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

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

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

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

Czy wiesz Ŝe: 

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

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

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

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

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 
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Witraż w kościele ewangelickim w Möhra z wizerunkiemMarcina Lutra  
i Filipa Melanchtona, Fot. A. Karska, 2015

Skąd się wzięła? 
W dawnym klasztorze augustianów w Erfurcie, 
w kościele przyklasztornym znajdują się w prez-
biterium za ołtarzem ogromne witraże. Powstały 
one w okresie między 1300 a 1320 r., przy ich 
wykonywaniu posłużono się językiem symbo-
licznym średniowiecza.  W czasie ostatniej woj-
ny zostały zdemontowane i zabezpieczone. Nie-
dawno zostały odrestaurowane i znowu można 
je podziwiać. 
W witrażu przedstawiającym lwy i papugi znaj-
duje się prototyp róży Lutra. Na witrażu nastę-
pują po sobie pary zwierząt i ornamenty liściaste. 
Lilia i róża symbolizują czystość Marii, papugi są 
wezwaniem do naśladowania głosu apostołów,  
a więc do pozostawania w prawowitej wierze.  
Z kolei krzewy winne i lwy przedstawione na 
witrażu wskazują na samego Chrystusa, „lwa 
Judei” i owocujące właściwości krzewu, przypi-
sywane Chrystusowi. „Ja jestem krzewem win-
nym, wy jesteście latoroślami” (J 15, 5). 

Marcin Luter wstąpił do zakonu augustianów  
w Erfurcie w 1505 roku. W klasztorze erfurckim 
mieszkał do jesieni roku 1511. Tutaj otrzymał 
swoją podstawową formację teologiczną. 
Wiadomo, że Marcin Luter posługiwał się „różą 
luterską” jako  pieczęcią  od 1530 roku.  Stała się 
ona symbolem luteranów na całym świecie. 
Podczas zwiedzania klasztoru i kościoła w Erfur-
cie dowiadujemy się, że Marcin Luter wybiera-
jąc swoje godło-herb inspirowany był tym ele-
mentem. I tak powstało godło-symbol Kościoła 
luterańskiego. Wszystkie elementy mają swoją  
symbolikę i tak:

KRZYŻ i SERCE w środku pieczęci 
Marcina Lutra przypominały mu, jak powiadał,  
że  „wiara w Chrystusa ukrzyżowanego nas zba-
wia. Sercem człowiek wierzy w sprawiedliwość”.

BIAŁA RÓŻA otacza serce, aby „ukazać, że 
wiara daje radość, pocieszenie i pokój”.

NIEBIESKIE TŁO natomiast symbolizuje, 
że ta radość w Duchu i w wierze jest początkiem 
przyszłej radości niebiańskiej.

Wreszcie ZŁOTA OTOCZKA oznacza, że 
„taka szczęśliwość w niebie jest nieskończona  
i trwa na wieki...”

W ten pierścień wpisany jest też często zawołanie 
VIVIT, które oznacza, że On (Chrystus) żyje.

Aldona Karska

RÓŻA LUTRA
Jest symbolem wielu Kościołów luterańskich na świecie. 

RÓŻA LUTRA 
 
- Jest symbolem wielu Kościołów luterańskich  na świecie.  
Skąd się wzięła?  
W dawnym klasztorze augustianów w Erfurcie, w kościele przyklasztornym znajdują się w 
prezbiterium za ołtarzem ogromne witraże. Powstały one w okresie między 1300 a 1320 r., przy 
ich wykonywaniu posłużono się językiem symbolicznym średniowiecza.   W czasie ostatniej 
wojny zostały zdemontowane i zabezpieczone. Niedawno zostały odrestaurowane i znowu 
można je podziwiać.  
W witrażu przedstawiającym lwy i papugi znajduje się prototyp róży Lutra. Na witrażu następują 
po sobie pary zwierząt i ornamenty liściaste. Lilia i róża symbolizują czystość Marii, papugi są 
wezwaniem do naśladowania głosu apostołów, a więc do pozostawania w prawowitej wierze. Z 
kolei krzewy winne i lwy przedstawione na witrażu wskazują na samego Chrystusa, „lwa Judei” i 
owocujące właściwości krzewu, przypisywane Chrystusowi. „Ja jestem krzewem winnym, wy 
jesteście latoroślami” (J 15, 5).  
Marcin Luter wstąpił do zakonu augustianów w Erfurcie w 1505 roku. W klasztorze erfurckim 
mieszkał do jesieni roku 1511. Tutaj otrzymał swoją podstawową formację teologiczną.  
Wiadomo, że Marcin Luter posługiwał się „różą luterską” jako  pieczęcią  od 1530 roku.  Stała się 
ona symbolem luteranów na całym świecie.  
Podczas zwiedzania klasztoru i kościoła w Erfurcie dowiadujemy się, że Marcin Luter wybierając 
swoje godło-herb inspirowany był tym elementem. I tak powstało godło-symbol Kościoła 
luterańskiego. Wszystkie elementy mają swoją  symbolikę i tak: 
 

��KRZYŻ i SERCE w środku pieczęci Marcina Lutra przypominały mu, jak powiadał,  że  
„wiara w Chrystusa ukrzyżowanego nas zbawia. Sercem człowiek wierzy w sprawiedliwość”. 

BIAŁA RÓŻA otacza serce, aby „ukazać, że wiara daje radość, pocieszenie i pokój”. 

NIEBIESKIE TŁO natomiast symbolizuje, że ta radość w Duchu i w wierze jest 
początkiem przyszłej radości niebiańskiej. 

Wreszcie ZŁOTA OTOCZKA oznacza, że „taka szczęśliwość w niebie jest nieskończona i 
trwa na wieki...” 
 
W ten pierścień wpisany jest też często zawołanie VIVIT, które oznacza, że  On (Chrystus) żyje. 
 

Aldona Karska 
 

Witraż w przyklasztornym kościele
Erfurt, 2015 r. fot. Aldona Karska
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Drodzy Czytelnicy,

na parafialnej stronie internetowej i na Facebo-
oku staramy się przekazywać bieżące informa-
cje z życia Zboru.  Czasopismo „Nowina” – re-
dagowane przez zespół redakcyjny utworzony 
przez dzieci z naszej Parafii – podejmuje tema-
ty ważne dla nich, dla dzieci, a może nie tylko 
dla dzieci. Sądzę, że dorośli też mogą skorzy-
stać sięgając po „Nowinę”. 
Cieszę się, że możemy Wam przekazać 
kolejny numer „Informatora Parafialnego”, 
który najdłużej nam towarzyszy w życiu 
Parafii oraz dokumentuje ciekawe i ważne 
wydarzenia parafialne. Mam także nadzieję, że 
w „Informatorze Parafialnym” dzieci, młodzież 
i my wszyscy znajdziemy coś dla siebie, bo 
publikujemy teksty o Was i dla Was. 

W tekstach, które publikujemy stykają się 
historia z teraźniejszością i przyszłością, bo one 
są różnymi aspektami tego samego – naszego 
życia. A my publikujemy teksty o życiu, życiu 
ludzi. Z tego powodu te teksty są tak ważne, 
jak ważny jest każdy człowiek.
Nie zawsze jest nam dane porozmawiać z kimś 
bezpośrednio. W tym numerze Informatora 
chcemy Wam przybliżyć ludzi oraz zdarzenia, 
w których uczestniczyli i tworzyli. 
Wrzesień AD 2015 jest z wielu powodów trud-
ny i jednocześnie wspaniały. O tym też mówią 
opublikowane teksty. Czytacie o tym na naszej 
parafialnej stronie internetowej, w „Nowinie” 
oraz na Facebooku. Ten numer „Informatora 
Parafialnego” powstawał w czasie, kiedy w na-
szej Ojczyźnie, w Europie i świecie dzieje się 
bardzo wiele. Jest o tym głośno, bardzo głośno, 
jakby tylko o głośność chodziło w tym świe-
cie. Napiszemy o tym w przyszłym numerze. 
Pozwólcie jednak, że wskażę na dwa teksty  
z porządku czytań „Z Biblią na co dzień”, które 
w tym hałasie pokażą nam inny wymiar życia 
– ciszę!  Mam nadzieję, że również te teksty 
będą dobrym, wyciszającym spotkaniem z ich 
autorami.  
„Pierwsze chwile nowego dnia to nie plany 
i zmartwienia, ani nie nadmiar pracy do 
wykonania, lecz Boża uwalniająca łaska i Boża 
błogosławiąca bliskość.” (ks. Dietrich Bonhoeffer)
„Panie! Bądź przed nami i prowadź nas! Bądź za 
nami i chroń nas! Bądź pod nami i nieś nas! Bądź 
ponad nami i błogosław nas! Bądź w nas, aby 
duch, dusza i ciało – Twoja własność – właściwie 
Ci służyły i Twe imię chwaliły.” (arcybiskup 
Nathan Söderblom)
Serdecznie wszystkich pozdrawiam, otaczam 
modlitwą i proszę o Waszą modlitwę.

Ks. Piotr Gaś

SŁOWO OD PROBOSZCZA

ks. Piotr Gaś, 2014

Jako tekst kazania wybrałem 3 inskrypcje biblijne 
umieszczone na nowych dzwonach, które dzisiaj 
poświęciliśmy. Oto wybrane teksty:
•  z   Psalmu 46 – „Pan Zastępów jest z nami. 

Warownym grodem jest nam Bóg” (na dzwonie 
dla kościoła Święta Trójcy);

•  z Psalmu 23 – „Pan jest Pasterzem moim” 
(na dzwonie dla kościoła w Warszawie-
Włochach);

•  z Dziejów Apostolskich 9 – „Tabito, wstań!” 
(na dzwonie dla kaplicy w Konstancinie- 
Jeziornej).

Dostojni Goście!
Siostry i Bracia w Chrystusie!

Dla nas, Polaków, wrzesień jest szczególnym 
miesiącem pamięci, w którym wspominamy 
wybuch II wojny światowej, a wraz z nią 
wszystkie traumatyczne wydarzenia i następstwa. 
Żadne obliczenia nie są w stanie oddać ogromu 
strat i zniszczeń duchowych i materialnych, które 
poniosły państwa uczestniczące w tej największej 
w historii ludzkości wojnie.

W tę tragiczną przeszłość wpisuje się historia 
naszej stolicy, a wraz z nią kościoła Świętej 
Trójcy. To właśnie przed 76 laty na skutek 
bombardowań miasta spłonęła nasza świątynia, 
a wraz z nią legł w gruzach nasz umiłowany 
Kościół Ewangelicko–Augsburski budowany  
w okresie międzywojennym z wielkim wysiłkiem 
pod przewodnictwem biskupa męczennika 
Juliusza Burschego.

Dla nas, Polaków, rozpoczęła się wędrówka przez 
„dolinę cienia śmierci” jak powiada psalmista 
w  23. Psalmie. W tym okresie naszej historii 
towarzyszył nam strach, okrucieństwo, przemoc  
i śmierć. Wielu z nas dobrze pamięta te przeżycia, 
ponieważ dotykały one naszych rodzin i nas 
osobiście.

W tej dolinie próby i śmierci nie byliśmy sami, 
był z nami w tej ciemności nasz Dobry Pasterz. 
Niejeden z nas jako dziecko bał się ciemności. 
Strach ustępował dopiero wtedy, gdy obok nas 
byli nasi rodzice.

Psalmista w 46. Psalmie, w godzinie trwogi 
i zagrożenia wyznaje, że „Pan Zastępów jest  
z nami”. Dla niego Bóg jest twierdzą i jedynym 

KAZANIE BISKUPA SENIORA JANA SZARKA
Z OKAZJI POŚWIĘCENIA DZWONÓW W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W WARSZAWIE W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 R. W 76. ROCZNICĘ 
ZBOMBARDOWANIA KOŚCIOŁA PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA

16. 09. 2015 r. Bp Jan Szarek, fot. Dariusz Bruncz



6 7

INFORMATOR Nr 4(80)2015 INFORMATOR Nr 4(80)2015

bezpiecznym miejscem, w którym może się 
ukryć w nieszczęściu.

W podobnej sytuacji był nasz Reformator Mar-
cin Luter, dla którego słowa tego psalmu były 
jedyną pociechą i nadzieją, a zarazem inspiracją 
do napisania pieśni: Warownym grodem jest nasz  
Bóg. Wiele wspaniałych pieśni kościelnych po-
wstawało w cierpieniu i w czasach prześladowań. 

Myślę, że wielu z nas podczas swej drogi życiowej 
przechodziło przez takie doliny ciemności, kiedy 
szukaliśmy oparcia i pomocy. Wtedy zapewne 
mogliśmy doświadczać Bożej obecności w na-
szym pielgrzymowaniu. Apostoł Paweł pod ko-
niec swego życia pełnego niebezpieczeństw wy-
znał: „ale Pan stał przy mnie i dodawał mi sił”(2 
Tm 4,17).

Siostry i Bracia
w historii waszej parafii było także wiele ta-
kich trudnych sytuacji. Po zakończeniu działań 
wojennych w 1945 roku zapadła decyzja o od-
budowaniu z ruin waszej świątyni. Z wielkim 
poświęceniem zabrano się do uporządkowania  
i odgruzowania kościoła. O waszej determinacji 
świadczyły sporadyczne nabożeństwa w jego ru-
inach. Niestety podjęte z takim zapałem działa-
nia zostały przerwane decyzją przejęcia kościoła 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w celu zmia-
ny przeznaczenia tego obiektu sakralnego na salę 
koncertową. W ten sposób ówczesna władza lu-
dowa chciała nawiązać do praktyk stosowanych 
w Związku Radzieckim, gdzie kościoły zamie-
niano w magazyny, muzea i baseny kąpielowe. 
Nastał kolejny okres ciemności, który za łaską 
naszego Pana w roku 1956 zamienił się w czasy 
nowej nadziei. Wszechmogący Bóg kolejny raz 
ingerował w historię człowieka.

