy  9 października, gdy już oficjalnie nikogo nie 
było w mieście. Przy ul. Nowowiejskiej trzeba było oddać broń, co robiło wielkie 
wrażenie. Zawsze broni było za mało, wielu powstańców zdobywało ją na 
Niemcach w trakcie walk, więc oddanie jej stało się wielkim przeżyciem. 
Poprowadzono nas pieszo do obozu przejściowego do Ożarowa, a po kilku dniach 
towarowymi wagonami zawieziono nas obozu jenieckiego - Stalag IV B Muhlberg, 
podobóz Zeithain. Mieścił się tam szpital jeńców wojennych. Zgodnie z konwencją 
genewską w styczniu przeniesiono nas do pracy w Bautzen /Budziszyn/. Tam 
pracowałyśmy w Fabryce jako lutowaczki. Oczywiście wszyscy jeńcy pracowali 
bardzo powoli, ale tak, aby Niemcy się nie zorientowali. W połowie kwietnia 
zbombardowano fabrykę, a nasza obstawa niemiecka, która okropnie bała się 
wojsk rosyjskich, wyprowadziła wszystkich jeńców z Budziszyna na zachód. 
Wędrowaliśmy parę tygodni przez góry na południowy zachód nocując po drodze 
w stodołach. W nocy z 8 na 9 maja zapanowało absolutne rozprężenie. Mnóstwo 
cywilnych Niemców też uciekało na zachód, na drogach leżała porzucona broń, 
samochody. „Nasi” Niemcy też nas zostawili. Trafiliśmy wreszcie do miasta 
Teplitz-Schonau, gdzie weszli Rosjanie. Po kilku tygodniach część polskich 
jeńców pojechała do strefy zachodniej, ja wróciłam do Polski. 

   Dużo się teraz mówi o patriotyzmie. Wydaje mi się, że tego w szkole, nawet na 
specjalnej lekcji, nikt nikogo nie nauczy. Nam nikt nie opowiadał frazesów, ale 
było dla nas oczywiste, że naszym obowiązkiem i powinnością jest walczyć o 
wolną Polskę. 

Maria Milbrandt 
 

Pani Maria Bryner-Milbrandt  była uczennicą Szkoły Żeńskiej im. Królewny Anny 
Wazówny, a  okresie okupacji niemieckiej uczęszczała do tajnego Gimnazjum im. Anny 
Wazówny i na tajnych kompletach w 1944 uzyskała małą maturę.  Miała zaledwie 17 lat, 
gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, ale była już do niego przygotowana: harcerka 39 
Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w szkole i w ramach Szarych Szeregów, 
odpowiednio przeszkolona, znała swoje zadania, po ogłoszeniu alarmu punktualnie stawiła 
się w wyznaczonym punkcie zbiórki. Była w jednej z ostatnich grup, które opuszczały 
zniszczoną, płonącą Warszawę. Podzieliła los tysięcy powstańców warszawskich, wiele 
miesięcy spędziła w obozach jenieckich. Po oswobodzeniu jak najszybciej wróciła do 
Polski. Maturę zdawała w Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego, 
na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła psychologię. Dziś już na emeryturze, ciągle 
aktywna w pracach społecznych, w parafii, przewodniczy Kołu Wazowianek.  

A.K. 



 26 

������������LISTY������������  
 

DIAKONIA AMSTERDAMSKA 
(W 25-lecie nawiązania kontaktów z Parafią Świętej Trójcy w Warszawie) 

 
Moje wspomnienie o Diakonii Amsterdamskiej wiąże się w 

małym stopniu z moim społecznym zaangażowaniem w 
pracach dla Parafii Świętej Trójcy. 

W latach 80. na prośbę ówczesnego proboszcza, ks. 
Jana Waltera wykonywałam dla parafii prace o 
charakterze plastycznym. 

Po okresie stanu wojennego naszą parafię odwiedzały różne 
delegacje zagraniczne. Nawiązywane były różne kontakty. 

Moja pomoc była przydatna, bo wykonywałam różne adresy, podziękowania , 
wpisy do księgi pamiątkowej, dekoracje, napisy do wystaw itp. 

Jak wiadomo, o materiały i farby było wtedy trudno. Po nawiązaniu kontaktów 
przez nasza Parafię z Diakonią Amsterdamską – ks. Jan Walter pytany przez 
Holendrów o potrzeby Parafii wymienił wśród innych, materiały do prac 
plastycznych. 

Nad realizacją zamówień czuwał osobiście przez wiele lat wielce zasłużony Bob 
Hulst. Kontaktował się też ze mną poprzez ks. Jana Waltera co do szczegółów 
potrzebnych materiałów i ich ilości. Dołączał je przy okazji każdego transportu do 
Warszawy pilotując przewóz darów.  

Miałam przyjemność gościć go w naszym domu. Bezpośredni, energiczny.i 
sympatyczny, z moją żyjącą wówczas jeszcze matką porozumiewał się w języku 
niemieckim, a z córką Jolantą po angielsku. 

Znajomości i przyjaźnie z biegiem lat się rozszerzały i pogłębiały. Dochodziły 
coraz to nowe osoby, które odwiedzały naszą parafię. Przy Parafii powstała tak 
zwana „grupa holenderska”, w której znajomość języków obcych pozwalała na 
głębsze zaangażowanie się we wzajemnych kontaktach. 

