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

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

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

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

Czy wiesz Ŝe: 

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

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

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

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

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 

LATO 2017

Aldona Karska
Podświetlony

Aldona Karska
Notatka
ś
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Kopuła po remoncie, widok od ul Mazowieckiej, fot. Marta Janowska

Kochani!
Przed nami letnie miesiące. Myślę, że dla spo-
rej grupy czas ten wiąże się z odpoczynkiem 
i wakacjami. Dzieci i młodzież wyjeżdżają 
na wiele obozów, wyjazdów, koloni. Dorośli 
wyjeżdżają na urlopy, wycieczki czy do sa-
natoriów. Każda taka podróż to możliwość 
poznania nowych miejsc, nowych zwyczajów 
i w dużej mierze nowych osób. Ale nie trze-
ba daleko wyjeżdżać, by móc poznać coś lub 
kogoś nowego. Można także poznać kogoś w 
nowy lub głębszy sposób. Ale tak naprawdę 
czym według nas jest prawdziwe poznanie? 
W ostatnich miesiącach spostrzegłam, że 
znaczenie tego słowa bardzo się zmieni-
ło. Młodzi ludzie często ledwo się komuś 
przedstawili, a już uważają, że są przyjaciół-
mi i dobrymi znajomymi. Dodają także wie-
le nowopoznanych osób na różnych porta-
lach społecznościowych. Mam wrażenie, że  
w dzisiejszych czasach mam wrażenie nie 
znamy bliżej ludzi, może poznaliśmy ich imię 
i nazwisko, ale gdybyśmy mieli powiedzieć 
czy znamy tą osobę (nie chodzi mi o plotki) 
to czujemy pustkę i nie wiemy co powiedzieć. 
Jesteśmy obok kogoś, a nie z kimś w relacji. 
Podobnie jest z miejscami, będąc gdzieś prze-
jazdem, czy na chwilkę wiele osób uważa, że 
już wszystko zobaczyło i nie musi dogłębniej 
poznawać, czego doświadczyłam kilkukrot-
nie organizując półkolonie dla dzieci. Nie 
chciały gdzieś iść bo już tam były, na szczęś-
cie jednak kiedy weszliśmy, zobaczyliśmy to 
odkryliśmy coś nowego. 
Obserwując ludzi, a w szczególności dzieci 
i młodzież mam wrażenie, że również tak 
traktujemy Słowo Boże. Czytamy je omijając 
historie, które znamy, kiedy ktoś czyta coś 

znanego wyłączamy się, ponieważ wiemy co 
nastąpi dalej. A przecież każdorazowo Bóg 
na nas wpływa przez swoje Słowo. Bo po-
znawanie Go pobudza naszą wiarę. 
Jedna z pieśni dla dzieci śpiewana na szkółce 
niedzielnej ma takie słowa: Kiedy czytam Boże 
Słowo trzy pytania stawiam sobie: co Ono mówi? 
Co Ono znaczy? Co Bóg powiedzieć mi chce? 
Przez każdorazowe czytanie Biblii możemy 
bliżej poznać i doświadczyć Boga, bliżej po-
znać siebie, a także w nowy sposób popa-
trzeć na ludzi wokoło.
Apostoł Paweł w liście do Filipian zapew-
nia zborowników o tym, że pamięta o nich  
w modlitwie. Woła do Boga, aby ich miłość 
do Boga i ludzi stawała się coraz większa. 
I o to modlę się, aby miłość wasza coraz 
bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie 
doznanie, ( Filipian 1,9)
Obfitowała w poznanie - wskazuje na to, że jest 
to pewien proces. Nie coś co osiągnę i mogę 
„osiąść na laurach”, ale staram się coraz bar-
dziej pogłębiać. Poznawanie Boga a także lu-
dzi, których stawia na naszej drodze to ciągle 
trwająca przygoda. Nie wiem jak Państwo, 

Diakon Dorota Fenger

SŁOWO NA WAKACJE

Aldona Karska
Podświetlony

Aldona Karska
Notatka
wykreślić
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ale ja bardzo lubię poznawać ludzi bliżej, 
aby móc ich zrozumieć. Tak samo jest z Bo-
giem im bardziej go poznajemy tym bardziej 
możemy się do niego zbliżać i doświadczać  
w taki wyjątkowy, osobisty, wręcz „intymny” 
sposób. 
Jakiś czas temu usłyszałam stwierdzenie „iść 
na spacer z Panem Bogiem”, bardzo mi się 
to spodobało. Od razu poprosiłam o wyjaś-
nienie co autor miał na myśli: A mianowicie 
spędzenie czasu sam na sam ze Stwórcą. Do-
świadczenie samotności aby w niej odnaleźć 
Boga wkładającego swoje słowa w nasze 
serca. Jest to także czas gdy mogę Bogu po-
wiedzieć co leży mi na sercu. Jakby zrzucić 
ciężar. Jest nam to bardzo potrzebne w tym 

pędzącym świecie. Zatrzymać się i znaleźć 
czas na chwilę z Bogiem. 
Codzienne obowiązki sprawiają, że czę-
sto  brak nam sił na pójście do kościoła, na 
czytanie Słowa Bożego czy nawet rozmowę 
z drugim człowiekiem. Czas wakacji może 
zachęcić nas abyśmy zatrzymali się i spotka-
li z Bogiem. Aby móc go bliżej poznać i jak 
mówi hasło biblijne na miesiąc lipiec aby ta 
najwspanialsza Boża miłość zmieniała nas  
i pomagała nam dostrzegać to co jest wo-
koło. Życzę nam wszystkim abyśmy mogli 
poznać i doświadczyć Bożą miłość na nowo. 
Zachęcam do poznania bliżej Boga, Bo nikt 
nie zna nas tak dobrze jak On. 
Amen.

Diakon Dorota Fenger

Siostry i bracia w Chrystusie!

Przekazuję Wam pozdrowienia z Finlandii  
i od fińskich luteran. To dla mnie szczególna 
radość – móc przekazać wam pozdrowienia  
z Finlandii podczas takiego nabożeństwa, cele-
browanego w tym lesie na Równicy. Dla was 
jest to ważne miejsce – tutaj możecie poczuć 
dziedzictwo polskiego luteranizmu. Nasze 
Kościoły mają różne historie i podążały do 
tej pory różnymi ścieżkami.  Ale jednocześnie 
mamy wiele wspólnego – przede wszystkim 
dzielimy luterańskie dziedzictwo. 

Łączy nas również to, że luteranizm rozwi-
jał się i istniał pośrodku lasu, nawet jeżeli   
działo się to na różne sposoby.  Las jest ważną 
częścią fińskiego krajobrazu duszy. Dlatego 
przekazanie pozdrowień jest szczególnie miłe 
w takim otoczeniu. W wielu naszych para-
fiach organizowane są bożonarodzeniowe 
leśne Kościoły. Las jest tradycyjnie miejscem,  
w którym Finowie doswiadczaja świętej 
obecności. W szeleście drzew można poczuć  
oddech Stwórcy.

KAZANIE WYGŁOSZONE PRZEZ ABP. DR. KARI MÄKINENA  
Z FINLANDII PODCZAS NABOŻEŃSTWA 15.06.2017 r. 
PRZY KAMIENIU NA RÓWNICY
NABOŻEŃSTWO INAUGUROWAŁO EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA

Abp dr Kari Mäkinen podczas nabożeństwa na Równicy

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci 
Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu  (Flp 2,5-6).
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Las oznacza również ochronę i bezpiec-
zeństwo. Stara fińska legenda mówi o tym, 
jak ziemska rodzina Jezusa uciekała z Egiptu 
przez las. W ten sposób przenosi ona historię 
biblijną w fiński krajobraz. W tej legendzie 
Jezus z Marią i Józefem uciekają przed armią 
Heroda, chroniąc się w lesie świerkowym.  
W tamtych czasach – według legendy – 
wszystkie gałęzie świerków były skierowane 
prosto w górę. Maria, Józef  i dzieciątko Jezus 
uciekali między świerkami, bo ich życie było  
w niebezpieczeństwie. Byli zmęczeni,  
a żołnierze Heroda zbliżali się do nich.  
W końcu Maria i Józef  nie mogli już uciekać. 
Żołnierze deptali im po piętach. Wyczerpani 
przykucnęli pod świerkiem, pewni, że dla 
nich i dla małego Jezusa nadszedł już koniec. 
Wyraźnie słyszeli głosy żołnierzy. I nagle świ-
erk, pod którym się schowali, opuścił swoje 
wielkie gałęzie aż do samej ziemi. Maria, Józef  
i dzieciątko Jezus byli ukryci pod jego konara-
mi. Żołnierze przebiegli obok. Byli uratowani. 
Legenda mówi, że od tego czasu gałęzie świ-
erków są skierowane w dół. 
Legenda to legenda, fiński folklor, przeka-
zywany z ust do ust. Wyjaśnia istotę lasu, ale 
również to, że chrześcijanin utożsamia się  
z ludźmi, którzy uciekają i szukaja schronienia. 
Oni czują, że sam Jezus Chrystus jest z nimi, 
gdy są zmęczeni, przerażeni albo zagrożeni.
Przychodzę do was z pozdrowieniami na 
waszą uroczystość właśnie z krainy takich 
opowieści. Hasło tego świętowania brzmi: 
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 
Możemy również powiedzieć: Jezus Chrys-
tus jest ten sam w Finlandii i w Polsce; Jezus 
Chrystus jest ten sam w fińskim lesie świer-
kowym i tutaj, w lesie na Równicy.
To miejsce jest miejscem historii. Nie mam na 
myśli legend.  Mam na myśli historie o tym, 
co znaczy żyć jako wierzący luteranin. Opisują 
one naszą wspólną drogę, która prowadzi nas 