Nastrój panujący w owym czasie wśród parafian 
możemy porównać do radości ludu izraelskiego 
wracającego z niewoli na Syjon, którą wyrażają 
słowa Psalmu 126: „Byliśmy jak we śnie. Wtedy 

usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz 
radości, wtedy mówiono wśród narodów: 
Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy, przeto 
byliśmy weseli”.

Wielu z nas wspomina dziś to pełne radości na-
bożeństwo w murach częściowo odbudowanej 
świątyni w dniu 18 listopada 1956 r. W tym 
wydarzeniu uczestniczyłem wraz z grupą stu-
dentów ChAT-u. Dzięki wielkiemu poświęceniu  
i solidarności całej ewangelickiej wspólnoty oraz 
pomocy bratnich Kościołów, w dniu 22 czerwca 
1958 doprowadzono kościół Świętej Trójcy do 
stanu używalności  i poświęcono go. Nas, studen-
tów teologii, poproszono o sprawowanie opieki 
nad krajowymi i zagranicznymi gośćmi, była to 
nasza pierwsza służba na rzecz tej świątyni. 

Ten dzień nie oznaczał jednak pełnej rekon-
strukcji kościoła, prace wykończeniowe trwały 
przez 57 lat, a ich postęp zależał od posiada-
nych środków materialnych i sponsorów. Dziś, 
w tym uroczystym dniu, pragniemy poświę-
cić trzy nowe dzwony, które mają się znaleźć  
w trzech kościołach waszej parafii.

Dzwony pełnią ważną rolę w życiu liturgicznym 
Kościoła, towarzyszą chrześcijańskim nabożeń-
stwom od V wieku. Wyznaczają rytm życia, od-
mierzając czas pracy i modlitwy, dzwony służą 
także do wyrażania radości, smutku i triumfu. 
Głos dzwonów wzywa nas do społeczności z Bo-
giem, a jednocześnie dzwony – jak mówi jedna 
z pieśni w naszym śpiewniku, pieśń nr 177 – ślą 
przestrogi i napomnienia dla obojętnych.

Historia ostatnich stuleci pokazała, że dzwony, 
z uwagi na materiał, z którego były odlewane, 
stawały się łupem przemysłu zbrojeniowego. 
Niemcy obliczyli, że w czasie II wojny światowej 
dla celów wojskowych przetopiono ogółem 
ponad 100 000 dzwonów!

Waszą  świątynię dotknęło to wcześniej – na 
początku I wojny światowej – wtedy utraciła 

swoje dzwony. Kolejne dzwony, odlane  
w Bielsku-Białej przez firmę Karola Schwabego, 
poświęcono dopiero w 1929 roku. Niestety, 
dzwoniły tylko przez 10 lat – do chwili pożaru 
kościoła w 1939 r. Podczas rekonsekracji kościo-
ła 1958 roku poświęcono dwa dzwony, do któ-
rych dziś dołączy kolejny dzwon „reformacyjny”  
z inskrypcją –„Pan Zastępów jest z nami. 
Warownym grodem jest nam Bóg”.

Drodzy słuchacze, dzisiejsza uroczystość ma 
kilka wymiarów.
Po pierwsze, zamyka 57-letni etap odbudowy 
kościoła. Jesteśmy dziś Bogu wdzięczni za na-
szych poprzedników i za tych wszystkich, któ-
rzy w trudnych latach powojennych nie poddali 
się rezygnacji, ale zaangażowali się na rzecz jego  
odbudowy.
Po drugie, dzwony te są zestrojone głosowo 
i będą bić na chwałę Bożą w trzech kościołach 
waszej parafii. Tym samym będą znakiem waszej 
parafialnej wspólnoty.
Po trzecie, jest waszym świadectwem i zara-
zem wyznaniem. O tym mówią wybrane trzy 
inskrypcje biblijne, które mają nam dodawać 
nadziei oraz przypominać, że Pan jest pasterzem 
swego ludu i bezpiecznym schronieniem w każ-
dej sytuacji życia. Napisy te mają nam uświado-
mić, że każdego dnia na nowo wolno nam ufać  
i wierzyć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, a 
Słowo Jego trwa na wieki. Historia parafii i dzieje 
kościoła Świętej Trójcy potwierdzają tę prawdę.
Po czwarte To piękna inicjatywa waszych kon-
firmantów, którzy zaproponowali tę myśl odlanie 
dzwonów. Idea ta została zrealizowana wysiłkiem 
całej parafii, a także wpisana w zbliżający się jubi-
leusz 500 lat Reformacji jako świadectwo waszej 
wdzięczności wobec Wszechmocnego Boga za 
odnowę Kościoła Chrystusowego.

Drodzy parafianie, życzę wam, aby te dziś po-
święcone dzwony mogły służyć obecnemu  
i następnym pokoleniom, aby nie spotkał ich los 
poprzedników. Obyśmy zawsze w ich brzmieniu 
słyszeli głos i zaproszenie Pana Kościoła, oby były 
zwiastunami Dobrej Nowiny, miłości i pokoju.

Na zakończenie dziękuję Radzie Parafialnej  
i Księdzu Proboszczowi za miłe zaproszenie do 
udziału w tej wzniosłej uroczystości. Kościół 
Świętej Trójcy był zawsze bardzo bliski mojemu 
sercu. W murach tej świątyni rozpoczęła 
i skończyła się moja posługa jako biskupa 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Tutaj 
także podczas ekumenicznego nabożeństwa  
w roku 1991 miałem pierwsze moje wystąpienie 
– powitanie papieża Jana Pawła II, który  
w naszym kraju po raz pierwszy odwiedził 
wówczas ewangelicki kościół. 

Kochani, ponieważ się zestarzałem i jestem syty 
życia – używając pięknego języka Biblii –  i nie 
wiem, czy jeszcze będzie mi dane stanąć na tej 
ambonie, to pragnę wam wszystkim serdecznie 
podziękować za życzliwość i modlitwy przyczynie 
o Kościół i moją posługę biskupią oraz za 
wszystkie wspólne przeżycia, doświadczenia oraz 
dokonania. Wierzę, że w imię Jezusa Chrystusa 
zdążamy ku wspólnej przyszłości, dlatego nie 
żegnam się z wami, a jako wierzący mogę 
powtórzyć za pieśniarzem:

„Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów!
Wśród burzliwych życia toni, Jego ramię  
was osłoni;
Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem znów”!

Szczęść wam Boże! 
Amen.
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Wszystko o dzwonach…
Dzwony towarzyszą człowiekowi od 
starożytności. Pełniły i pełnią różne funkcje: 
komunikacyjne, sygnalizacyjne, ozdobne. Głos 
dzwonu wita, żegna, odmierza czas, ostrzega, 
informuje… Dzwon to instrument muzyczny, 
należy do instrumentów perkusyjnych, z grupy 
idiofonów naczyniowych. 
Pierwsze dzwony prawdopodobnie wynale-
ziono w Chinach. Nie miały serca a dźwięk 
uzyskiwano uderzając bijakiem w zewnętrz-
ną część dzwonu. Ale dzwony znane były już  
w  starożytnym Rzymie, Grecji, Indiach i Egipcie.  
O dzwonkach czytamy też w  Biblii przy opisie 
szat kapłanów (II Mojż. 28, 33-34). 
W świątyniach  chrześcijańskich dzwony poja-
wiły się na początku VII wieku i bardzo szyb-
ko rozprzestrzeniły się w kościołach Zachod-
niej Europy. Początkowo nie miały żadnych 
ozdób ani inskrypcji,  te elementy pojawiły się 
z czasem wraz z rozwojem sztuki ludwisarskiej.  

W X wieku zaczęto dzwonom nadawać imiona.
Najstarszy zachowany dzwon, a właściwie 
niewielki dzwonek pochodzi z Azji z IX w. 
p.n.e – wykopano go w pobliżu Babilonu. 
Dzwony azjatyckie różnią się kształtem i tak 
jak dawniej, nie posiadają serca: uderza się  
w dzwon od zewnątrz specjalnie umocowaną 
drewnianą belką. Taki dzwon można zobaczyć 
w Warszawie w parku przy Służewskim Domu 

Kultury.  Ponad ćwierć wieku temu na rogu  
ul. Puławskiej i ul. Domaniewskiej na Mo-
kotowie, na niewielkim pagórku ustawiono  
pod drewnianym zadaszeniem Dzwon Poko-
ju ofiarowany w 1989 r. przez Japończyków  
z Hiroszimy i Nagasaki. W 1949 roku powstała  
w Japonii specjalna fundacja: 5 takich dzwo-
nów umieściła w japońskich miastach, a  kil-
kanaście  innych podarowała zniszczonym   
w czasie II wojny światowej miastom świata – 
miały spełniać role pomników pamięci, wśród 
nich była Warszawa. Niestety dzwon ten został  
skradziony w 2002 r.  Staraniem samorządu 
Mokotowa 20. września br. wierną kopię tego 

WYDARZENIA:
NOWE DZWONY DLA PARAFII ŚWIETEJ TRÓJCY 

Licheń, 2015. Dzwon Maryja Bogurodzica, fot. A Karska

dzwonu umieszczono tym razem w innym 
miejscu tj. w parku przy Służewskim Domu 
Kultury.
Początkowo europejskie dzwony też nie 
miały serca; pierwsze wzmianki o dzwonach  
z sercem pochodzą z VI w. Do XI/XII w. sztuką 
odlewania dzwonów zajmowali się zakonnicy 
– benedyktyni, potem  stopniowo rolę tą 
przejmowały świeckie warsztaty rzemieślnicze.  
W Polsce największy dzwon zawieszony został 
w Licheniu i nosi imię Maryja Bogurodzica – 
waży 14,777 t, a samo serce 400 kg – odlano go 
w 1999 r. w we włoskiej ludwisarni. 
Największym średniowiecznym dzwonem koły- 
sanym w Europie Środkowej jest  Tuba Dei  
w kościele  św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty w Toruniu. Odlany był w 1500 r.  
i waży 7,237 t. Najbardziej znany polski dzwon 
– Zygmunt z Wawelskiej Katedry w Krakowie 
jest nieco cięższy – waży 9,6 t, ale i młodszy – 
odlano go w 1520 r., a ufundowany był przez 

króla Zygmunta I Starego. Zawieszono go  
w lipcu 1521 r. Ludwisarz został przez króla na-
grodzony wysokim rocznym żołdem, zwolnie-
niem z podatków i mieszkaniem na Wawelu.
W Warszawie największy dzwon jest w kościele 
pw. Bł. Władysława z Gielniowa, nosi imię 
Władysław i waży 9,5 t. odlany w Ludwisarni 
Jan Felczyński w Przemyślu w 2000 roku.  
W ludwisarni tej odlano w tym roku trzy 
dzwony dla naszej parafii.
Jednym z najstarszych w Polsce dzwonów 
jest Herman (Nowak) z Katedry Wawelskiej 
ważący 420 kg odlany w 1271 r. 
Smutne były losy największych na świecie, 
gigantycznych dzwonów. W 1484 roku w Birmie 
odlano Wielki Dzwon  Dhammazediego, 
który ważył 297 ton, ofiarowany był Buddzie. 
Został on zrabowany na początku XVII wieku 
i podczas transportu drogą wodną na tratwie 
zatonął w rzece Yangon i nie został  wydobyty. 
Nigdy nie spełnił swojego zadania  odlany na 
Kremlu w 1735 roku dzwon Car Kołokoł, 
który ważył 202 tony. Nie wydobyto go 
jeszcze z dołu odlewniczego gdy na Kremlu 
wybuchł pożar, w czasie gaszenia tego pożaru 
– rozgrzany od ognia dzwon pękł. Ostatecznie 
wydobyto go 100 lat później i umieszczono 
wraz z odłamanym fragmentem  na dziedzińcu 
Kremla.  
Największym  funkcjonującym w Europie 
dzwonem jest Peterglocke z katedry w Kolonii 
(Niemcy). Waży 24,2 t, odlany był w 1923 r. 

Jak powstaje dzwon?
Współcześnie dzwony odlewa się  z brązu (stop 
miedzi i cyny), czasami ze  spiżu. Serce dzwonu 
wykonuje się z miękkiej, kutej stali tradycyjną 
metodą w kuźni.
A dzwon? Najpierw przygotowuje się formę, 
która składa się z trzech części: rdzenia, dzwonu 
fałszywego i płaszcza. Rdzeń powstaje z cegieł 
i gliny, a jego zewnętrzna powierzchnia po 

Katedra w Kolonii, 2006 r. Peterglocke
 Fot. Aldona Karska

Licheń, 2015. Dzwon Maryja Bogurodzica, fot. A Karska

Aldona Karska
Sticky Note
Powinno być: Dzwon Pokoju na warszawskim Służewie
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uformowaniu jest wewnętrznym profilem 
dzwonu. Po wysuszeniu  kolejna warstwa 
formy to tzw. Dzwon fałszywy – jego kształt 
odpowiada przyszłemu dzwonowi, model 
tego fałszywego dzwonu  tworzy się z gliny, 
owczej wełny, łoju zwierzęcego, powierzchnię 
zewnętrzną wyrównuje się  przy pomocy 
szablonu na obrotowym cyrklu. Następnie 
nanosi się inskrypcje i dekoracje odlane  
z wosku odlewniczego (ubieranie dzwonu), 
na tak przygotowany dzwon fałszywy nanosi 
się masę formerską i taką formę suszy się,  
i wypala. Następnie formę rozdziela się,  usuwa 
się dzwon fałszywy i składa się w ten sposób, 
że między rdzeniem a płaszczem powstaje pusta 
przestrzeń, montuje się przygotowaną formę 
korony dzwonu, wzmacnia się zbrojeniem 
(drutem). Prace te trwają około 2 miesiące. 
Tak przygotowaną formę umieszcza się  
w dole odlewniczym i zasypuje. Rozgrzanie 
pieca odlewniczego, doprowadzenie stopu do 
odpowiedniej temperatury temp. 1250oC trwa 
kilkadziesiąt godzin, a spust  i  wypełnienie 
formy ciekłym stopem miedzi i cyny trwa 
tylko  kilkanaście  minut. Stop spływa  
z pieca specjalnie przygotowanymi rynnami 
i kanalikami do przygotowanej formy  
w dole odlewniczym.  Dla wyglądu, dźwięku 

i tonu przyszłego dzwonu niezwykle ważne 
ma właściwe dobranie proporcji materiałów, 
temperatury w chwili spustu. Moment 
odlewu nazywany jest narodzinami dzwonu. 
Następnie przez kilka dni  lub tygodni 
(zależy od wielkości) dzwon pozostaje  
w jamie odlewniczej i stygnie, a po wydobyciu 
i oczyszczeniu z formy następuje szlifowanie, 
dostrajanie, polerowanie.  Najwyższa część 
dzwonu to korona, służy do mocowania 
dzwonu z jarzmem. Od góry płaszcz dzwonu 
zamyka czasza zwana hełmem, a płaszcz to 
boczna powierzchnia dzwonu, jego dolną 
część nazywamy wieńcem dzwonu. Właśnie 
tu uderza serce, dlatego w tym miejscu grubość 
ścianki jest większa niż grubość płaszcza. 