Mile wspominam panie, które udzielały się w Diakonii Amsterdamskiej 
przygotowując dary dla Warszawy. 

Inę Stolp i jej matkę Anitę Stolp Doevendans, Christinę Ernst, Hildę Ter Laak i jej 
matkę Idę (nazwiska nie pamiętam).  

Były też i inne osoby, ale te  wymienione - były w naszym domu. Z nimi 
miałyśmy tez ciągły kontakt listowny. 

Córka moja, Jolanta, dwukrotnie była w Holandii, oczarowana urokiem tego kraju 
i serdecznością gospodarzy: raz, z delegacją naszej Parafii, której przewodniczył 
ks. W. Nast na zaproszenie ks. Jana Happee (w imieniu parafii amsterdamskiej); 
drugi raz na prywatne zaproszenie Idy oraz Hildy Ter Laak i jej matki. 

Przyjaźń miedzy nami coraz bardziej się pogłębiała. Któregoś roku Hilda z matką 
i przyjaciółką postanowiły spędzić urlop w Polsce. 

Do wspólnego spędzenia wakacji na „4 kółkach” zaprosiły moją córkę, która 
pełniła też rolę „przewodnika” po Polsce. 
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Gdy wiosną 1986 roku Jolanta brała ślub, cztery panie: Ida, Christina Ernst, 
Hilda Ter Laak i jej matka, nie zważając na trudy podróży pociągiem postanowiły 
uczestniczyć w ceremonii. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego, w kościele Świętej Trójcy i na weselu. Każda z 
nich wręczyła córce po jednym tulipanie przy okazji składania życzeń. Było to 
bardzo sympatyczne a zarazem symbolizowało Holandię. 

Po narodzinach mojego wnuka Piotra, Hilda przyjechała ponownie do Polski. 
Wzięła udział w uroczystościach jego chrztu w kościele i w domu jako matka 
chrzestna. Po wyjściu za mąż Hildy i jej wyjeździe do Stanów Zjednoczonych 
kontakt z nią stawał się coraz rzadszy, aż w końcu urwał się. Być może wpływ na 
to miał charakter pracy jej męża. 

Ina Stolp tez wyszła za mąż. Przez jakiś czas przysyłała listy ze zdjęciami 
swoich dzieci i męża Erica. Matka jej pisała krótkie listy po niemiecku. Pani Anieta 
doskonale rozumiała się z moją mamą i to głównie między nimi była ta 
korespondencja. 

Diakonii amsterdamskiej nasza Parafia zawdzięcza bardzo wiele. Duża ofiarność 
społeczności holenderskiej wspomogła niejedną polską rodzinę. Pomoc po stanie 
wojennym w postaci paczek żywnościowych czy odzieży, niosły nadzieję i otuchę 
w ciężkich czasach. Sprawiały radość. 

Niezwykłość i znaczenie tej akcji polegała na jej długim trwaniu, a nie 
jednorazowej akcji, w ciągłym kontakcie obu bratnich parafii i szczególnej 
łączności w okresie Adwentu. Czego wyrazem była zawsze paląca się świeca z 
Amsterdamu przed ołtarzem kościoła Świętej Trójcy. 

Za to pełne poświęcenia zaangażowanie się członków Diakonii w przygotowanie 
pomocy w postaci transportów do Polski – serdecznie dziękuję! Bobowi Hulstowi 
zawdzięczamy to, ze te transporty docierały do miejsca przeznaczenia. Potrafił, 
jak mało kto, pokonywać przeszkody na granicy. 

Wszystkie wymienione i nie wymienione przeze mnie osoby pozostaną w mojej i 
mojej rodziny wdzięcznej pamięci. 

(-)Danuta Janowska 

PS. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje wspomnienie obejmuje jedynie wąski odcinek 
kontaktów z Holendrami. 

A miał on przecież bardzo szeroki zakres. Nie wspomniałam np. o pomocy finansowej  dla 
potrzeb samej Parafii Świętej Trójcy. 

Nie piszę o przekazywaniu doświadczeń Diakonii holenderskiej w dziedzinie opieki nad ludźmi 
w podeszłym wieku. Moja wiedza tym przedmiocie jest zbyt mała. Niewątpliwie te wzajemne 
kontakty łączone zawsze ze spotkaniami na terenie parafii, w mieszkaniach prywatnych i 
zwiedzaniem obu miast: Amsterdamu i Warszawy przybliżały oba nasze kraje.  

Tym, którzy mieli możliwość wyjazdów prywatnych lub uczestniczyli w delegacjach, stały się 
bliższe: kultura, zwyczaje, sztuka i zabytki architektoniczne. 

D.J. 

W dniach 28-30 września 2007 r. odbędzie się  
w Ośrodku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w Warszawie, przy ul. Miodowej 21 

XVI OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH 
nt. „ZA I PRZECIW ORDYNACJI KOBIET” 

do udziału w obradach serdecznie zaprasza 
Synodalna Komisja Kobiet 
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� � 
WAŻNE ADRESY I TELEFONY 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

w godz. 1000-1600 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

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

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

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

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

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

��� 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

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

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

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

 

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

                                                           
Do użytku wewnętrznego 
 