do dzisiejszego dnia. Pamięć jest ważna. Gdy 
ludzie tracą pamięć, wtedy tracą ważną część 
tego, kim są, swojej tożsamości. Każdy z was 
niesie historie swojego życia, swoją własną 
opowieść. Podjęliście wysiłek i dotarliście aż 
tutaj, ponieważ luterańska wiara ma miejsce  
w waszej pamięci i waszych życiowych histo-
riach. Każdy z was zna i pamięta o tym miejs-
cu. Albo raczej pamięta częściowo, ponieważ 
ludzka pamięć jest krucha i niekompletna. 
Może niektóre wasze wspomnienia zawier-
ają sytuacje, w których odczuwaliście strach, 
zmęczenie, potrzebowaliście bezpieczeńst-
wa i ochrony. Nie wiem, co wiara i Kościół 
dla was znaczą. Jestem przekonany, że sam  
Jezus był i jest z wami, bez względu na to, czy 
odczuwacie Jego obecność, czy nie. Gdy otr-
zymujemy wezwanie, by naśladować Jezusa –  
i niech będzie w was ten sam umysł, który był 
w Chrystusie – to nie oznacza braku strachu 
i żądania niewzruszonej odwagi. Tu chodzi  
o ufność, że On jest z nami.
 Pamięć jest ważna, wspólna pamięć Kościoła 
jest ważna. Pamięć potrzebuje miejsc. To mie-
jsce pomaga nam dzielić się naszymi histori-
ami – nie tylko naszymi własnymi, prywat-
nymi, ale również wspólną historią Kościoła 
i naśladowania Chrystusa. Ta narracja, która 
jest tu opowiadana i nas tu przywiodła, nie jest 
żadna legendą, ale historią, która mówi o tym, 
w jaki sposób Kościół dotrwał aż do dzisiaj. 
Nikt nie może pamiętać albo wiedzieć wszyst-
kiego o opowieści Kościoła. Pamięć jest 
krucha i częściowa i dotyczy również naszej 
wspólnej pamięci. Przeszłość jest zawsze tro-
chę inna, w zależności od sytuacji, w której 
jest opowiadana, i zmienia się. Pamięci zawsze 
towarzyszy zapominanie. 
Dlatego właśnie to miejsce i te kamienie są 
ważne. Zawieraja one waszą wspólną pamięć. 
Pamiętają więcej niż ktokolwiek z was. Te 
skały są świadkami historii o tym, co oznacza 

naśladować Chrystusa i jak Kościół przetrwał 
przez te stulecia. Były świadkami jego do-
brych i trudnych chwil a także strachu i odwa-
gi, które wiążą się z wiarą. 
Bóg doprowadził nas do tej chwili. W tej 
służbie stajemy się częścią długiej historii wi-
ary, częścią pamięci tych kamieni. Możliwość 
bycia w ten sposób częścią polskiego luter-
anizmu. Co więcej jest częścią historii całego 
Koscioła Chrystusa na świecie. Wiąże się  
z tym nasze uwielbienie, wiążą się z tym 
nasze historie oraz to, co przyprowadziło nas  
w środek tego lasu. 
Kościół Chrystusa nie jest tylko Kościołem 
Polaków czy Finów. Kościół Chrystusa jest 

dla wszystkich, których umysły, dusze i ciała 
są w niebezpieczeństwie, potrzebują ochrony 
i bezpieczeństwa. To jest zadanie Kościoła 
Chrystusa na świecie, na którym coraz  więcej 
ludzi jest zmuszonych do życia bez ochrony  
i bezpieczeństwa, włączając tych, którzy 
utracili swoje domy. Gdy stąd odejdziemy 
będziemy już częścią historii, którą opowi-
adają ten las i kamienie. Każdy z nas będzie 
na swój własny sposób opowiadał światu 
historię Kościoła Chrystusa.  Takiego bądźcie 
względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie 
Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upi-
erał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu  
(Flp 2,6). Amen.

W czasie nabożeństwa na Równicy
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE, 
KTÓRZY W DRUGIM PÓŁROCZU 2017 ROKU OBCHODZĄ SWOJE 

JUBILEUSZOWE URODZINY

105. urodziny:
30. 09. – Irena ŁUKOMSKA

95. urodziny:
28. 03. – Alicja ŁUKASIK
22. 07. – Wanda SNOPEK
29. 07. – Halina STEGNER
16. 09. – Marianna MILEWSKA

90. urodziny:
30. 07. – Ludomira 
              KORNOWSKA-KAŹMIERCZAK
24. 08. – Amalia OLCZAK
23. 10. – Hugo WANDEL
26. 11. – Anna FONIOK
30. 11. – Janina BORKOWSKA

85. urodziny:
15. 08. – Anna RYBACKA
  4. 09. – Marceli NOWEK
25. 09. – Lidia MENDYK
25. 10. – Bożenna MISSOL
25. 11. – Barbara PISARKIEWICZ

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, a także wszystkim Parafianom,
którzy obchodzą swoje urodzinyw tym okresie, 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia
składają

Księża, Diakonki, Katechetki,
Rada Parafialna oraz redakcja Informatora 

Parafii Świętej Trójcy

80. urodziny:
27. 07. – Bogdan MALISZEWSKI
30. 07. – Danuta WEIGLE
  7. 08. – Sylwia KOWALSKA
18. 08. – Barbara ODERFELD-NOWAK
26. 08. – Elżbieta SASIN
26. 08. – Ewa SZYMLA
27. 08. – Wiesław SZYRLE
  3. 09. – Urszula BORSKA
23. 09. – Edmund ZERBIN
25. 09. – Danuta SIBILSKA
25. 12. – Heana 
              ANGERHOEFER-MARTYNOWA

Agnieszka BEDNARKIEWICZ-SOWIŃSKA
absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach 
studiów podyplomowych ukończyła pedagogikę, in-
formatykę dla nauczycieli’ Pracowała jako nauczycielka  
w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole spo-
łecznej STO. Od 2008 roku Prezes Zarządu Fundacji 
„Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”. Od 2013 
roku dyrektor placówek oświatowych – przedszkola 
„Szkarbki” oraz szkoły podstawowej im. S. B. Lindego 
– prowadzonych przez Fundację. W latach 90. członek 
Komitetu Parafialnego. Członek Rady Parafialnej obec-
nej kadencji

WYDARZENIA

NOWA RADA PARAFIALNA

21 maja br. odbyło się wyborcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świę-
tej Trójcy w Warszawie, które wybrało nową Radę Parafialną i Komisję Rewizyjną na kadencję 
2017-2022. Po ukonstytuowaniu się Zgromadzenia Parafialnego dokonano wyboru prezydium  
i komisji skrutacyjnej. Parafianie mieli możliwość zapoznania się z kandydatkami i kandydatami do 
Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej poprzez biuletyn wyborczy oraz krótkie prezentacje podczas 
zgromadzenia.

Zgodnie z decyzją zgromadzenia parafialnego członkami nowej Rady Parafialnej zostali (w kolej-
ności alfabetycznej):
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Przemysław FLORJANOWICZ-BŁACHUT 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckie-
go UW, prawnik. Od 2004 r. pracuje w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym. Obecnie główny specja-
lista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynaro-
dowej w Kancelarii Prezesa NSA, studiował teologię  
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, członek 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz stowa-
rzyszeń prawniczych. Od 2008 roku w Komisji Re-
gulacyjnej ds. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Przez Synod Kościoła  wybrany w 2011 roku na rzecz-
nika dyscyplinarnego. Od 2009 r. należy do ewangeli-
ckiego Zakonu Joannitów, a od 2010 r. w zarządzie 
Stowarzyszenia „Joannici Dzieło Pomocy”. Członek 
Rady Parafialnej parafii E-A Świętej Trójcy  od 2007 r.  

Marcin JACOBY 
Doktor nauk humanistycznych, absolwent lingwi-
styki stosowanej i sinologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, tłumacz języka angielskiego i chińskiego, 
nauczyciel akademicki. Był adiunktem w Zakładzie 
Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW oraz  
menedżerem Projektu Azja w Instytucie Adama 
Mickiewicza. Obecnie jest dyrektorem ds. współ-
pracy międzynarodowej SWPS Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Społecznego. Jest członkiem redakcji 
rocznika „Azja-Pacyfik” oraz egzaminatorem Mini-
sterstwa Sprawiedliwości przy egzaminach tłumaczy 
przysięgłych z języka chińskiego. Autor książki „Chi-
ny bez makijażu” oraz kilkudziesięciu przekładów  
i prac naukowych z zakresu sinologii.