Narodziny dzwonów dla Parafii  
Świętej Trójcy

Zbliża się rocznica 500-lecia Reformacji. 
Kościoły i parafie protestanckie na całym świecie 
w różny sposób  starają się uczcić tę rocznicę. 
Remontują kościoły, organizują koncerty, 
spektakle, wystawy, sesje naukowe. Nasza 
parafia też chciałaby jakoś trwale zaznaczyć 
ten fakt.  O dzwonach i ich losach w kościele 
Świętej Trójcy napisał w IP nr 4(75)2014 ks. 
dr Włodzimierz Nast. Pierwsze dzwony, które 
były w naszym kościele zostały zarekwirowane 
przez okupanta niemieckiego w czasie 
pierwszej wojny światowej,  drugie, zawieszone 
w okresie międzywojennym uległy zniszczeniu 
wraz z całym kościołem we wrześniu 1939 
roku. Po wojnie dopiero w 1958 roku zawisły 
dwa dzwony pochodzące z rozebranych lub 
zniszczonych kościołów, pozostało miejsce dla 
trzeciego… W kaplicy  Tabity w Konstancinie 
i w kościele  we Włochach nigdy dzwonów nie 

było. Chyba więc czas aby uzupełnić te braki… 
I tak  zapadła decyzja, aby w ten sposób 
zaznaczyć w naszej Parafii 500 lat Reformacji. 
W Parafii rozpoczęto zbiórkę pieniędzy… 
Po zapoznaniu się z możliwościami przyjęto 
ofertę z Przemyśla Ludwisarni Jan Felczyński. 
Obecni właściciele są ludwisarzami w ósmym 
pokoleniu. Założycielem firmy był Michał 
Felczyński, który otworzył ludwisarnię w 
Kałuszu (obecnie Ukraina) w 1808 roku, 
w Przemyślu powstała najpierw filia,  a po 
likwidacji ludwisarni w Kałuszu (po wybuchu 
II wojny  światowej) ostatecznie przeniesiona 
do Przemyśla.  
Po złożeniu zamówienia rada parafialna po 
dyskusji wybrała wzór, inskrypcje i ozdoby. 
Ludwisarnia przystąpiła do przygotowania form. 
Trwało to około 2 miesiące. W czasie „ubierania 
dzwonu” przesłano zdjęcia z pierwszego 
etapu. Po naniesieniu poprawek forma była 
gotowa do suszenia i w końcu umieszczona w 
dole odlewniczym. Na zasadniczy etap czyli 
„narodziny dzwonu” ludwisarnia ma zwyczaj 
zapraszać zamawiających. Jest to bardzo ważny 
moment dla dzwonu i dla ludwisarzy. 
Na ten akt, 18 czerwca, wybrała się do 
Przemyśla 34 – osobowa grupa parafian. 
Wśród nich byli członkowie chóru parafialnego 
i Vox Gaudi na czele z kantorem parafii panią 
Zuzanną Kuźniak, przedstawiciele młodzieży, 
parafianie. Grupie towarzyszył proboszcz 
Parafii ks. Piotr Gaś, diakon Małgorzata Gaś i 
pani Dorota Fenger. Do Krasiczyna dotarliśmy 
wieczorem i po noclegu w hotelu, który został 
zaadoptowany z zabudowań  dawnych stajni  
Adama Sapiehy(!) udaliśmy się do Przemyśla,  
do ludwisarni aby obserwować „narodziny 
naszych dzwonów”. Na tę okazje przygotowano 
specjalną liturgię. Gdy przybyliśmy, trwały 
ostatnie czynności ludwisarzy przed otwarciem 
spustu z rozpalonego pieca do starannie 
oczyszczonych rynien. Nawiązując do  inskrypcji 
na poszczególnych dzwonach, odczytane 

Ubieranie dzwonu dla kościoła Świętej Trójcy 
Foto: Ludwisarnia Jan Felczyński

Narodziny dzwonu, fot. Aldona Karska

Przemyśl, 2015 r. Przygotowanie form w Ludwisarni  
Jan Felczyński, Fot. Aldona Karska
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zostały psalmy: 46 i 23 oraz tekst z Dziejów 
Apostolskich 9, 36-42. Wspólna modlitwa 
i  pieśni, śpiew chóru.  Przed kulminacyjnym 
momentem ludwisarz (Waldemar Olszewski) 
ukląkł i przeżegnał się, po czym wybił czop 
zatykający spust i rynnami popłynął roztopiony 
stop gdzieś w kierunku poszczególnych 
otworów i wypełniał „zakopane” formy 
dzwonów. Trwało to zaledwie kilkanaście 
minut. Właściciel ludwisarni - pan Piotr 
Olszewski wyjaśnił poszczególne czynności, 
których byliśmy świadkami, przedstawił cały 
proces powstawania dzwonu. Na zakończenie 
tej wizyty jeszcze wspólne zdjęcie przed 
ludwisarnią. 
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie 
Przemyśla z przewodnikiem. Jednym z punk-
tów było oczywiście muzeum dzwonów i fajek 
w dawnej wieży zegarowej, a z jej platformy 
widokowej podziwialiśmy panoramę mia-
sta. Ostatnim punktem programu był spacer 
po  arboretum w Bolestraszycach, wprawdzie  
w tej części wycieczki towarzyszył nam deszczyk, 
jednak barwne opisy przyrodniczych okazów 

przez oprowadzającego nas pracownika parku 
i otaczająca przyroda sprawiły, że wszyscy byli 
usatysfakcjonowani wrażeniami całego dnia. 

Kto jeszcze miał siły, po kolacji udał się na mały 
spacer po parku wokół pałacu w Krasiczynie, 
następnego dnia po śniadaniu ruszyliśmy w 
drogę powrotną.  Po drodze zatrzymaliśmy się 
w Łańcucie i zwiedziliśmy pałac i powozownię, 
a potem już prosto do Warszawy. 
A co z dzwonami? No cóż, kilkanaście dni 
stygły, potem „odkopano” je, usunięto formę 
i rozpoczął się ostatni etap: czyli czyszczenie, 
szlifowanie, dostrajanie, polerowanie, przygo-
towanie w kuźni „serca” i jego zamontowanie, 
umocowanie dzwonu w jarzmie. 
10 lipca pracownicy Ludwisarni Jan Fel-
czyński przywieźli dzwony. Na specjalnie 
przygotowanym stelażu zawieszono 3 dzwony 
i ustawiono w kościele.  
Każdy z nich na górnej części, tzw. szyi ma 
napis: DAR WDZIĘCZNOŚCI PARAFII 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY ZA JUBILEUSZ 500 
LAT REFORMACJI. 
Największy dzwon  zawiśnie w kościele Świętej 
Trójcy. Waży 350 kg, na bocznej ścianie czyli 
płaszczu jest Róża Lutra i cytat z Psalmu 46, 
wiersz 12: „PAN ZASTĘPÓW Z NAMI, 

Przemyśl, 19. 06. 2015 r. Przed Ludwisarnią Jan Felczyński, w środku właściciel – p.  Piotr Olszewski, fot. Aldona Karska

Ostatnie szlify w ludwisarni,   
Foto: Ludwisarnia Jan Felczyński

„Przeniesienie” dzwonów z ciężarówki pod czujnym  
okiem Waldemara Olszewskiego, fot. Jacek Grzegorowski 

Dzwony przed drzwiami kościoła   i pan Wiesław Klinbajn, 
fot. Dariusz Bruncz

WAROWNYM GRODEM JEST NAM BÓG 
JAKUBA”. 
Drugi o wadze 220 kg jest przeznaczony do 
kościoła we Włochach. Na płaszczu pod Różą 
Lutra jest napis: „PAN JEST PASTERZEM 
MOIM…” – jest to  początek Psalmu 23
Najmniejszy dzwon waży 150 kg i jest 
przeznaczony dla kaplicy w Tabicie. Na płaszczu 
inskrypcja  nad Różą Lutra to słowa  Apostoła 
Piotra z Dz 9, 40b: „TABITO WSTAŃ”,  
a pod Różą Lutra „INSERVIENDO ALLIIS 
CONSERVOR”.

Uroczystość poświecenia dzwonów dla 
Parafii Świętej Trójcy.

16. 09. 1939 roku bomba zapalająca trafiła 
w kopułę kościoła Świętej Trójcy, kościół 
stanął w płomieniach, runęły empory, zawaliła 
się kopuła, pożar strawił całe wyposażenie 
kościoła: ławki, organy, witraże. Zniszczone 
zostały też 3 dzwony, które zaledwie od 10 lat 
zwoływały wiernych na nabożeństwa. Po 
odzyskaniu kościoła  i po odbudowie pozyskano 
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dwa dzwony pochodzące z rozebranych  
i zniszczonych kościołów. Pozostało miejsce dla 
trzeciego… 
Co roku parafianie zbierają się w kościele na 
nabożeństwie w kolejną rocznicę spalenia 
kościoła. I tę datę: 16 września 2015 r. 
wybrano na uroczystość poświecenia trzech 
nowych dzwonów. Największy przeznaczony 
jest dla Kościoła Świętej Trójcy dwa pozostałe 
przeznaczone dla kościoła we Włochach i do 
kaplicy EOD Tabita.  
Na uroczyste nabożeństwo przybyli liczni księża 
naszej diecezji na czele z bp. Janem Cieślarem, 
kurator diecezjalny – pan Karol Werner, goście 
ekumeniczni, przedstawiciele rady parafialnej 
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, obecny 
był burmistrz Śródmieścia – pan Wojciech 

Turkowski., właściciel Ludwisarni Jan 
Felczyński – pan Piotr Olszewski oraz liczni 
parafianie. Kazanie wygłosił biskup senior Jan 
Szarek.  Odczytane zostały fragmenty biblijne 
odnoszące się do inskrypcji umieszczonych na 
poszczególnych dzwonach. Aktu poświęcenia 
dokonał zwierzchnik Diecezji Warszawskiej 
– bp Jan Cieślar. Następnie usłyszeliśmy głos 
każdego dzwonu z osobna i wszystkich razem. 
Nabożeństwo uświetniły występy  Chóru  Vox 
Gaudii i Chóru Parafialnego pod dyr. Zuzanny 
Kuźniak. Po nabożeństwie podczas spotkania 
przy kawie i herbacie bp Jan Cieślar  i kurator 
diecezjalny Karol Werner w imieniu Rady 
Diecezjalnej przekazali na ręce proboszcza list 
gratulacyjny. 

Aldona Karska

Aktu poświecenia dokonał bp Jan Cieślar, a serca dzwonów uruchomili: Dorota Fenger, Paulina Pacholak  
oraz Wiktor Wojcicki, natomiast teksty biblijne nawiązujące do inskrypcji na dzwonach czytali: Andrzej Weigle,   

Przemysław Florjanowicz-Błachut i Aldona Karska, fot. Adam Perl

Dzwony ustawione w kościele Świętej Trójcy, fot. Aldona Karska
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WSPOMNIENIA AUTOBIOGRAFICZNE  HENRYKI CHALUPEC

W sobotę, 16 maja 2015 roku, w ramach  Warszawskich Targów Książki,  w jednej z sal foyer 
Stadionu Narodowego odbyła się promocja książki naszej parafianki - pani Henryki Chalupec. 
Główny jej trzon stanowią wspomnienia z dzieciństwa i wieku młodzieńczego, związane   
z Warszawą, a zwłaszcza z  ul. Grzybowską, wspomnienia  obejmujące ostatnie dziesięciolecie przed 
wybuchem II wojny światowej, okres okupacji i lata powojenne. Są to losy – jak zaznacza Autorka 
– przeciętnej warszawskiej rodziny. W książce znalazły się 
również wątki dotyczące jej związków z Parafią Świętej 
Trójcy. 
Podczas spotkania  głos zabrała nie tylko Autorka, ale też 
redaktor Martyna Budna – opiekunka projektu, która 
przedstawiła kulisy pracy nad książką. Wypowiadali się 
również  ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy oraz 
varsavianista Ryszard Mączewski. Spotkanie zgromadziło 
liczne grono Rodziny,  przyjaciół i znajomych pani 
Henryki, wśród nich byli też członkowie  naszej parafii. 

Henryka Chalupec, Dlaczego nie? Moje życie w Warszawie, 
jakiej już nie ma, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2015, 
224 s.

Warszawa, 16, 05. 2015 r. 
Warszawskie Targi Książki. 
Autorka – p. Henryka 
Chalupec, a obok: ks. Piotr 
Gaś, red. Martyna Budna

Zdjęcia: A. Karska

W Święto Zesłania Ducha Świętego, 24 maja, 
Proboszcz i Rada Parafialna zaprosili do udziału 
w nabożeństwie tych wszystkich, którzy 
obchodzili w tym roku 25-, 50-, 60-, 65-,  70-, 
75 - rocznicę swojej Konfirmacji.  Podobnie jak 
w ubiegłych latach zaproszeni zostali nie tylko 
Ci, którzy konfirmowani byli w Kościele Świętej 
Trójcy, ale wszyscy Ci, którzy konfirmowani 
w innych parafiach obecnie są członkami 
naszej Parafii. Nie wszyscy mogli przybyć na 

to nabożeństwo, ale warto wspomnieć, że 
najliczniej reprezentowana była grupa, która 
konfirmowana była  w 1950 roku!  Podczas 
tego nabożeństwa Proboszcz przedstawił 
młodzież, która  w tym roku w Święto Trójcy 
Świętej przystąpi  do Konfirmacji. 
Po nabożeństwie w Lutheraneum przy 
skromnym poczęstunku Jubilatom Kurator 
Andrzej Weigle i Aldona Karska wręczyli 
pamiątkowe  dyplomy. 

JUBILEUSZE KONFIRMACJI

24.05.2015 r. Jubilaci przed ołtarzem

24. 05. 2015 r
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Do konfirmantów przemówił Kurator Parafii   
– pan Andrzej Weigle, a także  gość ze Szwe-
cji – ks. bp Tord Harlin – emerytowany  
biskup Diecezji Uppsalskiej, który wraz z gru-
pą szwedzkich współwyznawców uczestniczył  
w nabożeństwie. Bp Tord Harlin zwracając się 
do konfirmantów powiedział między innymi:

Chciałbym się zwrócić bardziej bezpośrednio 
do was, którzy dziś jesteście młodzi. Gdy jest 
się młodym, są w zasadzie trzy wybory, które są 
ważniejsze niż inne, których musicie dokonywać:

1. Wybór wiary chrześcijańskiej lub rezygnacji  
z niej

2. Wybór zawodu i pracy
3.  Wybór przyjaciół i partnera/partnerki w życiu

1) Wybranie Jezusa Chrystusa, wiary chrześcijań-
skiej oznacza zdecydowanie się na Kogoś, kto będzie 
z Wami przez cały czas, Kogoś, do kogo będziecie 
mogli się zwrócić i który kocha was takimi, jakimi 
jesteście. To ktoś, dla którego wy jesteście niezwykle 
cenni i który słucha was, gdy się modlicie.

2) Wybór zawodu i pracy nie jest łatwy dla nikogo 
– czy to w Szwecji i na pewno też i w Polsce, jednak 
zwracajcie się do Boga z prośbą o prowadzenie,  
a drzwi zostaną przed wami otwarte – prędzej czy 
później, a także wiele razy w ciągu waszego życia.

3) Relacje są ważne. Wasz wybór partnera/partnerki 
w życiu również. Osoby z którymi możecie dzielić 
myśli, wiarę i zainteresowania każdego dnia –  
w dni szczęścia i dni wypełnione problemami.

Ks. bp Tord Harlin odczytał również pozdro-
wienia skierowane do warszawskiego Zboru od  
ks. Annici Anderbrant, dziekan katedry w Uppsali.
Po akcie Konfirmacji młodzież skierowała 
swoje podziękowania skierowane do rodziców, 
rodziców chrzestnych, księży, katechetów za 
dotychczasowe prowadzenie. Oprawę muzyczna 
zapewnił pan Jerzy Dziubiński i pani kantor 
Zuzanna Kuźniak z chórami: Parafialnym  
i VOX GAUDI .

Aldona Karska

KONFIRMACJA 2015
31 maja odbyła się Konfirmacja młodzieży Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. W tym roku 
przystąpiło do Konfirmacji ośmioro młodych ludzi: Maja Devillard, Aleksander Skubida, Wiktor 
Wójcicki, Maurycy Janicki, Maria Daab, Ada Warowny, Zuzanna Bąk oraz Elżbieta Stolarska.
Liturgie prowadzili ks. Piotr Gaś i ks. Łukasz Zieliński

31.05. 2015. Słowa pozdrowienia do konfirmantów  
wygłosił  bp Tord Harlin, fot. Krzysztof Kozerski

Konfirmanci, 31. 05. 2015 r. fot. Aldona Karska  

Pogoda dopisała wspaniale, humory i goście również. Najmłodsza uczestniczka miała kilka miesięcy, 
a najstarsza (cóż, kobietom nie należy liczyć lat.....). Ponad 60 osób podpisało własnoręcznie koloro-
wą „listę obecności”, a to z pewnością nie byli wszyscy.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem, modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego, które wygłosił 
ksiądz proboszcz Piotr Gaś. Pokarm dla ciała zapewniły Panie z Komisji Diakonijnej oraz parafianie, 
grill i stoły zostały zapełnione pysznym jedzeniem na ciepło i na zimno.
Kilka dni wcześniej obchodzony był Dzień Dziecka i dlatego dla dzieci przygotowane zostały specjal-
ne słodkie niespodzianki, zabawy i atrakcje. Okazało się, że starsze dziewczyny przypomniały sobie 
ponadczasową zabawę „skakanie w gumę”, powstały całe rodziny gniotków (antystresowych).

To był miły i spokojny czas 
rozmów, refleksji i międzypo-
koleniowych spotkań. Zdjęcia  
opowiedzą jeszcze więcej. Do zo-
baczenia na kolejnym pikniku.
Nie zabrakło również atrakcji 
dla dorosłych – p. Marcin Sen-
derski zorganizował degustację 
piw domowej roboty, w tym 
piwa o nieco prowokacyjnej  
i ironicznej nazwie “Kacerz”  
z naklejką, na której widniała 
podobizna naszego Reformato-
ra, ks. dr. Marcina Lutra.

SEB

PIKNIK W TABICIE
Jak zwykle w Święto Bratniej Pomocy im. Króla Gustawa Adolfa odbył się piknik parafialny w Tabi-
cie. W tym roku zgodnie z kalendarzem liturgicznym święto wypadało 4 czerwca.

4.06.2015 r. Konstancin-Jeziorna, piknik w Tabicie, fot. Aldona Karska

Migawki z pikniku, fot. Aldona 
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14 czerwca br. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego odbyły 
się międzyparafialne obchody Dnia Dziecka. W przygotowanie wydarzenia zaangażowali się 
zborownicy z Parafii Wniebowstąpienia i Świętej Trójcy.

trojca.waw.pl

DZIEŃ DZIECKA

W dniach od 4 do 7 czerwca w Stuttgarcie odbyły się Ewange-
lickie Dni Kościoła (Kirchentag). Z naszej parafii uczestniczyło  
w nim 11 osób.
Kirchentag był czasem poznawania możliwości Kościoła ewangeli-
ckiego w Niemczech, ale także i z wielu stron świata – wydarzeniu 
uczestniczyli reprezentanci aż 106 krajów. Kirchentag rozpoczął się 
równoległymi nabożeństwami na siedmiu scenach, następnie odbyło 
się spotkanie dla wszystkich zagranicznych gości. 

Program, a także wszelkie atrakcje zaplanowane 
przez organizatorów zapewniły niezapomnianą 
atmosferę, a także poznanie wielu ludzi, zwy-
czajów oraz ciekawostek o Kościele. Mogliśmy 
być razem, poznać się bliżej, odwiedzić targi, 
brać udział w warsztatach oraz koncertach.  
W wolnych chwilach zwiedzaliśmy atrakcje tu-
rystyczne miasta. 

redakcja trojca.waw.pl

GRUPA Z PARAFII W STUTTGARCIE

Zwiesel, uczestniczki spotkania przed kościołem.  
Fot Krzysztof Urban

Niektórzy pokonują tysiące kilometrów, by do-
trzeć do USA, Kanady, czy Australii i tam spot-
kać się ze swoimi krewnymi lub przyjaciółmi  
w celu pielęgnowania dobrych relacji. Ludzie 
muszą się ze sobą spotykać, rozmawiać, po pro-
stu utrzymywać kontakt przynajmniej mailowy, 
bo w przeciwnym razie ich relacje ulegną po-
gorszeniu. Prędzej czy później ludzie nie szuka-
jący ze sobą kontaktów, oddalają się od siebie.  
W mojej wczesnej młodości miałam wielu do-
brych znajomych, do których pisałam długie 
listy, ale z czasem ten kontakt się urwał i teraz 
trudno byłoby go odnowić, ponieważ dzieli nas 
tak wiele lat bez jakichkolwiek spotkań i roz-
mów. Wielka szkoda, powody były różne. Nastą-
pił nowy etap w moim życiu, nowe znajomości, 
nowe wyzwania i zainteresowania ...
Ta refleksja pojawiła się w mojej głowie w trakcie 
urlopu, którego część spędziłam w Bieszczadach. 
Miałam tylko kilka dni do dyspozycji przed 
powrotem do Warszawy i w pierwszy poranek, 
tam w Bieszczadach zaczęłam rozmyślać o tym, 
co mnie czeka, gdy wrócę do domu i do parafii. 
Czekała na mnie zaległa refleksja do Informato-
ra Parafialnego na temat czerwcowego pobytu w 
Czechach, blisko granicy z Bawarią. Zapytałam 
siebie: jaki jest sens tych kobiecych spotkań, któ-
re regularnie odbywają się już od ponad 20 lat?

CZERWCOWE SPOTKANIE KOBIET
Panie z naszej Parafii, z Parafii Ewangelicko-
-Reformowanej, a także Niemki z Kościoła Lu-
terańskiego Saksonii i Czeszki z Kościoła Husy-
ckiego, raz w roku spotykają się właśnie po to, 
by pielęgnować dobre relacje, by czegoś nowego 
dowiedzieć się o sobie nawzajem, by uczyć się 
historii Kościoła, ale także historii bratnich naro-
dów i poznawać niektóre aktualne aspekty życia 
społeczno-religijnego, kulturalnego i.t.p.
W dniach od 10-14 czerwca bieżącego roku 
spotkałyśmy się w Żeleznej Rudzie w ośrodku 
rekolekcyjno-szkoleniowym należącym do Hu-
syckiego Kościoła Czechosłowacji. Dom ten pod 
nazwą HUSITA ma dobre warunki do organi-
zowania kilkudniowych spotkań, seminariów, 
rekolekcji dla różnych grup wiekowych liczących 
od kilkunastu do dwudziestu pięciu osób. Na-
sza grupa liczyła dwadzieścia osób (6 pań z Pol-
ski i kierowca, który zawiózł nas samochodem  
w ciągu 14 godzin w to odległe miejsce, 8 pań 
z Niemiec i 5 pań z Czech). Jak zawsze zostały-
śmy bardzo gościnnie przyjęte, a zaproponowany 
program był bardzo urozmaicony!
W roku sześćsetnej rocznicy męczeńskiej śmier-
ci Jana Husa, poznawałyśmy różne aspekty jego 
życia i reformacyjnego działania. Dla mnie oso-
biście było to bardzo interesujące, ponieważ do 
tej pory moja wiedza na temat prekursora Re-
formacji XVI-wiecznej była bardzo pobieżna. 
Odwiedziłyśmy między innymi zupełnie nowe 
(dwa tygodnie po otwarciu) muzeum w Hu-
sincu - miejscowości, gdzie podobno urodził się 
mistrz Jan Hus. To muzeum jest bardzo cieka-
wie zorganizowanym miejscem umożliwiającym 
zapoznanie się nie tylko z życiorysem bohatera 
narodowego Czech, ale także z dużym fragmen-
tem historii narodu czeskiego. Zachęcam wszyst-
kich, którzy będą w pobliżu do odwiedzenia 
miejscowości Husinec. W pobliżu znajduje się 
zabytkowe miasto Prachatice, które miałyśmy 
okazję nieco zwiedzić, a następnie pojechały-
śmy do Parku Narodowego Lasu Bawarskiego  
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MARIA MILBRANDT z d. Bryner „Marysia”, ur. 31.05.1927 r. w War-
szawie. Przed wojną uczęszczała do Szkoły Powszechnej przy Pry-
watnym Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Anny Wazówny. Od 
1938 r. należała do 39 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej.  
W czasie okupacji niemieckiej kontynuowała naukę w tajnym Gimna-
zjum im. Królewny Anny Wazówny i w 1944 r. uzyskała małą matu-
rę. Od 1941 działała w tajnej 39 WŻDH w ramach Szarych Szeregów. 
Przeszła szkolenie sanitarne i dostała odpowiedni przydział na wy-
padek wybuchu powstania. Podczas Powstania Warszawskiego była 
sanitariuszką punktu sanitarnego i szpitalika Sióstr Urszulanek przy  
ul. Gęstej, potem w szpitalu powstańczym przy Komendzie Okręgu  AK 
m.st. Warszawy w gmachu PKO przy ul Świętokrzyskiej, a od  4.09.1944 
do końca Powstania w szpitalu przy ul. Mokotowskiej 55. Wraz ze swo-
im patrolem  w ostatniej grupie opuściła miasto  idąc do niewoli. Prze-
bywała w obozach jenieckich w Mühlberg, Zeithein, Bautzen. Do Pol-
ski wróciła pod koniec maja 1945 r. Zdała dużą maturę. Nadal działała  
w harcerstwie. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim 
i aż do emerytury pracowała jako psycholog w Centrum Radiokomuni-
kacji i Telekomunikacji w Warszawie. 