Michał HASIUK
Doradca serwisowy, zajmuje się kompleksową obsłu-
gą klientów firm samochodowych.
Uczestniczy w kwestach i akcjach porządkowych na 
cmentarzu.
Członek rady parafialnej  kadencji 2012-2017. Pełnił 
funkcję skarbnika. 

Igor CHALUPEC
Menadżer, finansista, prezes zarządu RUCH SA, jed-
nego z największych kolporterów pracy w Polsce.  
W latach 2004-2007 prezes zarządu PKN Orlen SA, 
największej firmy paliwowej i petrochemicznej w Eu-
ropie Środkowej. W latach 2003-2004 wiceminister 
finansów i wiceprzewodniczący komisji Nadzoru  
Finansowego oraz członek Financial Services Com-
mittee w Brukseli. Był odpowiedzialny za przebieg 
rozmów akcesyjnych w związku z wejściem Polski 
do UE w imieniu Ministerstwa Finansów. W latach 
1995-2003 wiceprezes i członek zarządu Banku Pekso 
SA. Członek rad nadzorczych banków i spółek gieł-
dowych. Jest fundatorem i przewodniczącym Rady 
Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowe-
go, laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Manager 
Award (2012) i Nagrody im. Lesława A.Pagi, Nagrody 
WEKTOR (2006) 



12 13

INFORMATOR Nr 3(89)2017 INFORMATOR Nr 3(89)2017

Emilia KLEIN-DĘBEK 
Absolwentka Akademii Medycznej w warszawie, 
doktor nauk medycznych, specjalista II ST. Z za-
kresu chorób błony śluzowej jamy ustnej i przy-
zębia. Prowadzi własna działalność w warszawie  
i współpracuje z gabinetem ortodontycznym  
Orthos w Warszawie. Nauczyciel anatomii, fizjo-
logii, mikrobiologii i patologii narządów żucia  
w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 im. Dr. An-
drzeja Krocina w warszawie. Zastępca członka rady 
parafialnej w l. 2012-2017

Michał KLEINSCHMIDT 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse  
i Bankowość) oraz Uniwersytetu warszawskiego 
(Politologia). Od 2000 zawodowo zajmuje się finan-
sami w przedsiębiorstwach, głównie z sektora tele-
komunikacyjnego. Licencjonowany przewodnik po 
Warszawie, pasjonat historii.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Parafii E-A 
Świętej Trójcy dwóch kolejnych kadencji (2007-2012 
i 2012-2017)

Ewa KOBIERSKA-MACIUSZKO 
Polonistka i bibliotekarka. Od urodzenia w Parafii E-A 
Świętej Trójcy w Warszawie. Członek Rady Parafialnej 
i Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.
W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) 
pracuje od 1982 r., w latach 2003-2013 dyrektor, obec-
nie kieruje projektem centralnego katalogu polskich 
bibliotek naukowych NUKAT. Współautorka pro-
jektów technologii bibliotecznej w nowych gmachach 
bibliotek: BUW na Powiślu, Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz Biblioteki publicznej na Koszykowej

Joanna KEBER 
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej kierun-
ków zarządzanie i marketing oraz międzynarodo-
we stosunki gospodarcze i polityczne. Zawodowo 
prowadzi duże projekty związane m.in. z transfor-
macją i strategią, zarządzaniem zmianą, budowa-
niem wizerunku w jednym z największych polskich 
telekomów. Członek Komisji Rewizyjnej Parafii 
E-A Świętej Trójcy w dwóch kolejnych kadencjach  
w l. 2007-2017. 

Pierwszym zastępcą został Adam Kleinschmidt, a drugim Marek Kuliński.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Cezary Grzybowski
2. Maciej Lipiński
3. Paweł Mazurkiewicz

Z urzędu do Rady Parafialnej wchodzą duchowni pracujący w Parafii: 
ks. Piotr Gaś – proboszcz 
ks. Łukasz Zieliński – wikariusz
dk. Małgorzata Gaś – diakon
dk. Dorota Fenger – diakon

Adam Kleinschmidt
I zastępca

Marek Kuliński
II zastępca

Komisja Rewizyjna
Paweł Mazurkiewicz, Cezary Grzybowski i Maciej Lipiński

Ks. Piotr Gaś – proboszcz Ks. Łukasz Zieliński 
– wikariusz

Dk. Małgorzata Gaś Dk. Dorota Fenger
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W dniach od 26-30 kwietnia 2017 roku 
w Domu Wypoczynkowym BETANIA 
w Bielsku-Białej odbyło się polsko-
-niemiecko-czeskie spotkanie kobiet, 
które od wielu lat regularnie raz w roku 
spędzają ze sobą kilka dni. Są to panie 
z dwóch warszawskich parafii: ewange-
licko-augsburskiej Świętej Trójcy i ewan-
gelicko-reformowanej, a także z Kościo-
ła Luterańskiego Saksonii i z Kościoła 
Husyckiego Czech i Słowacji.
W tym roku panie zajmowały się tema-
tem: „Owoce Ducha Świętego w życiu 

wierzącej kobiety” (Gal. 5,22-3). Miały też 
okazję poznać nieco historię luteranizmu 
na Śląsku Cieszyńskim, bo odwiedziły 
kościół ewangelicko-augsburski w Wiśle, 
kościół Jezusowy w Cieszynie i Diakonat 
Eben-Ezer w Dzięgielowe. Zapoznały się 
z historią Bielskiego Syjonu, działalnoś-
cią Ośrodka Wydawniczego Augustana  
i uzyskały dokładną informację na temat 
zbliżających się Dni Kościoła. Z paniami 

spotkał się biskup diecezji cieszyńskiej ks. Adrian Korczago i ks. dyr. Jerzy Below. W trakcie 
niedzielnego nabożeństwa w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu kazanie wygłosiła 
ks. Annette Kalettka.
Wspólnie przeżyty czas na pewno przyczynił się do pogłębienia dobrych relacji, dlatego uczest-
niczki spotkania żegnały się z nadzieją, że za rok spotkają się w Pradze.

dk. Małgorzata Gaś

W kościele ewangelickim w Wiśle

Spotkanie w Augustanie z bp. Adrianem Korczago 
i ks. dyr. Jerzym Belowem

Wybór ten został zatwierdzony  uchwałą Rady Diecezjalnej 12.06.2017 r.  
Podczas nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy, w niedzielę 25 czerwca 2017 r. nastąpiło wpro-
wadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej. Instalacji dokonał zwierzchnik Diecezji Warszawskiej  
– bp Jan Cieślar. Nowo wybrani członkowie Rady Parafialnej złożyli ślubowanie. 
Proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś podziękował  ustępującej Radzie Parafialnej za wieloletnią współ-
pracę. A dotychczasowy kurator – pan Andrzej Weigle życzył nowej radzie spokojnej pracy  
i satysfakcji. 
Bezpośrednio po nabożeństwie ukonstytuowało się prezydium rady. Prezesem został proboszcz 
Parafii – ks. Piotr Gaś, wiceprezesem (kuratorem) został pan Igor Chalupec, sekretarzem pan 
Przemysław Florjanowicz-Błachut, a skarbnikiem  pani Joanna Keber. 

Marzec 2017. Szkoła Podstawowa  
im. S.B. Lindego w Warszawie prowadzona 
przez Ewangelickie Towarzystwo Oświa-
towe otrzymała wyróżnienie w VII edycji 
konkursu „Planeta Energii”. Z Warszawy 

tylko dwie klasy otrzymały wyróżnienie, w tym właśnie klasa ze szkoły Lindego.
„Planeta Energii” to realizowany od 2010 roku autorski program edukacyjny Grupy 
Energa, który powstał z myślą o najmłodszych. Jego głównym celem jest propagowa-
nie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnej formy 
edukacji odpowiadającej potrzebom i realiom współczesnego świata. Projekt stawia 
przede wszystkim na naukę poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia, dzięki cze-
mu dzieci mają możliwość wzięcia 
udziału w niestandardowych lek-
cjach oraz pokazach. Zajęcia pobu-
dzają ich zainteresowanie otacza-
jącym nas światem i zachodzącymi 
w nim zjawiskami. Jednocześnie 
najmłodsi przekonują się, że zdo-
bywanie wiedzy nie musi być nudne  
i schematyczne, może za to być 
przygodą i wspierać rozwój włas-
nych zainteresowań i pasji.

www.trojca.waw.pl

WYRÓŻNIENIE DLA KLASY ZE SP IM. SAMUELA LINDEGO

POLSKO-NIEMIECKO-CZESKIE SPOTKANIE KOBIET
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Powoli robi się pięknie na Cietrzewia 22 przy 
naszym kościele  Objawienia Pańskiego we 
Włochach.
Na początku maja br, wykorzystując sprzy-
jającą pogodę, dokonano nasadzeń 6 drzew i 
40 krzewów nakazanych decyzjami Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warsza-
wy dla Dzielnicy Włochy z 2016 r. w zamian 
za wycięte stare, uszkodzone drzewa głównie 
wzdłuż wschodniego ogrodzenia od strony 
trafostacji. Przy okazji wyjaśnienie - „ustawa 
Szyszki” nie dotyczy Parafii, mogły z niej ko-
rzystać tylko prywatne podmioty.
Projekt nasadzeń z wyborem roślin wyko-
nała nasza parafianka pani Renata Domań-
ska, która bezpłatnie przygotowała również 
kompleksowy projekt zieleni dla całego te-
renu wokół kościoła. Ten będzie mógł być 
zrealizowany po zakończeniu usuwania uste-
rek nowo powstałej dzwonnicy i uporządko-
waniu terenu po pracach budowlanych przy 
dzwonnicy i czekającej nas wymianie belek 
stropowych kościoła.