(na podstawie biogramu zamieszczonego 
w „Słowniku Biograficznym – Ewangelicy 
Warszawscy w walce o niepodległość Polski 
1939-45”, Warszawa 2007) 

AK

i tam mogłyśmy przez dłuższa chwilę spacerować  
i z dużej drewnianej wieży widokowej podziwiać 
piękne okolice. 
Na niedzielne nabożeństwo kończące nasz tego-
roczny wspólny czas, pojechałyśmy do kościoła 
luterańskiego w małym bawarskim miasteczku 
Zwiesel. Kazanie wygłosiła diakon Halina Ra-
dacz, a przyjaźnie nastawiony miejscowy ksiądz 
opowiedział nam krótko o swoim kościele i za-
prosił na spotkanie z parafianami przy kawie  
i herbacie oraz pysznym cieście. Było bardzo 
miło i serdecznie, w prezencie otrzymałyśmy 
broszurkę o tamtejszej parafii i mały plecaczek,  
w którym była niespodzianka: maleńki drewnia-
ny krzyż i karteczka z wersetem biblijnym - Psalm 
121,1-2. Parafia w Zwiesel jest górską parafią,  
a więc werset pasujący do sytuacji i naszego po-

łożenia. Zachęta do tego, by swoje oczy wznieść 
ku górom i oczekiwać pomocy od Pana, który 
uczynił niebo i ziemię! Bardzo się ucieszyłam z tej 
niespodzianki i potraktowałam ją niczym znak 
od Boga, ponieważ w dniu naszego przyjazdu do 
Żeleznej Rudy, wieczorem odbyła sie modlitwa  
i usłyszałyśmy rozważanie oparte właśnie na psal-
mie 121. Myślę, że to nie był przypadek.
Pożegnałyśmy się serdecznie i z nadzieją, że za rok 
znowu w czerwcu się spotkamy i będą nas gości-
ły Niemki, a w roku 2017 spotkanie odbędzie 
się pod koniec kwietnia w Polsce. Wolno nam 
planować i prosić o błogosławieństwo dla na-
szych planów, bo przecież pielęgnowanie dobrej 
siostrzanej wspólnoty ubogaca nas i inspiruje do 
aktywności w naszych parafiach i Kościołach.

Małgorzata Gaś

Od 22 lipca do 31 sierpnia na ogrodzeniu 
wokół kościoła Świętej Trójcy można oglądać 
wystawę „Jan Hus w roku 1415 i 600 lat póź-
niej”.  W tym roku obchodzimy 600. rocznicę 
męczeńskiej śmierci ks. Jana Husa podczas Sobo-
ru w Konstancji.Wystawa obejmująca 17 tablic 
informuje o życiu, teologii oraz reformacyjnym 
i ekumenicznym oddziaływaniu ks. Jana Husa. 
Ponadto ekspozycja zawiera szereg wiadomości, 
dotyczących społeczno-religijnego i polityczne-
go tła epoki - omówione zostają reformatorskie 
ruchy (katarzy, John Wycliffe) religijnego wczes-
nego i późnego średniowiecza, a także rosnące 

WYSTAWA NA PŁOCIE
znaczenie papiestwa w życiu Kościoła Zachod-
niego. Nie brakuje również wątków polskich, 
w tym stanowiska polskiej delegacji na Sobór  
w Konstancji w sprawie Husa.  
Umieszczenie wystawy koło kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie 
było możliwe dzięki otwartości i współpracy  
z Czeskim Centrum w Warszawie.
Autorami wystawy są: mgr Jan Adámek, dr Jan 
Kalivoda, mgr Jakub Smrčka.
Polska edycja: Czeskie Centrum w Warszawie, 
dr Tomasz Graff.

trojca.waw.pl

ODZNACZENIE POWSTAŃCZE DLA PANI MILBRANDT

30 lipca, w związku z 71. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania  
z Powstańcami w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego wręczył 
ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania oraz wolontariuszom  
i współpracownikom Muzeum Powstania.

Za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego.
KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI została odznaczona 
nasza parafianka pani  Maria MILBRANDT

Maria Milbrandt, 2014,  
Fot. Aldona Karska

30.07.2015 r.  
Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza 

odznaczenie p. Marii Milbrandt,  
Fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP
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Jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie 
i Powstanie Warszawskie - opowiada nasza pa-
rafianka, p. Maria Milbrandt, której Prezydent 
RP przyznał odznaczenie za udział w walce o nie-
podległość Polski.

30 lipca 2015 r. Prezydent Bronisław Komo-
rowski wręczył Pani odznaczenie za udział 
w Powstaniu Warszawskim – Krzyż Orderu 
Krzyża Niepodległości... 
To było zaskoczenie. Dostałam zawiadomienie  
z Kancelarii Prezydenta o przyznaniu odznacze-
nia. Było to bardzo miłe i wzruszające.

Przy pani biogramie w książce Ewangelicy 
warszawscy w walce o niepodległość dość czę-
sto pojawia się słowo konspiracja – konspira-
cyjna szkoła, matura - zupełnie jak w filmie 
sensacyjnym, a tymczasem chodzi o prawdzi-
we zdarzenia, których kulminacją była godzi-
na „W”. Jaka była Pani droga do Powstania 
Warszawskiego?
Byłam w harcerstwie od 6 klasy Szkoły Po-
wszechnej Zboru Ewangelickiego im. Królewny 
Anny Wazówny. Skończyłam 6 klas tej szkoły  
i krótko po tym wybuchła wojna. Pani dyrektor 
Helenie Bursche udało się jeszcze zorganizować 

RADOŚĆ WOLNOŚCI – ROZMOWA Z PANIĄ MARIĄ MILBRANDT

pierwszą klasę gimnazjalną pod płaszczykiem 
7. klasy szkoły powszechnej, ale z budynku na 
rogu ul. Kredytowej Niemcy natychmiast szko-
łę usunęli. Pani dyrektor załatwiła w gmachu 
szkolnym przy ul. Górskiego pomieszczenia za-
stępcze i tam nasza klasa odbywała zajęcia – jak 
mówiłam – oficjalnie jako 7. klasa SP. Z tego 
czasu zachowałam jeszcze niemiecko-polskie 
świadectwo ukończenia siedmiu klas szkoły 
powszechnej, a w rzeczywistości było ich tylko 
sześć. Starsze dziewczynki uczyły się na konspi-
racyjnych kompletach, a więc wieczornych spot-
kaniach po prywatnych domach w małych pię-
cio- lub sześcioosobowych grupach. W taki też 
sposób ukończyłam 2. klasę gimnazjum. Nauka 
była trudna, ponieważ trzeba było ograniczać się  
w noszeniu książek szkolnych, bo Polacy nie mie-
li prawa uczyć się powyżej szkoły powszechnej. 
Dopiero później Niemcy zgodzili się na otwarcie 
szkół zawodowych i pani Bursche udało się zor-
ganizować szkołę galanteryjno-konfekcyjną, tym 
razem na ul. Księcia Alberta przy dzisiejszym Pla-
cu Teatralnym. Pomieszczenia dzieliliśmy z inną 
szkołą. I właśnie tam, „pod płaszczykiem” szkoły 
zawodowej, ukończyłam 3. i 4. klasę gimnazjum.

I to już był 1944 rok… 
Tak. Dodam, że właściwe początki przygotowy-
wania się do Powstania. Zaczęły się niejako przy 
szkole w tajnym harcerstwie, któremu patrono-
wała pani dyrektor Bursche.

Ale jak w ogóle udało się w tajemnicy utrzy-
mać waszą działalność?
Przypuszczam, że Niemcy mogli wiedzieć i po 
prostu obserwowali rozwój wydarzeń. Jeszcze na 
długo przed powstaniem zostałam nawet przy-
boczną, ponieważ liczba harcerek rosła i drużyny 
trzeba było podzielić. Tak też powstała 39. War-
szawska Żeńska Drużyna Harcerska. Pamiętam, 
gdy byłam przyjmowana do harcerstwa: to było 

28.03.1943 r. Harcerki z 39 WŻSH w Izabelinie, czwarta 
od lewej - Maria Bryner

niesamowite przeżycie – nauczycielka geografii, 
pani Markowska, po jednych z konspiracyjnych 
zajęć poprosiła mnie na stronę i zakomuniko-
wała, że zostałam przyjęta do harcerstwa. Byłam 
bardzo dumna, gdyż byłam jedyna z naszej kon-
spiracyjnej grupy gimnazjalnej. Mniej więcej w 
wieku 14 albo 15 lat harcerki musiały też podej-
mować decyzje, dotyczące dalszego działalności 
konspiracyjnej. 

Czyli już wtedy wiedzieliście, że wybuchnie 
Powstanie i kiedy?

Nie znaliśmy daty do końca, jednak wszyscy 
dokładnie wiedzieliśmy, że przygotowujemy się 
do Powstania. Nie wiedzieliśmy, czy wybuchnie 
ono za miesiąc czy za rok, ale mieliśmy świado-
mość, że ono na pewno się wydarzy. Wszystkie 
działania do tego zmierzały, dlatego też zalecono 
nam wybranie specjalizacji harcerskiej, a ja zde-
cydowałam, że chcę być sanitariuszką. Miałam 
praktykę w szpitalu i każdego dnia musiałam 
mieć przy sobie apteczkę w razie, gdyby nag-
le ogłoszono wybuch powstania. 26 lipca 1944 
roku ogłoszono tzw. ostre pogotowie, które wy-
raźnie pokazywało, że godzina „W” się zbliża. 
Pogotowie odwołano po kilku godzinach. Nasza 
drużyna już wcześniej znała swój punkt sanitar-
ny – przydzielono nam lokal u sióstr urszulanek 
na ul. Dobrej. Musiałyśmy się nauczyć nazw i 
rozkładu wszystkich okolicznych ulic. Oczywi-
ście byłyśmy przepytywane z topografii Powiśla, 
aby wiedzieć, jakimi ulicami mogłybyśmy prze-
transportować rannych do punktu sanitarnego. 
Nauka wymagała wielkiej ostrożności, gdyż mu-
siałyśmy wielokrotnie przemierzać ulice Powiśla, 
wszystkie przecznice, nie wzbudzając zaintereso-
wania Niemców. 31 lipca ogłoszono już drugie 
ostre pogotowie.

Gdzie wtedy Pani była?

Mieszkałam we Włochach pod Warszawą. Z ko-
leżanką z patrolu, która mieszkała na ul. Wspól-
nej, umówiłam się, że przyjadę tego samego dnia 

i będę u niej nocować. Czekałyśmy na łącznika. 
Przyszedł 1 sierpnia ok. godziny 16:00 i poinfor-
mował nas o wybuchu Powstania. Zdążyłyśmy 
na ul. Dobrą jeszcze przed pierwszymi strzałami. 
Pierwszym rannym, do którego pobiegłyśmy, był 
ksiądz rzymskokatolicki. Akurat wezwano go do 
klasztoru do innego rannego, gdy go postrzelili 
Niemcy. Dotarłyśmy do niego. Zmarł przy nas. 
Tak się rozpoczęło dla mnie Powstanie. Ulica 
Dobra była cały czas pod ostrzałem z górnych 
części miasta, więc w ogóle nie można było przez 
nią przechodzić.

Była Pani wtedy prawie dorosła - czy przed 
Powstaniem, czy już po jego wybuchu zada-
wała Pani sobie pytanie, czy ono ma w ogó-
le jakikolwiek sens? Czy warto iść wobec tak 
znaczącej przewagi militarnej Niemców?

Zupełnie nie. Nie było takich pytań i wątpli-
wości. Była wielka radość, że nareszcie są wolne 
ulice, że wiszą polskie flagi. Byliśmy zdyscyplino-
wanymi żołnierzami i w ogóle nie dywagowali-
śmy, czy jest sens czy nie. Może niektórzy starsi 
mieli wątpliwości już po wybuchu Powstania, gdy 
wiadomo było o rzezi, jaką hitlerowcy urządzili 
na Woli, mordując cywilną ludność. Po kilku 
dniach na Powiślu dostałyśmy rozkaz przeniesie-
nia się do PKO na ul. Świętokrzyskiej. Tam był 
olbrzymi szpital zorganizowany w podziemiach, a 
na jednym z pięter przetrzymywano niemieckich 
jeńców. Szłyśmy do Śródmieścia ul. Tamka i po 
tych pięciu latach te biało-czerwone flagi, „War-
szawianka” płynąca z głośników i uśmiechnięci 
ludzie i ogólna radość - to było coś wspaniałego, 
niezapomniane przeżycie, które trudno opisać!

Jako sanitariuszka była Pani świadkiem tra-
gicznych scen. Jak sobie Pani tak po ludzku 
radziła z widokiem wszechobecnej śmierci  
i systematycznie niszczonej Warszawy?

Oczywiście były walki i ginęli ludzie. To było 
przerażające. Przeżywaliśmy to, ale tłumaczyli-
śmy sobie to nadzieją na wolność.



26 27

INFORMATOR Nr 4(80)2015 INFORMATOR Nr 4(80)2015

Musiała Pani też liczyć się  
z tym, że w każdej chwili może 
zginąć... 
Tak, oczywiście, ale ja się z tym 
liczyłam od początku wojny. 
Wszyscy mieliśmy od pięciu lat 
tę świadomość, że w każdym mo-
mencie może nastąpić łapanka  
i mogą nas na miejscu zabić lub 
wywieźć do obozu. Każdy prze-
żyty dzień to była radość. Nieraz 
byłam świadkiem publicznych 
egzekucji. To było straszne – po-
zaklejane twarze, ludzie stojący 
pod ścianą. Każdy dzień to była 
niepewność – nawet jak chodziłyśmy do szkoły 
i nosiłyśmy zakazane książki, groziło nam aresz-
towanie lub nawet śmierć. Stąd właśnie była ta 
ogromna radość – po raz pierwszy nie baliśmy 
się kroków za nami, że może to być Niemiec. 
Podczas Powstania wiedzieliśmy, że możemy  
w każdej chwili zginąć, ale przynajmniej walcząc 
za Polskę.

Jak wyglądało życie religijne podczas 
powstania?

Na ul. Szpitalnej spotkałam Hanię Krenz, córkę 
ks. Ottona Krenza. Powiedziała mi, że w niedzie-
lę w kamienicy Wedla odbędzie się nabożeństwo. 
To było przed 15 sierpnia. Nabożeństwo odbyło 
się w dużym pokoju, było sporo osób. Urządzo-
ny był prowizoryczny ołtarz, a że przed wybu-
chem Powstania byłam konfirmowana w kościele 
reformowanym 21 maja 1944 r. na Lesznie, to 
mogłam przystąpić do Komunii Świętej. Nabo-
żeństwo miało normalny przebieg. Była liturgia, 
kazanie i oczywiście Wieczerza Pańska. Niestety 
kilka dni później na dom spadła bomba – Hania 
i jej mama zginęły. Uczestniczyłam jeszcze w jed-
nym nabożeństwie ewangelickim we wrześniu. 
To było nabożeństwo reformowane w kaplicy 
metodystycznej przy pl. Zbawiciela.

Powstanie trwało długo, bo 
aż 63 dni. W pewnym mo-
mencie było jasne, że upad-
nie. Z perspektywy czasu 
mówimy o suchych faktach, 
a nie żywych obrazach i emo-
cjach, jakie wówczas pano-
wały…
Tak, one były, bardzo inten-
sywne, ale nie mieliśmy żad-
nych pretensji do dowództwa. 
Po prostu Niemcy byli silniej-
si, lepiej uzbrojeni i Powsta-
nie zaczęło dogorywać. Nie 
dawaliśmy rady. Skrawek po 

skrawku odbierano nam ulice. Wolność, z któ-
rej się tak cieszyliśmy, była ponownie odbierana. 
Najdłużej utrzymało się Śródmieście i Żoliborz. 
Zgodnie z umową kapitulacyjną Niemcy mieli 
nas traktować jak wojsko i mieliśmy iść do nie-
woli jako jeńcy wojenni. Cała nasza grupa została 
wywieziona do stalagu (Stammlager), ale zanim 
to się stało nasz oddział, a byliśmy wtedy na ul. 
Widok, został przez komendantkę wyznaczony 
do tzw. patrolów osłonowych, które miały nad-
zorować spokojne wyjście ludności z Warszawy. 
Nasza grupa wyszła jako ostatnia z Warszawy. 
Jeszcze przy nas Niemcy zaczęli systematycznie 
palić dom po domu. Trafiłam do obozu przej-
ściowego w Ożarowie. W Pruszkowie umiesz-
czano ludność cywilną. W Ożarowie byłam ok. 
dwóch tygodni, a następnie przez parę dni jecha-
liśmy do Stalagu 4B w Mühlbergu. Tam spotka-
liśmy polskich żołnierzy, walczących w 1939 r. 
Rozmawialiśmy przez druty kolczaste. Jacy oni 
byli wzruszeni, jak nas zobaczyli. Ci z Warszawy 
pytali o ocalałe domy i ulice, ale niestety niewiele 
mogłyśmy im powiedzieć.

Wiedzieliście, co Niemcy chcą z wami zrobić?
Naszą grupę dziewczyn z powstania w liczbie ok. 
70, wywieziono do szpitala, który podlegał sta-
lagowi. Niemcy nie bardzo wiedzieli, co z nami 

zrobić, bo byłyśmy pierwszymi dziewczynami 
w tym obozie. W szpitalu byli również ranni  
z Powstania. Zostałyśmy tam do 3 stycznia  
1945 r. Po trzech miesiącach dozwolone było za-
trudnianie jeńców, więc naszą grupę – tym razem 
50-osobową – wysłano do Bautzen (Budziszyn) 
do fabryki elektrycznej i pracowałyśmy tam jako 
lutowaczki. Byli tam też jeńcy francuscy, którym 
udało się zdobyć radio. Niemcy wciąż go szuka-
li, ale nie mogli znaleźć. Wiedzieliśmy już mniej 
więcej, że idą wojska ze wschodu. Oczywiście 
miałyśmy od naszych przełożonych rozkaz, aby 
pracować w żółwim tempie, bo przecież była to 
produkcja na rzecz wojska niemieckiego. Uda-
wanie, że się pracuje z lutownicą było dość mę-
czące, tym bardziej, że nad nami stała Niemka 
i nas pilnowała. Front zbliżał się coraz bardziej. 
Rozpoczęły się naloty. Niemcy potwornie się bali 
Rosjan, zebrali nas i pognali na zachód. Niemcy, 
już mocno zdemoralizowani, chcieli się dostać do 
niewoli amerykańskiej. Podczas tego marszu czę-
ści z nas udało się uciec i wrócić na tereny zajęte 
przez Polaków i Rosjan.

Jak wyglądała atmosfera ostatnich dni wojny?

Nie zapomnę pewnej sceny, gdy Niemcy uciekali 
szosą i z satysfakcją mogę powiedzieć, że widzia-
łam klęskę III Rzeszy: mnóstwo porzuconych 
domów, samochodów i ludzi uciekających z do-
bytkiem ciągniętych na drewnianych wózkach. 
W rowach leżało mnóstwo broni, gdyż Niem-
cy nie mieli już amunicji. Koniec wojny zastał 
mnie na terenie Czech. W miejscowości Teplice 
(Cieplice) zorganizowano duży punkt zborny dla 
jeńców wojennych różnych narodowości. Wielu 
Polaków chciało się przedostać na Zachód, ale 
Amerykanie czy Anglicy nie brali nikogo poza 
swoimi. Niewielu udało się wyjechać z Fran-
cuzami. W obozie wraz z Haliną Halweg spot-
kałyśmy niemieckiego księdza ewangelickiego, 
który odprawił dla nas nabożeństwo komunijne. 
Potraktował nas bardzo uprzejmie i na koniec 
podarował obrazek.

A jakie Pani miała plany?
Chciałam wrócić do rodziców. Moja siostra 
zginęła podczas wojny i wiedziałam, że moi ro-
dzice nie mają ode mnie żadnej wiadomości od 
czasu obozu przejściowego w Ożarowie. Jeszcze  
w drodze do Warszawy – bardzo długo jechały-
śmy pociągiem – otrzymywałyśmy informację, 
że nowe władze niezbyt przychylnie patrzą na 
powstańców. Niektórzy, wiedząc, że uczestniczy-
liśmy w Powstaniu pukali się w głowę i mówili, 
że przez Warszawę tylko przejedziemy i trafimy 
na Sybir. Jechały ze mną moje trzy koleżanki, 
które nie wiedziały, co się dzieje z ich rodzinami, 
czy ich domy stoją. Dojechałyśmy w końcu do 
Włochów i przed moim domem stał radziecki 
żołnierz, który nie pozwolił mi wejść. Rosjanie 
wyrzucili wszystkich lokatorów naszej kamieni-
cy. Nieopodal nas mieszkała rodzina Helwigów, 
również ewangelików, i poszłam do nich, aby 
dowiedzieć się, co się stało z moimi rodzicami. 
Okazało się, że byli tam też moi rodzice, których 
państwo Helwigowie przygarnęli.

Czy po przybyciu do Warszawy miała Pani ja-
kieś kłopoty w związku z udziałem w Powsta-
niu? Próbowała Pani ukryć jakoś ten fakt?

Nie bardzo mogłam, gdyż nie mieliśmy żadnych 
dokumentów poza tymi, jakie wystawiono nam 
w stalagu. Na szczęście nie miałam większych 
problemów. Gdy trzeba było pisać jakieś życiory-
sy, których wymagała władza ludowa, to lawiro-
wałam. Pisałam, że byłam sanitariuszką i wywie-
ziona do obozu w Niemczech, nie konkretyzowa-
łam w jakim charakterze. Zresztą te urzędniczki, 
które wypytywały w różnych instytucjach o mój 
życiorys, nie wykazywały się wielką inteligencją, 
więc można było w sumie powiedzieć wszystko.

Jak odbiera Pani głosy niektórych historyków, 
publicystów lub innych komentatorów, kryty-
kujących decyzję o rozpoczęciu Powstania?

Z dużym dystansem. W tej chwili bardzo łatwo 
jest się wymądrzać na ten temat, ale mało kto po-
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myśli o tym, co przez pięć lat przeżywaliśmy. Na-
wet noce były niepewne. Strach był nieustanny, 
tym bardziej, że ciągle nosiło się coś niedozwolo-
nego. Oczywiście, straty poniosła każda rodzina. 
Wszyscy traciliśmy przyjaciół, nie tylko podczas 
Powstania. Idąc kiedyś z patrolem podziemnymi 
piwnicami widziałam kobiety z małymi płaczący-
mi dziećmi, widziałam wrogie spojrzenia. Jednak 
nigdy nie żałowałam udziału w Powstaniu i nie 
znałam nikogo, kto by żałował. Nie zmieniały 
tego potworne sceny, jakich doświadczałam. Pa-
miętam, jedną z nich w Śródmieściu, która przez 
wiele lat nie dawała mi spokoju. Wezwano nas 
do rannych powstańców. Byli ciężko poparzeni 
przez bombę zapalającą. Oni nie mieli skóry, nie 

można było rozpoznać ich wyglądu, a jednak 
jeszcze żyli. Nie miałyśmy odpowiednich leków, 
próbowałyśmy na różne sposoby złagodzić ich 
ból i gdy po wielkich mękach zmarli, to z ulgą 
westchnęłyśmy, że już nie cierpią.

Mówiliśmy o latach niewoli i cierpieniu pod-
czas samego Powstania. Czy w konfrontacji z 
takimi doświadczeniami wiara chrześcijanina 
nie zostaje wystawiona na próbę?

Gdy tylko mogłam szukałam możliwości pójścia 
do kaplicy czy kościoła. Nie pamiętam, abym w 
takich momentach w jakikolwiek sposób zwątpi-
ła w Pana Boga. Wiara i modlitwa była dla mnie 
bardzo istotna.

15 stycznia. Urodziny p. diakon Magorzaty 
Gaś, ks.proboszcza Piotra Gasia i ks. dra Wło- 
dzimierza Nasta. Były życzenia i piękny tort, 
wykonany przez p. M. Kicman. Śpiewano 
bardzo dużo pieśni, wybieranych na życze-
nie solenizantów. Akompaniowała p. Gabrie-
la Bakalarz. Państwo Toeplitzowie przekaza-
li pozdrowienia od księży i parafian z Wisły 
(przebywali tam w sanatorium). P. Ada Hasiuk 
przekazała pozdrowienia od ks. Bogdana Waw-
-rzeczki z Węgrowa, a p. Maria Chmiel prze-
czytała życzenia świąteczne i noworoczne od 
pastor Aleny Naimanowej i pastor Heleny Sal-
fickiej z Czech  oraz opowiedziała w skrócie  
o „opłatku ormiańskim”, w którym uczestniczyła  
dn. 10.01. br., a także o Stowarzyszeniu Or-
mian w Polsce, które gromadzi potomków 
polskich Ormian oraz otacza opieką Ormian, 
przybyłych do naszego kraju w ostatnich latach 
(w związku z niestabilną sytuacją polityczną  
i gospodarczą w rejonie Kaukazu). Z panią Mar-
tą Axentowicz-Bohosiewicz, prezes Stowarzysze-
nia, panie miały możność zapoznania się przed 
kilku laty, gdy była gościem Koła. 

19 lutego. Historyk i varsavianistka, p. Alicja 
Sadomska, wygłosiła prelekcję o pierwszym war-
szawskim fotografie, Karolu Beyerze. Spokrew-
niony z Minterami przez swą matkę, Henriettę 
z Minterów Beyerową, malarkę i założycielkę 
pierwszej szkoły malarstwa dla kobiet, po prak-
tyce w odlewni swego wuja,  Karola Mintera, za-
interesował się nową gałęzią sztuki – dagerotypią 
(wynalezioną w 1839 r.) i przeniósł ją do War-
szawy, gdzie zyskała wielką popularność.  Karol 
Beyer uwieczniał budowle stolicy ( fotografował 
panoramę Warszawy z latarni kopuły Kościoła 
Św. Trójcy), ważne wydarzenia (pogrzeb Pięciu 
Poległych w 1861 r.), a przede wszystkim por-
tretował współczesnych sobie – warszawiaków, 
przyjezdnych, znane osobistości. Fotografia –  
w przeciwieństwie do portretu malarskiego - sta-
ła się sztuką demokratyczną, dostępną nie tylko 
dla szlachty i arystokracji, ale i dla mieszczań-
stwa, a nawet sfer rzemieślniczych. Prelekcja była 
ilustrowana przezroczami, przedstawiającymi za-
równo obrazy Henrietty Beyer, jak i fotografie 
jej syna Karola, co bardzo przybliżyło omawianą 
epokę i uatrakcyjniło wykład.

SPOTKANIA KOŁA PAŃ W  I PÓŁROCZU 2015 R

19 marca – wspólne Koło Pań z 4 warszawskich 
parafii ewangelickich. Z powodu choroby p. Al-
dony Karskiej, która miała mówić o wyprawie 
szlakiem Reformacji, pani Alicja Sadomska po-
nownie wygłosiła (tym razem przed szerszym au-
dytorium) prelekcję o Karolu Beyerze, ilustru-
jąc ją przezroczami, i dodatkowo – ku wielkiemu 
zainteresowaniu Pań – demonstrując pamiątki 
rodzinne: fotografie przodków, wykonane przez 
uczniów Beyera, zaproszenia ślubne z epoki itp. 
drobiazgi, przybliżające nam koniec XIX wieku 
w Warszawie. Dodatkowo ks. Piotr Gaś poin-
formował zebranych o imprezach muzycznych, 
związanych z okresem Wielkanocy,  odbywają-
cych się w kościele św. Trójcy.

16 kwietnia wystąpiła z prelekcją pani Gabrie-
la Bakalarz. Opowiadała o symbolach w sztuce 
chrześcijańskiej, zwłaszcza o symbolach opartych 
na Biblii, ilustrując wykład przezroczami oraz  
samodzielnie wykonanymi pomocami na tzw. 
flanelografie (sposób, jakiego używała podczas  
zajęć z młodzieżą).

22 kwietnia na cmentarzu przy ul. Młynarskiej 
w kolejną rocznicę śmierci Ewy Walter, długo-
letniej przewodniczącej Koła Pań, zebrało się 
przy Jej grobie grono znajomych i przyjaciół. 
Modlitwę  wygłosiła diakon Małgorzata Gaś.

21 maja - Aldona Karska w prelekcji pt.  „Miej-
sca i miejscowości związane z Reformacją i Refor-
matorami” mówiła o swojej wyprawie szlakiem 
Reformacji. Pokazywała piękne przezrocza  
z miast związanych z osobą Marcina Lutra  
-  Eisleben, Mansfeld, Eisenach, Wartburg.  
W związku ze zbliżającą się 500 rocznicą  wystą-
pienia Lutra i jubileuszem Reformacji miejsco-
wości te poddają  renowacjom obiekty związane  
z Reformatorem (wiele kościołów jest aktualnie 
w remoncie, stąd nie zawsze można było sfo-
tografować ich wnętrza), budują   nowoczesne 
muzea i stawiają na rozwój turystyki, czemu  
ma pomóc przyznanie wielu z nich tytułu 
„Lutherstadt”.