Nasadzeń dokonywała również pani Renata 
Domańska wraz z panem Jackiem Kitzma-
nem, państwem Andrzejem i Elżbietą Mali-
szewskimi, przy znaczącym, już odpłatnym, 
wsparciu pracowników pana Wiesława Dygi, 
który wykonuje od lat różne prace budow-
lano-remontowe dla Parafii. W następnych 
tygodniach wykonywano dalsze prace zwią-
zane z nasadzeniami wzdłuż wschodniego 
ogrodzenia - pan Dyga zapewnił transport, 
wyrównywał teren, pielił, instalował podkła-
dy kolejowe (32 szt.), rozkładał agrowłókni-
nę i rozsypał 240 worków kory. Łączny koszt 
prac z roślinami i materiałami pomocniczymi 
to 9600,- zł. Koszt samych roślin, kupowa-
nych bezpośrednio w szkółce Kordus pod 
Warszawą, wyniósł, po rabacie, 1470 zł. 
Obecnie o rośliny dba, podlewając je prawie 
codziennie pan Jacek Kitzman, zamieszkały 
na posesji.

E. Maliszewska

OGRÓD NA CIETRZEWIA, CZYLI PIĘKNIEJE WOKÓŁ KOŚCIOŁA 
WE WŁOCHACHW dniach 12-14 maja 2017 roku odbył się 

w Salmopolu XV Zjazd uczestników Krajo-
znawczych Obozów Młodzieży Ewangelickiej 
(KOME) organizowanych w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Stało się już trady-
cją, że drugi weekend maja w gościnnej parafii 
ewangelickiej u ks. Jana Byrta spotykają się 
ci, którzy ponad pół wieku temu zaliczali się 
do młodzieży. W tegorocznym zjeździe wzię-
ło udział ponad 30 uczestników przybyłych  
m.in. z Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, 
Katowic, Kędzierzyna, Mikołowa, Poznania, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Żor ... 
a także z Dortmundu i Monachium.
Mimo, że tegoroczna majowa aura nas nie 
rozpieszczała, znalazł się czas na spacery, 
wypad do Wisły-Malinki na doroczny regio-
nalny zwyczaj „mieszania owiec” (łączenie 
prywatnych trzód w jedno stado, które pod 
przewodem bacy wyrusza na letni wypas na 
hali), rozmowy i wspomnienia nad albumami 
ze zdjęciami (tymi czarno-białymi z obozów 
i tymi kolorowymi ze zjazdów), uzupełnianie 
wpisów do kroniki zjazdowej. Humory dopi-
sywały. Dwoje uczestników obchodziło swoje 
70. urodziny. Była więc okazja do życzeń, toa-
stów i „Stu lat...”. Przez moment ożyły wspo-

ZJAZD „DINOZAURÓW”- SALMOPOL 2017 

mnienia, czuliśmy się jak na obozie z małą 
różnicą... W tamtym czasie też świętowało 
się jubileusze kolegów, ale były to przeważnie  
20. urodziny.
W niedzielę 14 maja nabożeństwo w salmo-
polskim kościele stanowiło ostatni punkt pro-
gramu zjazdu. Kazanie wygłosił ks. Henryk 
Czembor, który jako student ChAT-u należał 
do kierownictwa obozu w 1961 r., wspomi-
naliśmy kolegów, którzy odeszli od nas na 
zawsze. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie  
i nastąpiły pożegnania: „Do widzenia, do wi-
dzenia, do miłego zobaczenia....”. Obyśmy w 
dobrej kondycji i zdrowiu spotkali się za rok!

Alicja Sadomska 

Uczestnicy zjazdu w Salmopolu

Wspomnienia… Spacerki…
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W dniach 13-14 maja 2017 r. odbył się  
w Lublinie „Ekumeniczny Zjazd Chórów” 
zorganizowany przez lokalną Parafię Ewan-
gelicko-Augsburską Świętej Trójcy. Wyda-
rzenie było jednocześnie świętem muzyki na 
700-lecie miasta Lublina i elementem obcho-
dów 500 lat Reformacji.
Przybyło dziewięć chórów z Diecezji  
Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, ale również z innych Kościołów 
(wg kolejności wystąpień): Chór Katedry  
Prawosławnej Przemienienia Pańskiego  
w Lublinie pod dyr. Andrzeja Boubleja, Chór 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateu-
sza w Łodzi pod dyr. Adama Świderskiego, 
Chór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
Gloria z Brześcia (Białoruś) pod dyr. Oleski 
Zvorykiny, Chóry Semper Cantamus i Vox Gau-
dii z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie pod dyr. Zuzanny Kuź-
niak, Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga 
z Radomia pod dyr. Katarzyny Rudkowskiej, 
Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świę-
tej Trójcy w Lublinie pod dyr. Adama Załę-
skiego, Chór Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej Concordia ze Zgierza pod dyr. Magdaleny 
Szymańskiej, Chór Cum Sanctis Parafii Rzym-
skokatolickiej Matki Boskiej Różańcowej  
w Lublinie pod dyr. Barbary Pazur.

Koncert prowadzili Natalia Zanni-Lewan-
dowska i Sławomir Jacek Żurek. 
Jako pierwsza wystąpiła Magdalena Cieślar, 
która wykonała Arię Quia respexit z Magnifika-
tu D-dur (BVW 243) Jana Sebastiana Bacha. 
Każdy z chórów wykonał a cappella jeden 
utwór ze swojego repertuaru oraz z orkiestrą 
jeden z chorałów Jana Sebastiana Bacha. Na 
zakończenie Chór Uniwersytetu Medyczne-
go w Lublinie prowadzony przez Monikę 
Mielko-Remiszewską, Chór Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie 
oraz soliści wykonali z orkiestrą Kantatę Ein 
feste Burg ist unser Gott (BWV 80) Jana Seba-
stiana Bacha. 
Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na spotka-
nie integracyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej, 
gdzie czekały na nas przeróżne pyszności  
z grilla. Nie obyło się oczywiście bez wspól-
nych śpiewów. 
W niedzielę uczestniczyliśmy w nabożeństwie 
z okazji Ekumenicznego Zjazdu Chórów – 
Święta Muzyki na 700-lecie Lublina i 500-le-
cie Reformacji. Kazanie wygłosił ks. Jan Cie-
ślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
Po nabożeństwie gospodarze podjęli nas w ogro- 
dzie Kościoła Świętej Trójcy poczęstunkiem.

W dniu 7 czerwca 2017, jak co roku tradycyj-
nie odbyło się Wspólne Koło Pań czterech 
parafii ewangelickich. Gospodyniami były 
panie z Parafii Wniebowstąpienia Pań-
skiego przy ul. Puławskiej. W sali parafialnej 
zebrało się ponad 40 osób. Zgodnie z utar-

tym zwyczajem na początku spotkania oso-
by obchodzące w czerwcu rocznice urodzin  
uczczone zostały życzeniami oraz chóralnym 
śpiewem Plurimos annos. Szczególną jubilatką 
była świętująca 30-lecie pracy duszpasterskiej 
diakon Halina Radacz. Na prośbę prze-
wodniczącej Koła Pań p. Anny Rybińskiej 
jubilatka podzieliła się z obecnymi refleksjami  
i wspomnieniami  pracy w Kościele. Ujawnia-
ła blaski i cienie pracy kobiety w środowisku 
typowo męskim, pełnienia funkcji tradycyj-
nie przypisywanej płci męskiej, przełamy-
wania stereotypów i przyzwyczajeń zarówno 

wiernych, jak i „kolegów w urzędzie”. Często 
opór w zaakceptowaniu nowej roli kobiet 
przejawiali sami parafianie, zwłaszcza starsi. 
Zmuszało to do aktywności, konsekwencji 
w działaniu zarówno na terenie kościoła, 
jak i lokalnego środowiska. We wspomnie-

niach wyraźnie rysowała się specyfika pracy 
w diasporze, gdzie często kobieta-diakon 
jeszcze wbrew przepisom (prawo kościelne 
nie nadążało za życiem) musiała prowadzić 
samodzielnie całą parafię – w mało licznych 
diasporalnych społecznościach.
Do dyskusji dołączyły obecne koleżanki  
w pracy kościelnej – diakon Małgorzata 
Gaś i katechetka Gabriela Bakalarz, a tak-
że proboszcz parafii  dr Dariusz Chwastek. 
W podsumowaniu uwypuklono, że kobieta 
w Kościele musi uparcie dążyć do celu, mieć 
silne powołanie, włączać się w lokalne życie 

CHÓRY PARAFII E-A ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA EKUMENICZNYM 
ZJEŹDZIE CHÓRÓW W LUBLINIE

WSPÓLNE KOŁO PAŃ

Następnie nasze dwa chóry udały się na 
zwiedzanie Lublina z przewodnikiem. Zoba-
czyliśmy Stare Miasto, Muzeum na Zamku  
i Kaplicę Zamkową z przepięknymi freskami 
z XV wieku.
Zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do 
Warszawy w godzinach wieczornych.

Księdzu proboszczowi Piotrowi Gasiowi  
i Radzie Parafialnej dziękujemy serdecznie za 
umożliwienie nam udziału w tym zjeździe,  
a naszej dyrygentce, pani Zuzannie Kuźniak, 
za doskonałą organizację.

Wiktoria Melech (Semper Cantamus)
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społeczne i kulturalne. Ze słów dyskutan-
tów wyłaniała się refleksja o zmarnowanych 
szansach Kościoła, który nie doceniał i nie  
umiał wykorzystać potencjału kobiet-teolo-
gów, często bardzo dobrze wykształconych  
i aktywnych. Na szczęście stopniowo sytuacja 
ulega zmianie, kobiety w roli duchownego są 
akceptowane przez wiernych (nawet ci starsi 
przekonują się do nich, doceniając praktycz-
ną stronę sprawowania posługi duszpaster-
skiej przez kobietę, szczególnie w małych, 
rozproszonych parafiach i filiałach). Pozosta-
je sprawa dostosowania prawa kościelnego 

do wymogów zmieniającego się życia, a tak-
że wyrównania strony finansowej i socjalnej  
w stosunku do kolegów-mężczyzn.
Spotkanie przebiegało w życzliwej i ożywio-
nej atmosferze, wystąpienia przyjmowano   
z dużym zainteresowaniem, gdyż sprawa pra-
cy i pozycji kobiet w Kościele wciąż pozosta-
je nie do końca określona i wywołuje wiele 
emocji. Pozostaje wierzyć, że dynamiczne 
zmiany, zachodzące w świecie i tzw. „samo 
życie” wymuszą w końcu satysfakcjonujące 
wszystkich rozwiązania.

E.Ch. A.S.

10 czerwca 2017 r. odbył się w Katowicach  
I Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangeli-
ckiej, zorganizowany przez tamtejszą Para-
fię Ewangelicko-Augsburską. W Przeglądzie 
wzięło udział 11 chórów, które przyjechały  
z różnych stron Polski. 
Były to chóry, poza jednym wyjątkiem,  
działające przy parafiach ewangelickich,  
w większości ekumeniczne.
Patronat nad Przeglądem objęli: Zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
– ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji 

CHÓR „SEMPER CANTAMUS” W KATOWICACH

z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie.
Po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręcze-
niu nagród odbył się koncert laureatów, po-
przedzony występem chóru „Largo Cantabile” 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowi-
cach pod dyr. Aleksandry Maciejczyk. 
Chór „Semper Cantamus” jako jedyny ze 
wszystkich chórów, które przyjechały na prze-
gląd, wziął udział w porannym nabożeństwie 
w dniu 11 czerwca w Kościele Zmartwych-
wstania Pańskiego w Katowicach. Zaśpiewa-
liśmy trzy pieśni z naszego repertuaru.

Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP – ks. bp Marian Niemiec, me-
tropolita katowicki – abp Wiktor Skworc oraz 
Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa.
Otwarcia Przeglądu w Kościele Zmartwych-
wstania Pańskiego dokonał ks. bp Marian 
Niemiec. 
Chóry oceniało jury w składzie: dr Aleksandra 
Maciejczyk – przewodnicząca, prof. dr hab. 
Wiesław Cieniała, dr hab. Anna Szostak, mgr 
Joanna Bliwert-Hoderny.
Przesłuchania odbywały się w dwóch turach. 
W salach prób przygotowano dla uczestników 
ciepłe i zimne napoje oraz domowej roboty 
ciasta. W przerwie między przesłuchaniami 
zjedliśmy smaczny obiad. Chętni mogli wziąć 
udział w zwiedzaniu Katowic.
Nagrodę Główną „Grand Prix” Biskupa Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Je-
rzego Samca jury przyznało zespołowi „The 
Snopkers Ensemble”, działającemu przy para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.
Wyróżnienie specjalne dla najlepszego 
dyrygenta jury przyznało Zuzannie Kuź-
niak, dyrygentce chóru „Semper Cantamus” 

Już sam udział w I Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Pieśni Ewangelickiej był dla nas wyróż-
nieniem i przyjemnością, przede wszystkim 
dzięki atmosferze, jaką stworzyli jego organi-
zatorzy. Byliśmy serdecznie witani i przyjmo-
wani z wielką gościnnością przez wszystkich. 
Osobne podziękowania składamy naszej opie-
kunce pani Dorocie.
Członkowie chóru „Semper Cantamus” bar-
dzo dziękują proboszczowi Piotrowi Gasiowi 
i Radzie Parafialnej Parafii E-A Świętej Trójcy 
za umożliwienie nam wyjazdu do Katowic, 
gdzie spędziliśmy niezapomniane chwile. 

Wiktoria Melech („Semper Cantamus”)      

GOŚCIE Z OREGONU
12 czerwca br. Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie odwiedzili goście  
z diecezji Oregonu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce (ELCA), przebywający  
z ponadtygodniową wizytą w Polsce.

Amerykańskiej delegacji przewodził zwierzch-
nik diecezji (synodu) Oregon, ks. bp David Brau-
er-Rieke, wraz z grupą świeckich i duchownych  
odpowiedzialnych w diecezji za różne aspekty pracy 
duszpasterskiej.
Goście spędzili kilka dni w Warszawie, a następnie 
udali się do diecezji wrocławskiej.
Biskup Brauer-Rieke oraz ks. dr Michelle Manicke 
poprowadzili studium biblijne podczas Ewangeli-
ckich Dni Kościoła na Śląsku Cieszyńskim.

www.trojca-waw.pl
Chór Semper Cantamus przed kościołem ewangelickim 
w Katowicach

Chór w czasie występu w Katowicach Dyplom dla dyrygentki

Goście z Oregonu w kościele Świętej Trójcy
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W dniach 15-18 czerwca 2017, w roku jubileuszowym Reformacji, po raz pierwszy w Polsce, od-
były się Ewangelickie Dni Kościoła. Były one okazją do spotkania ewangelików z całej Polski, 
a także spoza jej granic. Braliśmy w nich udział również my – warszawscy ewangelicy z  parafii 
Św. Trójcy z księdzem proboszczem Piotrem Gasiem i panią diakon Małgorzatą Gaś, jak również 
kilka osób z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym gronie 38 osób nie zabrakło uczestni-

ków Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z jego prezesem Romanem Michalakiem  
(7 osób) i młodzieży z księdzem wikariuszem Łukaszem Zielińskim uczestniczącej także w Ogól-
nopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej. Starsi uczestnicy naszej grupy mieszkali w Bielsku,  
w wygodnym hotelu ibis Styles, zaś młodzież w szkole w Ustroniu.  

EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA (EDK)
15-18 CZERWCA 2017, USTROŃ, WISŁA, CIESZYN, CZESKI CIESZYN, BIELSKO-BIAŁA

W drodze do „Kamienia” na Równicy, fot. Aldona Karska

EDK rozpoczęły się w pogodny poranek 
czwartkowy 15.06. uroczystym nabożeń-
stwem w leśnym kościele na Równicy. Ze 
schroniska na Równicy szliśmy wraz z licz-
nymi wiernymi górską, kamienistą ścieżką 
do słynnego Kamienia, miejsca tajnych na-
bożeństw w okresie kontrreformacji. Na-
bożeństwo w tak niezwykłej scenerii pozo-
stawiło nam niezatarte wrażenia.
Dalszy program tego pięknego dnia rea-
lizowany był w Wiśle. Dojechaliśmy tam 
naszym autokarem, którym przyjechaliśmy 
z Warszawy, a potem w kolejnych dniach, 
docieraliśmy wygodnie do miejscowości,  
w których odbywały się uroczystości.