10 czerwca na wspólne Kole Pań z 4 warszaw-
skich parafii ewangelickich jego organizatorki 
z parafii Wniebowstąpienia zaprosiły panią ku-
stosz Muzeum Azji i Pacyfiku Bożenę Rubczyń-
ską, która wraz z małym zespołem śpiewaków 
(Rosjanka, Ukrainiec i 2 Polaków – panie ubrane 
były w tradycyjne hinduskie sari) prezentowała 
pieśni bengalskiego poety i działacza w sprawie 
pokoju światowego przy ONZ, Sri Chinmoya 
(Szri Czinmoj, zm.w 2007 r.). Z bogatego do-
robku poety wybrała utwory inspirowane Biblią 
i osobą Jezusa („Sziszu Dżiszu” – Dziecię Jezus  
w jęz. bengali). Pieśni wykonywane były w 
jęz. bengalskim, polskim i angielskim, przy 
akompaniamencie b. popularnego w  Indiach 
„harmonium” – rodzaju przenośnej skrzynko-
wej harmonii.  Niezwykle melodyjne, pięknie 
zharmonizowane, rozlewne, ale nie monotonne 
utwory bardzo podobały się licznie zgromadzo-
nemu audytorium. Na zakończenie p. Rubczyń-
ska zaprosiła chętnych do odwiedzenia Muzeum  
(ul. Solec 24) i wzięcia udziału w licznych im-
prezach tam organizowanych, a poświęconych 
sztuce i kulturze Azji i Pacyfiku. 

18 czerwca ks. dr Włodzimierz Nast mówił o 
swoim wyjeździe do Japonii  i pobycie w Tokio. 
Podróż była związana  z uhonorowaniem japoń-
skiej inicjatywy modlitewnego głoszenia pokoju 
(„Niech będzie pokój na ziemi…”). Dwadzieścia 
pięć lat temu delegacja japońska, goszcząca w na-
szym kościele św. Trójcy zapoznała parafian z tą 
inicjatywą i przywiozła symboliczny postument 
ze wspomnianym napisem, który przez lata stał 
w pobliżu ambony. Oprócz tego zgromadzeni na 
spotkaniu symbolicznie uczcili czerwcowe jubi-
latki i jubilata, a także złożyli życzenia państwu 
Toeplitzom z okazji zbliżającej się rocznicy ich 
diamentowych godów.

(w lipcu i sierpniu trwała przerwa wakacyjna) 

Maria Chmiel
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Ostatnie 10-lecie XVIII w. 
to okres kiedy w Pabianicach 
i w okolicach miasta poja-
wili się pierwsi ewangelicy. 
Początkowo byli to koloni-
ści przybywający głównie  
z terenów Wielkopolski i Ku-
jaw, potem (od ok. 1800 r.) 
z ziem obecnej Badenii-
-Wirtembergii. Byli to prze-
ważnie rolnicy, którzy zajęli 
się karczowaniem puszcz  
i osuszaniem bagien. Wiele 
z tych kolonii, jak Bukowiec 
(Königsbach), Markówka 
(Hochweiler, Hochwald) czy 
Starowa Góra (Effingshausen), 
do 1945 roku zamieszkane były prawie wyłącz-
nie przez ewangelików, którzy zachowali dialekt 
i zwyczaje przodków. Już wkrótce po założeniu 
osad powstawały budynki szkolne, które służyły 
jednocześnie za ewangelickie domy modlitwy. 
Nauczyciele przewodniczyli, jako tzw. kantorzy, 
życiu religijnemu osadników, m.in. poprzez pro-
wadzenie czytanych nabożeństw, udzielanie lek-
cji religii. Pastorzy kilka razy na rok odwiedzali 
kolonie, odprawiając nabożeństwa komunijne, 
udzielając ślubów i konfirmując młodzież. Po-
czątkowo przybywali aż z Iłowa (niedaleko  War-
szawy),  potem z Brużycy Wielkiej (koło później-
szego Aleksandrowa Łódzkiego).

Kolejną falę osadników niemieckich przyniosły 
lata 20. XIX w., przypadające już na okres zaboru 
rosyjskiego. Wiązało się to ściśle z polityką władz 
Królestwa Polskiego, które dążyły do uprzemy-
słowienia kraju. Pabianice znalazły się w gronie 

miast, które uzyskały status osad 
fabrycznych. Rząd rozpoczął ak-
cję sprowadzania tkaczy i sukien-
ników. Przybywali oni głównie  
z Saksonii, Czech Sudeckich,  
Poznańskiego i Śląska. W 1826 r. 
w  Pabianicach zamieszkał Got-
tlieb/Bogumił Krusche, zwany 
często ojcem założycielem mia-
sta. Wtedy to powstała ręczna 
tkalnia bawełny, która miała się 
wkrótce przekształcić w praw-
dziwe imperium tekstylne - To-
warzystwo Akcyjne „Krusche & 
Ender”, zatrudniające w najlep-
szych czasach swych dziejów po 

nad 4.400 pracowników. 

Znakomita część przybyszy osiedlających się  
w mieście była protestantami. Do obietnic jakie 
im złożono przy przyjeździe należało także zało-
żenie „systemu kościelnego”, jak wówczas zwy-
kło się nazywać parafie. Erygowanie samodziel-
nej parafii ewangelicko-augsburskiej w Pabia-

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ:
ZARYS HISTORII PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ  
ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA W PABIANICACH 

Kościół św. Piotra i św. Pawła  
w Pabianicach na starej pocztówce

Pabianice, 2015 r. Współczesny widok kościoła od strony 
ogrodu, fot. Aldona Karska

nicach nastąpiło już 1818 r. Pierwszym stałym 
duszpasterzem został, wybrany przez wiernych  
27. września 1818 roku, ks. Samuel Friedrich 
Jäckel. Początkowy okres był dość trudny dla pa-
rafii, często zmieniali się pastorzy, granice parafii 

były niejasne, dlatego w 1827 roku, trzeba było 
na nowo potwierdzić założenie parafii. W tym-
że roku pastorem parafii został ksiądz Gottfried 
Hayn. Udało mu się w wiernych obudzić praw-
dziwy zapał do budowy kościoła, bowiem cała 
ludność ewangelicka miasta i okolicznych wsi 
przystąpiła do wznoszenia świątyni która mia-
ła powstać w centralnym punkcie tzw. Nowego 
Miasta (dziś ul. Zamkowa 8). Kościół projektu 
Franciszka Reinsteina, budowniczego wojewódz-
twa kaliskiego, był w stanie pomieścić około 400 
wiernych. Wzniesiony został w stylu neoklasy-

cyzmu, w formie 
rotundy, zwieńczony 
latarnią, podobnie 
jak kościół Świętej 
Trójcy w Warszawie. 

Poświęcenia pabiani-
ckiego kościoła do-
konał 25. listopada 
1832 roku superin-
tendent diecezji ka-
liskiej Ernst Johann 
August von Modl. 

W następnych latach staraniem nowego probosz-
cza Daniela Gottlieba Biedermanna wyposażono 
wnętrze kościoła. W 1844 r. zamówiono dla pa-
rafii ewangelickiej 3 dzwony w firmie Richtera 
w Kaliszu, po części fundowane przez rodzinę 
Krusche - Gottlieba oraz jego synów: Gottfrieda, 
Gottlieba, Benjamina i Augusta. 1. maja 1864 
r. Gottfried Krusche ufundował sprowadzoną z 
Saksonii marmurową chrzcielnicę, po dziś dzień 
zdobiącą kościół. Dużą część wyposażenia koś-
cioła, np. obrusy, naczynia liturgiczne, świeczni-
ki czy żyrandol fundowały pabianickie rodziny 
fabrykanckie: Krusche, Kindler, Herwig, Kühn, 
Hadrian, Preis, Mees, Fulde i Grunwald.

Na czas początków 
istnienia parafii przy-
pada także założenie 
cmentarza ewange-
lickiego. To tu po 
trudach ziemskiego 
padołu zostali odpro-
wadzeni na wieczny 
spoczynek założyciele 
miasta fabrycznego, 
zarówno ci wielcy, po-
wszechnie znani, jak  
i ci mali, dziś zapo-
mniani. Tu spoczywają 
osoby zasłużone na wielu polach, przede wszyst-
kim przemysłu, ale także chociażby pionierzy 
kinematografii – Eduard Vortheil (swoją drogą 
ojciec chrzestny znanego międzywojennego ak-
tora Eugeniusza Bodo). Do dziś istnieją okazałe 
grobowce pabianickich rodów fabrykanckich. 
Można zobaczyć także nagrobki wielu zasłużo-
nych duchownych, ufundowane przez parafian 
w dowód wdzięczności za ich wieloletnią służbę. 
Nie dziwi więc fakt, że w prowadzoną od kilku lat 
przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie 
akcję ratowania starych nagrobków włączają się 
coraz szersze kręgi mieszkańców miasta. 

Wnętrze kościoła Św. Piotra i św. Pawła, fot. Katarzyna Rojek

ks. Daniel Gottlob Biedermann 
(1801-1864)

Marmurowa chrzcielnica,  
fot. Katarzyna Rojek
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W 1843 r. parafia, która liczyła 2.929 
wiernych, posiadała już sześć szkół. Po 
śmierci ks. Biedermanna w 1864 r. na 
duszpasterza został wybrany ks. Wilhelm 
Reinhold Zimmer. W czasie jego urzę-
dowania w latach 1875-1876 przebudo-
wano kościół, nadając mu dzisiejszy oka-
zały neorenesansowy wygląd. Od strony 
frontalnej usytuowano wieżę oraz dwie 
figury przestawiające św. Piotra i św. Pa-
wła, wykonane przez cenionego rzeźbiarza 
Andrzeja Pruszyńskiego. Dzięki dobudo-
waniu drugiego chóru, kościół mógł po-
mieścić ok. 1.000 wiernych. W 1876 r. fabrykant 
Rudolf Kindler ufundował dwa witraże, które 
zostały wykonane w Zittau (Żytowa) w Saksonii.  
Wojciech Gerson, powszechnie znany malarz  
i swego czasu prezes kolegium kościelnego para-
fii Świętej Trójcy, przekazał parafii pabianickiej 
jeden ze swych obrazów „Jezus w Gethsemane”, 
który do dziś zdobi ołtarz świątyni. W 1896 r. 
firma Gebrüder Walter z Guhrau (Góra, Śląsk) 
wykonała nowe organy. W 1867 r. założono 
Ewangelicko-Augsburskie Kościelne Stowarzy-
szenie Śpiewacze. W latach 70. XIX w. staraniem 
ks. Zimmera powstał pierwszy w Pabianicach 
park, czyli jak mawiali ówcześni, „publiczny 
ogród spacerowy”. Za swoją działalność oświato-
wą ksiądz Zimmer został nawet odznaczony or-
derem. Pod koniec jego urzędowania do parafii 
należał: 1 kościół, 6 domów modlitwy, 17 cmen-

tarzy i 10 szkół elementarnych, w których nauki 
pobierało 1.100 ewangelickich dzieci. 

W 1896 r. na funkcję duszpasterza został przez 
parafian wybrany ks. Rudolf Moritz Schmidt, 
autor wielu publikacji religijnych. Był on pa-
storem parafii ewangelickiej w Pabianicach 
przez 42 lata! W 1904 r. parafia liczyła około 
12.400 dusz, co stawiało ją pod względem ilo-
ści wiernych na czwartym miejscu w Królestwie 
Polskim. Kościół co niedzielę wypełniały po 
brzegi tłumy wiernych. Zaczęto odprawiać na-
bożeństwa poranne i wieczorne. Wprowadzono 
godziny biblijne, nabożeństwa dla dzieci, go-
dziny i święta misyjne. Zaczęto również odpra-
wiać nabożeństwa w języku polskim  (pierwsze  
25 marca 1899 r.). Wprowadzono także urząd 
drugiego pastora. W 1899 r. zorganizowany zo-

Cmentarz ewangelicki w Pabianiacach, kwatera Enderów,  
Fot. Aldona Karska, 2015 r. 

Kaplica-mauzoleum Kindlerów i jej wnętrze, fot. A. Karska, 2015 r. 

stał żłobek dla dzieci (tzw. Ochronka Ewange-
licka). W 1900 r. założono dom starców, który 
własnej, wybudowanej ze składek wiernych, 
siedziby doczekał się w 1913 r. W 1901 r. wy-
budowano nowy pastorat w sąsiedztwie kościoła 
(obecny dom parafialny), który swą neogotycką 
architekturą lepiej odpowiadał pozycji parafii  
w mieście i uważany był za jeden najładniej-
szych w kraju. W 1904 r. wybudowano 
kosztem 22.000 rubli dom parafialny,  
w którym znalazły się pomieszczenia 
dla ochronki ewangelickiej, szkoły kan-
torackiej i sali konfirmacyjnej (liczą-
cej 400 miejsc). W latach 1907-1909 
obok cmentarza wzniesiono mauzole-
um w stylu secesyjnym, wzorowane na 
kościele am Steihof w Wiedniu. Jego 
fundatorką była Zofia Kindler, która 
poświęciła je pamięci zmarłego męża 

- Ludwika Kindler. W 1911 r. obiekt przeka-
zała parafii ewangelickiej z przeznaczeniem 
na kaplicę cmentarną, którą to funkcję pełni 
po dzień dzisiejszy. Ponadto istniały ewange-
lickie związki młodzieżowe koedukacyjne, jak 
i rozdzielne, związki misyjne, zawodowe, Sto-
warzyszenie Kobiet, chóry, orkiestry, pierwszy  
w kraju Związek Młodzieży dla Zdecydowa-
nego Chrześcijaństwa (zał. 18.10.1905), jak  
i Wspólnota Chrześcijańska. 