Program EDK był bardzo bogaty, wybór zajęć nie był więc łatwą sprawą, ale ułatwiała go świet-
nie zredagowana książeczka programowa, którą dostał każdy z uczestników. Zawierała ona tak-
że krótkie informacje o przyjmujących nas 
miejscowościach (Wisła, Cieszyn, Biel-
sko-Biała) wraz z użytecznymi planami.  
W Wiśle należało się zdecydować czy wybrać  
np. wycieczkę wyciągiem na Skolnity, wy-
stawę o uroczystościach konfirmacyjnych w 
Wiśle na przestrzeni lat, czy też wycieczkę 

śladami biskupa Juliusza Burschego. Możliwości było 
o wiele więcej; myślę, że prawie wszyscy zakończyli  
ten dzień na koncercie Jagodziński Trio w kościele  
ewangelickim.
Piątek 16.06. spędziliśmy w Cieszynie i to po obu stro-
nach Olzy. Nadal było ciepło, ale też burzowo. Znowu 
program niezwykle bogaty: np. liczne studia biblijne, 
zwiedzanie ewangelickiego Cieszyna, dyskusja o mean-
drach ekumenii odbywająca się w kościele Jezusowym 
(w dyskusji panelowej uczestniczył prof. Karol Karski) 
czy wystawa o Kościołach Łaski w Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego. A przecież kusił też piękny, stary Cieszyn…   
Punktem kulminacyjnym był z pewnością wieczorny kon-

Wycieczka na Skolity…, fot. Aldona Karska

Uczestników spaceru śladami biskupa Burschego,  
w jego dawnym domu „Zacisze”, podejmował prawnuk biskupa 
– prof. Juliusz Gardawski, fot. M. Weremiejewicz

Odsłonięcie tablicy poświęconej 
Wacławowi III Adamowi i Katarzynie Sydonii
Fot. Aldona Karska

Dyskusja panelowa o ekumenii w Kościele Jezusowym 
w Cieszynie, fot. Aldona Karska
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cert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Ewangelickie pieśni w wykonaniu ar-
tystów w wypełnionym do ostatnie-
go miejsca wielkim  kościele Jezuso-
wym (największy ewangelicki kościół 
w Polsce!) brzmiały wspaniale. Kto 
miał jeszcze siły mógł wysłuchać na 
cieszyńskim rynku wieczornego kon-
certu TGD.
Sobota 17.06. w Bielsku-Białej, nie-
stety chłodna i deszczowa. Tutaj 
przebogaty program zlokalizowany 
był szczęśliwie w budynkach blisko 
położonych na tzw „Bielskim Syjo-
nie”, a więc w kościele ewangelickim 
Zbawiciela i licznych obiektach nale-
żących do kościoła ewangelickiego. Mój wybór to studium biblijne prowadzone przez ks. Walde-
mara Wunsza i debata uczniów o wkładzie ewangelików w rozwój Bielska i Cieszyna z wprowa-
dzeniem prof. Jerzego Buzka.  Po obiedzie w namiotach, które tylko trochę chroniły nas przed 
deszczem, rozpoczęło się Nabożeństwo Główne EDK w bielskiej Hali Widowiskowo-Sportowej 
pod Dębowcem. I tu organizacja była bez zarzutu, co nie było łatwe przy tak dużej liczbie wiernych. 
Potężnie brzmiały pieśni śpiewane przez Chór Reformacyjny i wspólnie - przez nas tak licznie ze-
branych.  Zaraz po nabożeństwie rozpoczął się Wielki Koncert Reformacyjny.
Niedziela 18.06., ostatni dzień zaczęliśmy w Bielsku nabożeństwem w ewangelickim kościele Zba-
wiciela. Wzięliśmy też udział w pikniku parafialnym na zakończenie roku szkolnego w budynku 
Augustany, podczas którego prezes Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Roman Mi-
chalak mówił o działalności naszego uniwersytetu, rozważając także powołanie jego filii w Bielsku. 

Na koniec wspólne zdjęcie przed 
pomnikiem Marcina Lutra (jedy-
ny pomnik naszego reformato-
ra w Polsce!), i zabierając grupę 
młodzieżową z Ustronia, rusza-
my do Warszawy.
Czas na podsumowanie wrażeń 
przed nami, jednak już teraz 
należy podziękować organiza-
torom i wolontariuszom za  ich 
ogromny trud, włożoną pracę  
i świetną organizację . Docenia-
my i dziękujemy!

Małgorzata  
Manteuffel-Cymborowska

20.06.2017

Nabożeństwo główne w Bielsku Białej w hali sportowo-widowiskowej 
(17.06.2017 r.), fot. Aldna Karska 

W ramach  obchodów Ewangelickich Dni 
Kościoła (EDK) na Śląsku Cieszyńskim, miały 
miejsce też takie spotkania jak Ogólnopolski 
Zjazd Młodzieży Ewangelickiej i  Ogólnopol-
skie Forum Kobiet Luterańskiech (OFKL). 
OFKL odbyło się już po raz 26., ale po raz pier-
wszy poza Warszawą – na ziemi cieszyńskiej. 
Nie było też formalnego zgłaszania się na Fo-
rum, zgłoszenie na EDK uprawniało automaty-
cznie do uczestnictwa we wszystkich spotka-
niach, nabożeństwach, dyskusjach, wycieczk-
ach, wystawach organizowanych w ramach 
EDK. Pierwszego dnia w Wiśle  w gmachu 
szkoły po oficjalnym otwarciu XXVI OFKL 
wysłuchaliśmy ciekawego wykładu  dr Małgor-
zaty Grzywacz „Kobiety i Reformacja” – prele-
gentka przedstawiła  sylwetki tylko niektórych 
kobiet, których działalość i postawa, miała 

XXVI OGÓLNOPOLSKIE FORUM LUTERAŃSKIE

Podczas wykładu dr Małgorzaty Grzywacz

duży wpływ na przebieg różnych wydarzeń 
w okresie Reformacji. Wykład zgromadził 
86 osób. Wśród przybyłych był również pan 
prof. Jerzy Buzek. Drugiego dnia, w Cieszynie  
nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świetą 
prowadzone przez kobiety – diakonki nasze-
go Kościoła zgromadziło 190 osób,  na tym 
nabożenstwie był też zwierzchnik Kościoła 
E-A w RP – bp Jerzy Samiec. Większość 
uczestników tego nabożenstwa przystąpiła do 
Komunii Świętej. Podczas kolejnych spotkań 
odbyły się warsztaty biblijne a także promocja 
kolejnej pozycji, której autorkami są teolożki 
ewangelickie. Jest to swego rodzoju modlite-
wnik: „Codziennik kobiet”. Ilustrowany obra-
zami autorstwa dk Barbary Adamus; promocji 
„Codziennika” towarzyszyła wystawa jej prac . 

Aldona Karska

Wspólne zdjęcie warszawskich ewangelików przed pomnikiem 
Marcina Lutra w Bielsku, fot. Andrzej Weigle 
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Nawałnica, która 29 czerwca br. przeszła między innymi przez Warszawę, uszkodziła również 
stołeczne nekropolie, w tym Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej. Oględzin 
szkód dokonał proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś wraz z kuratorem Igorem Chalupcem.

Nawałnica uszkodziła szereg drzew i krzaków, oraz niektóre nagrobki. Przystąpiono do uprząt-
nięcia cmentarza. Sprawą zabezpieczenia cmentarza zajmie się Prezydium Rady Parafialnej na 
najbliższym posiedzeniu.

www.trojca.waw.pl
zdjęcia Magda Welman

Z OSTATNIEJ CHWILI….

NAWAŁNICA NA CMENTARZU

Skutki nawałnicy 29.06.2017 r. na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej

ZAUWAŻONE W PODRÓŻY...

Równica to szczyt górski w Bes- 
kidzie Śląskim 885 m n.p.m., 
położony pomiedzy dolinami 
Wisły i Brennicy. Na podszczy-
towej polanie na wys. 781 m 
n.p.m. znajduje się schronisko 
górskie, którego historia sięga 
roku 1921 kiedy to Towarzystwo 
Turystyczne z Ustronia zakupiło 
parcelę i w 1923 r. wybudowało 
niewielki drewniany schron tury-
styczny, a w 1926 r. schronisko to 
zakupione zostało przez Oddział 

Górnośląski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Katowicach. Rozpoczęto jego rozbudowę, 
którą ukończono w maju 1928 roku. Prace trwały długo ponieważ nie było jeszcze drogi do-
jazdowej do schroniska. Ta powstała dopiera kilka lat później, uroczyste otwarcie serpentynowej 
szosy nastąpiło 4 listopada 1934 r. Z lat wojny schronisko wyszło obronną ręką. Po wojnie 
wznowiło swoją działalność turystyczną, w latach 60 przeprowadzono gruntowny remont.

Kamień na Równicy
Ale Równica to nie tylko schronisko. Ewangelikom kojarzy się głównie z jednym z „leśnych 
kościołów”. W XVI w. większość zamieszkałej w okolicach ludności to ewangelicy, ale gdy na 
tym terenie zapanowali Habsburgowie skończyła się wolność religijna. W 1654 r. ewangelikom 
zabrano większość kościołów i wtedy zaczę-
li się gromadzić na tajnych nabożeństwach  
w okolicznych lasach. Gdy w XVIII wieku 
mogli powracać do swych kosciołów lub 
budować domy modlitwy i nowe kościoły 
powoli zapominano o tajnych miejscach, a zgro-
madzone kamienie-siedziska, kamienne ołtarze 
zaczęły ginąć w gęstwinie zarośli. Najwcześniej 
odkrytym i najbardziej znanym jest „Kamień na 
Równicy”: dwa głazy jeden okrągły o średnicy 
105 cm i drugi pionowy z wyrytymi symbolami: 
tablice Mojżeszowe, kielich i krzyż. Według Jana 
Brody pierwsi gromadzili się tu prześladowani 
husyci. Ewangelicy z okolic gromadzili się tu 
w XVII i XVIII w. prawdopodobnie do czasu 

RÓWNICA

Schronisko na Równicy, fot. Karol Karski, 2007 r. 

Kamień na Równicy, fot. Aldona Karska, 2017
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powstania pierwszych kościołów. Na nowo 
odkryto to miejsce na poczatku XX wieku,  
a w roku 1928 miejsce to zostało uznane za 
zabytkowe. W 1934 roku umieszczono na ka-
mieniu napis: „Zzuj obuwie twe, albowiem 
miejsce na którem stoisz, ziemią świętą jest”  
(2Mokjż.3,5). Miejsce nabożeństw ewangelic- 
kich w latach od 1654 do 1709”. Kamień 
przetrwał wieki. Próbowano go zniszczyć, usz-
kodzić, ale zawsze wracał na swoje miejsce. Po 

ostatniej wojnie odbywały się tu od czasu do 
czasu nabożeństwa okolicznościowe, ale regu-
larne nabożeństwa - w pierwszy czwartek po 
święcie Trójcy Świętej odbywają się od lat 
60. Nic więc dziwnego, że Ewangelickie Dni 
Kościoła w jubileuszowym roku 500 lat Refor-
macji zostały zainaugurowane nabożeństwem 
przy Kamieniu na Równicy. 

Aldona Karska

WEEKEND REFORMACYJNY W WARSZAWIE
PIERWSZE TAKIE SPOTKANIE OD PIĘCIUSET LAT!

27-29 października 2017 
{spotkania i rozmowy{świętowanie i wspominanie{

okazja do poznawania się{oglądanie Warszawy oczami ewangelików
odkrywanie wspólnego dziedzictwa{słuchanie reformacyjnej muzyki

odnowienie relacji/więzi
BĄDŹ Z NAMI W TYCH DNIACH W WARSZAWIE!

Będąc w Beskidzie Śląskim warto zatrzymać się w Wiśle-Czarnem, gdzie na stokach Zadniego 
Gronia znajduje się zameczek – rezydencja Prezydenta RP. Historia tej prezydenckiej rezydencji 
sięga  lat 20 XX w. W 1927 r. Sejm Śląski  zadecydował o wyremontowaniu i przeznaczeniu na 
rezydencję prezydentów Rzeczpospolitej wybudowanego w 1907 r. dawnego myśliwskiego pała-
cyku modrzewiowego Habsburgów. Niestety pod koniec prac remontowych, w nocy 23/24 gru- 
dnia 1928 roku budynek spłonął. Wtedy powyżej tego miejsca wybudowano wg projektu  
prof. Adolfa Szyszko-Bohusza rezydencję murowaną, a na miejscu spalonego pałacyku budynek dla 
służby i garaże. 

21 stycznia 1931 roku Zamek Górny na Zadnim Groniu przekazano Prezydentowi. Po wojnie  obiek-
ty były we władaniu Urzędu Rady Ministrów, potem były górniczym ośrodkiem wypoczynkowym. 
Od 2002 r. znowu jest to rezydencja prezydentów RP. 
W 1909 r. na terenie kompleksu, nieopodal myśliwskiego pałacyku powstał kościółek w stylu tyrol-
skim, autorem projektu był prawdopodobnie Albin Teodor Prokop, ale niektóre źródła podają, że 
kościółek jest dziełem cieszyńskiego budowniczego Ernsta Altmana. 
We wnętrzu znajdujemy barokowy ołtarz z XVII w., dwa obrazy z połowy XVII w. oraz kru-
cyfiksy z XV i XVII w. Wyposażenie kościółka, który ocalał z pożaru w 1928 roku pochodziło  
z rozebranego kościoła w Bystrzycy na Zaolziu. 
Zabytkowa fisharmonia z 1928 r. przekazana została przez parafię ewangelicko-augsburską  
z Wisły Czarnego. W kościele znajduje się jedyny, unikatowy żeliwny piec na paliwo stałe wykonany w 1926 
r. przez „Kuźnię Ustroń”. Dzięki inicjatywie i staraniom Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego,  
w latach 2003-2005 kościół pieczołowicie odrestaurowano. Wzniesiono obok dzwonnicę, na której za-
wisły 3 dzwony   z umieszczoną na nich symboliką nawiązującą do motywów religijnych, państwowych  
i regionalnych. 

ZAMECZEK W WIŚLE

Schronisko na Równicy, fot. Karol Karski, 2007 r. Zamek Górny na Zadnim Groniu, fot. A. Karska, 2009
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MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ …

Niemieckie miasto na pogra-
niczu Frankonii i Bawarii, od 
XV w. aż do roku 1918 było 
we władaniu dynastii Wettinów.  
Herb miasta ustanowiono  już 
w 1493 roku na cześć patrona 
Koburga – św. Maurycego. Po 
utworzeniu kraju związkowe-
go – Turyngii, mieszkańcy Ko-
burga opowiedzieli się za przy-
łączeniem do Bawarii, co po 
latach zadecydowało o tym, ze 
Koburg znalazł się w granicach 
Republiki Federalnej Niemiec. 
Nad miastem góruje potężny 
zamek, jeden z największych  

w Niemczech. Obecnie jest on siedzibą muzeum ze zbiorami należącymi do książęcej rodziny 
Saksonia-Coburg-Gotha. W 1530 r. przez kilka miesięcy mieszkał tu Marcin Luter. W drugiej 
połowie XVI w. twierdza-zamek przestała pełnić funkcje mieszkalne dla właścicieli, gdyż wy-
budowali oni sobie pałac Ehrenburg.
Marcin Luter prawdopodobnie po raz pierwszy był tutaj w 1510 w drodze do Rzymu. Źród-
łowo potwierdzone są jego pobyty w 1518 i 1530. List Lutra z 15 kwietnia 1518 do Jerzego 
Spalatyna jest dowodem jego zatrzymania się w Coburgu. Tego dnia po południu podczas 
podróży na dysputę w Heidelbergu dotarł do tego miejsca i następnego dnia kontynuował 
podróż w kierunku Würzburga. Także w październiku 1518 podczas podróży do i z Augsburga 
przejeżdżał przez Coburg. 

KOBURG (COBURG)

Zamek Koburg

We wnętrzu kościoła znajduje się figurka  
św. Jadwigi Śląskiej oraz chrzcielnica przekazana 
przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich.
Mosiężne tabernakulum i krucyfiks – to dary 
Marii Kaczyńskiej.
Również Bronisław Komorowski darował obraz 
umieszczony na bocznej ścianie obok ołtarza. 
Jest to świątynia ekumeniczna: w kościele odby-
wają się w każdą niedzielę nabożeństwa ewange-
lickie o godz. 10:30 prowadzone przez pastora 
z parafii E-A Wisła-Czarne, a o godz. 12:00 od-
prawiane są msze katolickie. 

Danuta i Michał E. Weigle
Kościółek św. Jadwigi Śląskiej i dzwonnica, fot. Aldona Karska

Ołtarz z I poł. XVII w., 
fot. A. Karska, 2009

Obraz w ołtarzu ilustrujący 
Golgotę datowany jest na 
r. 1638, autor nieznany, 

fot. A. Karska, 2009
Figura św. Jadwigi – dar 
Jolanty Kwaśniewskiej, 

fot. M.E. Weigle

Krucyfiks z I poł XVII w., 
fot. A. Karska, 2009

Chrzcielnica autorstwa Piotra Lisowskiego 
– dar Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 
a mały krucyfiks z prochami z Ziemi Świętej w ramionach 
krzyża – dar Marii Kaczyńskiej, świecznik pod paschał 
– dar Anny i Bronisława Komorowskich, fot. M.E. Weigle
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Ale jego najważniejszy pobyt miał miejsce podczas Sejmu w Augsburgu w 1530. Po 
dłuższej nieobecności cesarz pojawił się znowu osobiście na sejmie. Dla niego ważne były 
dwie sprawy w porządku obrad: dojście do wspólnego działania książąt Rzeszy w zakresie 
obrony przed Turkami, którzy zbliżyli się już do Wiednia i przezwyciężenie rozłamu religijnego  
w Rzeszy. 

Luter mieszkał przypuszczalnie na probostwie  w pobliżu kościoła św. Maurycego (Moritz-
kirche). Elektor miał kwaterę w aptece dworskiej (Hofapotheke) na rynku. Podczas pobytu  
w mieście Luter siedmiokrotnie głosił kazanie w Moritzkirche. 
24 kwietnia 1530 elektor wraz z osobami towarzyszącymi ruszył do Augsburga. Wcześniej 
prosił radę miejską w Norymberdze, by przyjęła Lutra na czas obrad Sejmu. Norymberczycy 
uznali jednak sprawę  za zbyt niebezpieczną, wszak Luter był skazany na ekskomunikę i banicję. 
W tej sytuacji Luter musiał zostać w Coburgu. W nocy z 23 na 24 kwietnia 1530 elektor po-

lecił go przewieźć do znajdującej się nad miastem twierdzy. 
Lutrowi towarzyszył Veit Dietrich, jego dawny student, a obecnie 
sekretarz. Zajął w „Steinernen Kemenate” dwa książęce po-
koje. Podobnie jak na Wartburgu zapuścił brodę, chcąc zachować 
incognito. Zdrowotnie nie czuł się najlepiej. Czasami nie mógł ani 
czytać, ani pisać. Na Coburgu spędził 165 dni. Tam 5 czerwca 1530 
dotarła do niego wiadomość o śmierci ojca. Mimo wszystkich tych 
przeszkód czas spędzał pracowicie. Poza bogatą korespondencją 
z Melanchtonem i innymi osobami, przebywającymi w Augsbur-
gu,   powstały tam ważne prace teologiczne i 26 pism kościelno-
-politycznych. Należą do nich: „Coburger Psalmen”, „Sendbrief  

Kościół św. Maurycego   Apteka na Rynku - od 1543 r.

Veit Dietrich

vom Dolmetschen” i „Vermahnung 
an die Geistlichen, versammelt auf  
dem Reichstag zu Augsburg“. Pismo 
polemiczne znane jako „Augusta-
na Luthers“ zostało wydrukowane  
w 500 egzemplarzach i było szybko 
wykupione. Krótko przed opusz-
czeniem Coburga, 25 września 1530  
odwiedził go Marcin Bucer ze Strass-
burga.  Obaj reformatorzy starali się 
w rozmowie dojść do kompromisu 
w sprawie różnicy poglądów co do 
Wieczerzy Pańskiej. 4 października 
1530 Luter opuścił twierdzę. 

Twierdza Coburg należy nie tylko do najbardziej znaczących, lecz także do najwięk-
szych obszarowo zamków niemieckich – jego powierzchnia wynosi 3,5 km kw. Pół-
roczny pobyt Lutra przypominają oba pokoje oraz kaplica. W izbie Lutra przynajmniej 
jeszcze zachowały się w oryginale  z jego czasów siedzenia przy oknie, gotycki piec 
żelazny i strop belkowy podparty dębowymi filarami. Cenne dzieła sztuki z okresu  
Reformacji – wśród nich portret Lutra sporządzony przez Cranacha – i dokumenty z dzie-
jów Reformacji należą do wyposażenia pomieszczenia. Kaplica nie jest już zachowana  
w stanie oryginalnym. Gdy Luter modlił się tutaj codziennie i przyjmował Wieczerzę 
Pańską, była to jeszcze podwójna kaplica romańska z dwoma pomieszczeniami na róż-
nych poziomach. Na 4 piętrze znajdują się obrazy Lutra i Katarzyny von Bora. 

Tekst Karol Karski
Zdjęcia Aldona Karska

Izba Lutra na zamku Coburg

Marcin Luter Obecny wyglad kaplicy zamkowej
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WSPOMNIENIA...

21 kwietnia 2017 r. w wieku 85 lat 
zmarła Alina Eleonora Janowska, 
założycielka Komisji Ochrony 
Pamiątek przy Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie, aktywna uczestnicz-
ka życia zborowego i dokumenta-
listka dziejów ewangelików war-
szawskich i polskich.
Alina Eleonora Janowska urodziła 
się 18 stycznia 1932 r. w Warsza-
wie. Od wczesnych lat zajmowała 
się pisaniem różnych form literackich, stąd de-
cyzja o zdobyciu wykształcenia filologicznego 
nikogo nie zaskoczyła. Ukończyła trzyletnie 
studia nauczycielskie, uzyskując kwalifikacje do 
nauczania języka polskiego, historii i wychowa-
nia plastycznego, a następnie czteroletnie studia 
na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Pracowała w różnych 
placówkach oświatowych, najdłużej jednak na 
stanowisku wizytatora w Departamencie Pro-
gramów, Podręczników i Pomocy Naukowych 
oraz specjalisty w Departamencie Organizacji 
Badań i Prognoz Oświatowych w Ministerstwie 
Oświaty i Wychowania. W latach 1979-1980 
była związana z Wydawnictwem Zwiastun.
Od najmłodszych lat zaangażowana była w ży-
cie zborowe Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie – w pracy z mło-
dzieżą i chórze parafialnym. Wraz z mężem, 
Waldemarem Janowskim, przeprowadziła się 
pod koniec 1952 roku do Elbląga, gdzie zor-
ganizowała chór dziecięco-młodzieżowy przy 
elbląskiej parafii, prowadziła zajęcia szkółki 
niedzielnej. Po powrocie do Warszawy działała  
w Komitecie Parafialnym, Radzie Parafialnej, 

ŚP. ALINA ELEONORA JANOWSKA

Alina Eleonora 
Janowska

była też wielokrotnie delegatką do 
synodu Diecezji Warszawskiej Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego.
W 1979 roku zainicjowała projekt 
utworzenia przy parafii społecznej 
placówki o charakterze badawczo-
-informacyjnym o profilu histo-
rycznym, zajmującej się przeszłoś-
cią parafii, jej członków, ludzi two-
rzących środowisko ewangelickie, 
ale i warszawskie. W 1980 r. dzięki 
współpracy z mec. Jerzym Rothe-

rem, wiceprezesem Konsystorza Ewangeli-
cko- Augsburskiego, opracowała zręby organi-
zacyjne i legislacyjne placówki, którą nazwano 
Komisja Ochrony Pamiątek Społeczny Instytut 
Historyczny. Wielokrotnie współpracowała 
przy powstawaniu produkcji dokumentalnych, 
dotyczących ewangelickiego dziedzictwa, orga-
nizowała wystawy w związku z ważnymi rocz-
nicami kościelnymi, współpracowała z muzea-
mi, bibliotekami i archiwami.
Alina Janowska była odpowiedzialna za redak-
cję książki „Ewangelicy warszawscy w walce  
o niepodległość Polski 1939-1945”, a także 
słownika biograficznego, zawierającego ponad 
1400 biogramów polskich ewangelików wy-
znania luterańskiego i reformowanego. Chętnie 
tworzyła również poezję i inne formy literackie. 
W 2016 roku Alina Eleonora Janowska otrzy-
mała Nagrodę im. Ks. Leopolda Otto przyzna-
waną przez Zwiastun Ewangelicki.
Pogrzeb ś.p. Aliny Eleonory z Rudzkich  
Janowskiej odbył się 25 kwietnia (wtorek)  
o godz. 12:00 w Kaplicy Halpertów na Cmenta-
rzu Ewangelicko-Augsburskim Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 

14 czerwca 2017 r. odeszła do Pana jedna z najstarszych naszych para-
fianek, pensjonariuszka EOD „TABITA” – Irena DOMINAS. 
Pani Irena Dominas urodziła się w 23 listopada 1922 r. w Białymstoku. 
Po przedwczesnej śmierci ojca, matka z dwoma małymi córeczkami  
(7 i 5 lat) przeprowadziła się do domu rodzinnego pod Wieluniem,  
a potem do Poznania. W Poznaniu Irena Dominas uczęszczała do 
gimnazjum im. Klaudyny Potockiej, które ukończyła w 1939 roku. 
Dalszą naukę przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie wojny  
mieszkała początkowo u babki pod Łodzią a potem w samej Łodzi 
pracując jako „pomocnicza siła biurowa”. Po wojnie osiadła w Sopocie 
i już w 1945 roku podjęła tam pracę początkowo w biurze notarialnym 
a potem w Spółce Armatorskiej – Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe, 
które przekształcono z czasem w Polskie Linie Oceaniczne. Zmienia-

ły się struktury organizacyjne, nazwy, dyrektorzy, a pani Irena Dominas wciąż była zatrudniania  
w instytucjach związanych z żeglugą, dzięki znajomości języków obcych (francuski, niemiecki, 
angielski), maszynopisania i stenografii. Z czasem przeniesiona do pracy w Dziale Ubezpieczeń 
Statków i Roszczeń Ładunkowych. W międzyczasie, uzupełniła wykształcenie: maturę i studia ma-
gisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Po przejściu na emeryturę w 1985 roku przeniosła się 
do Warszawy aby być bliżej  rodziny. Przez jakiś czas pracowała w Biurze Ubezpieczeń WESTA, 
pomagała w tłumaczeniach. Razem z siostrą Aliną były aktywnymi członkiniami naszej Parafii. 
Uczestniczyły w spotkaniach Koła Pań, koła robótek ręcznych – ich prace były sprzedawane na 
kiermaszach parafialnych.  Były członkiniami Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), jeź-
dziły na wycieczki organizowane przez parafie, PTEw czy Koło Pań. Kilka lat temu pani Irena Do-
minas razem z siostrą Aliną zamieszkała w „TABICIE”. W 2013 r. zmarła  siostra – Alina Dominas. 
Pogrzeb Ireny Dominas odbył się 21. czerwca 2017 r. na cmentarzu ewangelicko-augsburskim  przy 
ul. Młynarskiej.

AK 

ŚP. IRENA DOMINAS

Irena Dominas, 2015
Fot. Aldona Karska



Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
Zdjęcie na okładce: Po remoncie kopuły…

Do użytku wewnętrznego

  
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 E-A Objawienia Pańskiego 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 
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Świętej Trójcy w Warszawie
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