Bardzo ciężkim okresem były czasy I wojny 
światowej. Nowa sytuacja polityczna, odcięcie 
od rosyjskich rynków zbytu, rekwizycje w fabry-
kach, spowodowały bezrobocie, biedę i masowe 
wyjazdy za pracą. Do 1916 r. liczba parafian 
spadła do około 9.000. dusz. Za namową księdza 
Schmidta, by zapobiec klęsce głodu, założono 
tanią kuchnię, która wydawała potrzebującym 
niezależnie od pochodzenia i wyznania ponad 
200.000. posiłków na rok. W 1916 r. wieżę koś-
cielną ogołocono z dzwonów, podobnie stało się 
w czasie II wojny światowej. 

W okresie międzywojennym działalność dusz-
pasterska powoli wracała do normy. Przybywali 
parafianie, których wojna rozsiała po dużej części 
Europy. W samym mieście liczba ewangelików 
wzrosła z  2.725 osób w 1921 r., do 4.688 osób 
w 1931 r. Drugie tyle zamieszkiwało okoliczne 
kolonie. Ciągle rozbudowywano sieć domów 
modlitw i szkół. W 1927 r. parafia obchodziła 

Grób ks. Rudolfa Schmidta (1861-1938), Cmentarz E-A  
w Pabianicach,  fot. A. Karska, 2015 r. 

Dom starców poświecony 8. 09. 1913 r.
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100-lecie swojego istnienia. Z okazji jubileuszu 
odnowiono kościół, a parafianie na czele z przed-
stawicielami rodów fabrykanckich Krusche,  
Ender i Saenger ufundowali trzy nowe dzwony. 
Pod koniec lat trzydziestych powstał Komitet 
Organizacji Polaków Ewangelików, rozwijający 
szeroką działalność kulturalną i religijną. 

Po śmierci ks. Schmidta w 1938 r. funkcję dusz-
pasterzy pełnili ks. Juliusz Rudolf Horn (do 
1943 r.) oraz wikariusz ks. Erich Lembke. Pro-
wadzili oni parafię w trudnych czasach. Rosło 
napięcie narodowe, wzajemne oskarżenia. Para-
fia nie stała się nigdy organizacją narodową, była 
ponad podziałami narodowościowymi. Mimo że 
większość parafian była osobami pochodzenia 
niemieckiego i w dalszym ciągu w życiu religij-
nym chciała posługiwać się językiem przodków, 
respektowano prawa Polaków-Ewangelików. Jed-
nak w czerwcu 1939 r. doszło do wielu gorszą-
cych zajść w trackie pogromu antyniemieckiego, 
demolowano lokale związków ewangelickich, 
wybito szyby w kościele, zniszczono doszczętnie 
dom modlitwy Herrnhutów (braci morawskich). 
Sytuacja zaostrzyła się w czasach II. wojny świa-
towej, kiedy to hitlerowskie władze swą polityką 
podsycały wzajemną nienawiść. Na miejsce wy-
siedlonych Polaków i Żydów osiedlono niemie-
ckich przesiedleńców, których niejako zmuszono 
paktem Hitlera i Stalina do opuszczenia ziem 

zamieszkanych od pokoleń – krajów bałtyckich, 
Litwy, Wołynia, Besarabii czy Bukowiny. Wobec 
dużego przyrostu liczbowego wiernych parafia 
stała się siedzibą superintendenta (zwierzchni-
ka pabianickiego okręgu kościelnego), którą to 
funkcję pełnił pochodzący z Bukowiny ksiądz 
Edgar Müller. Na nim to głównie spoczywał 
obowiązek przeciwstawienia się nieludzkim za-
rządzeniom kościelnym nazistów - wojujących 
ateistów. Funkcję proboszcza pomocniczego 
sprawował Wilhelm Hildner, pastor wspólnoty 
braci morawskich.

W 1945 r. nowa władza komunistyczna była na-
stawiona antyewangelicko. Powszechnie łączono 
wówczas kościół ewangelicki z niemieckością. 
Skonfiskowano cały majątek kościelny, z które-
go większość do dziś parafii nie zwrócono. Zde-
wastowany kościół oddano staraniem ówczes-
nego proboszcza Henryka Wendta pod koniec 
lat 40. Bezpośrednio przed wkroczeniem Armii 
Czerwonej nastąpił masowy exodus ludności po-
chodzenia niemieckiego, który trwał przez cały 
czas powojenny. Parafia straciła większość wier-
nych. Jednak jeszcze w 1954 roku doliczono się  
ok. 1.000 parafian. Liczba ta ze względu na 
wyjazdy do RFN systematycznie spadała. Nie 
przeszkadzało to w prowadzeniu działalności 
parafialnej. Funkcję duszpasterzy pełnili m. in.:  
ks. Gustaw Kraina (lata 1954-1967), ks. Jerzy 
Drzewiecki (lata 1967-1972), ks. Michał War-
czyński (rok 1973), ks. Jan Polok (1973-1976). 
W 1973 r., początkowo jako wikariusz, swą dzia-
łalność w Pabianicach rozpoczął ks. Mieczysław 
Cieślar. Jego staraniem kościół otrzymał zabyt-
kowe XVIII-wieczne organy z kościoła ewange-
lickiego w Bralinie. W 1975 r. z wieży kościel-
nej znów zabrzmiał dzwon. Służył on wcześniej 
Szwedzkiej Misji Marynarskiej w Gdańsku, a do 
Pabianic przybył jako dar kościoła luterańskiego 
w Szwecji. W 1977 r. w obecności wielu gości ob-
chodzono jubileusz 150-lecie powstania parafii. Wnętrze kościoła podczas koncertu, 

 fot. Jacek Raniowski

Od 1996 roku, po dzień dzisiejszy funkcję 
duszpasterza parafii pełni ks. Jan Cieślar, któ-
ry w 2010 roku, po tragicznej śmierci ks. bp 
Mieczysława Cieślara, został biskupem diecezji 
warszawskiej. W 2002 roku, z okazji 175-lecia 
powstania parafii, kościół został poddany grun-
townemu remontowi. W roku 2008 udało się 
również odnowić fasadę kościoła. Ponieważ koś-
ciół dysponuje bardzo dobrą akustyką, regular-
nie organizowane są murach świątyni koncerty, 
początkowo jako „Muzyczna Niedziela w Pa-
bianicach”, a od 2008 r. jako Festiwal „Muzyka 
Świata w Pabianicach” (koncerty odbywają się  
w październikowe weekendy). 

Co niedzielę, o godz. 10:30 odprawiane są na-
bożeństwa (aktualny plan nabożeństw znaleźć 
można na stronie internetowej parafii), w cza-
sie adwentowym i pasyjnym także tygodniowe, 
działa szkółka niedzielna, w tygodniu odbywa się 
godzina biblijna i lekcje religii. Na chórze kościo-

ła znajduje się stała wystawa dotycząca wkładu 
ewangelików w dzieje miasta, otwarta w obecno-
ści ambasadora RFN w Polsce Reinholda Sch-
weppe. Nasza parafia jest spadkobierczynią daw-
nych tradycji. Do niej należeli i to z nią blisko 
związani byli fabrykanci, którzy odcisnęli swoje 
piętno na historii Pabianic. Byli oni członkami 
kolegium kościelnego, zasiadali w komitetach 
budowy szpitali i szkół , byli członkami zarządów 
instytucji dobroczynnych, niosących pomoc Pa-
bianiczanom, bez względu na wyznanie i język, 
jakim posługiwali się na co dzień. Dziedzictwem 
przeszłości są budynki parafialne, z zabytkowym 
kościołem na czele, jak również cmentarz, gdzie, 
jak nigdzie indziej, można doświadczyć bujnej 
historii miasta. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej 
parafii i gorąco pozdrawiamy czytelników „In-
formatora”.

Piotr Kirsch

Kościół św. Piotra i św. Pawła w 2015 r.
Fot. A. Karska

Pabianice 2015, budynek dawnego Zboru Braci Morawskich, 
obecnie sala gimnastyczna, fot. A. Karska. 



36 37

INFORMATOR Nr 4(80)2015 INFORMATOR Nr 4(80)2015

Ewangelicki kościół św. Piotra i św. Pawła w Görlitz, to największy 
pięcionawowy kościół w Saksonii. Pierwsza późnoromańska bazylika na 
Górze Zamkowej powstała około 1230 roku.
Z biegiem lat dokonywano przebudowy i szeregu zmian co doprowa-
dziło do powstania w latach 1423-1475 nowego halowego późnogoty-
ckiego kościoła. Po dołączeniu się większości mieszkańców miasta do 
nurtu Reformacji Marcina Lutra, 30 kwietnia 1525 r., w tym kościele 
świętowano po raz pierwszy Wieczerzę Pańską pod dwiema postaciami. 
W 1691 roku pożar strawił wnętrze kościoła, który wkrótce odbudowano 
w stylu barokowym. Z tego okresu pochodzi ołtarz z piaskowca z obra-

zem przedstawiającym Wniebowstąpie-
nie Jezusa. Również wtedy, w 1693 ro- 
ku powstała w kościele ambona z pia-
skowca, w jej części dolnej rozpoznaje-
my ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Zachował się też jedy-
ny oryginalny witraż gdzie również znajdujemy wizerunki ewangelistów.  
Organy były dziełem pochodzącego z Włoch Eugenio Caspariniego. Sam 
instrument nie zachował się w oryginale, wielokrotnie przebudowywany; 
obecnie w tym miejscu od 1997 umieszczone są nowe organy zbudowane 
przez firmę Mathis Orgelbau AG z Näfels (Szwajcaria). Godny uwagi jest 

przede wszystkim zachowany prospekt organowy z 1703. Znajdujące się na prospekcie 17 piszczałek zo-
stało uformowanych na kształt promieni słonecznych, stąd nazwa instrumentu (organy słoneczne). Prospekt 
organowy (zewnętrzna obudowa) stworzony został przez görlitzkiego rzeźbiarza Johanna Conrada Buchau. 
Osobliwością w kościele są konfesjonały, które powstały w czasach po Reformacji i służyły do prywat-
nych spowiedzi. Raz w miesiącu pastor z parafii w Lubaniu odprawia w krypcie kościoła nabożeństwo.  
Od 2006 r. w pierwsza niedzielę listopada ewangelicy ze Zgorzelca, Görlitz i okolic spotykają się na wspól-
nym nabożeństwie dziękczynnym. 

Edward i Danuta Weiglowie

ZAUWAŻONE W PODRÓŻY…
GÖRLITZ, PERŁA RENESANSU – KOŚCIÓŁ 
ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA

Görlitz, kościół św. Piotra i św. Pawła, 
fot. M. Edward Weigle, 2015

Görlitz, kościół św. Piotra i św. Pawła,, ambona I 
oryginalny witraż, fot. M. Edward Weigle, 2015 r. 

Detal w prospekcie.  
Piszczałki-promiene

Görlitz, kościół św. Piotra i św. Pawła, organy,  
fot. M. Edward Weigle, 2015 r. 

MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ  
I REFORMATORAMI…
EISENACH 

„Dom Lutra”, jeden z najstarszych zachowanych domów w Eisenach. 
Należał do rodziny Cotta, fot. Aldona Karska, 2013

Miasto w Turyngii związane z osobą 
Marcina Lutra. 
To w tym mieście przyszły Reformator 
od lata 1497 roku do wiosny 1501 ro- 
ku uczęszczał do szkoły łacińskiej przy 
parafii św. Jerzego.  
Szkoła, cieszyła się dobrą opinią,  
znajdowała się po południowej stro-
nie kościoła św. Jerzego. W tym 
czasie miasto liczyło ok. 4500 miesz- 
kańców, a w tym około 300 duchow-
nych; były tu 3 kościoły parafialne,  
i trzy klasztory! 
Luter miał wprawdzie zamieszkać u krewnych, 
ale w rezultacie zamieszkał w internacie/bursie  
i zarabiał na utrzymanie wraz z innymi uczniami 
śpiewem ulicznym. Tak trafił do domu zamożnej 
patrycjuszki  Urszuli Cotta, która zwróciła na 
niego uwagę i w rezultacie w jej domu zamieszkał 
na czas edukacji w Eisenach. Czy dom, który 
zwiedza się jako Dom Lutra, rzeczywiście jest 
tym, w którym mieszkał młody Marcin Luter? 
Tego nie wiemy. Ale jest to na pewno jeden  
z domów należących do rodziny Cotta i obecnie 
jeden z najstarszych zachowanych domów  
w Eisenach. Urządzono tu w 1956 r. miejsce 
pamięci, gromadząc świadectwa z życia Lutra, 
malowidła ilustrujące wydarzenia związane  
z pobytem Lutra w Eisenach i na Wartburgu.  
W tym roku kończy się remont tego domu  
i budowa nowoczesnego muzeum obok. 
Nieopodal na okazałym rynku wznosi się kościół 
św. Jerzego. Tu w czasach swojej edukacji  
w Eisenach Marcin Luter śpiewał w chórze,  
a blisko dwieście lat później ochrzczony został Jan 
Sebastian Bach. Kościół wybudowano w latach 
1182-88, był poważnie uszkodzony w czasie 

wojen chłopskich w XVI w, potem odbudowany 
i przebudowany. Również zniszczony po ostat-
niej wojnie został odbudowany już w 1947 r. 
Wyposażenie kościoła sięga czasów Lutra: grupa 
ukrzyżowania w ołtarzu z 1500 r., chrzcielnica 
z 1503 r. W prezbiterium w stulecie Reformacji 
umieszczono dwa malowidła nieznanego autora: 
z lewej strony mamy scenę przekazania Konfesji 
Augsburskiej Karolowi V, z prawej - Wieczerzę 
Pańską: Luter podaje kielich elektorowi 

Obraz Ferdynanda Pawelsa z 1872 r. przedstawiający 
Lutra z kolegami śpiewającego w domu pani Cotta
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Janowi Stałemu, Jan Hus - chleb elektorowi Fryderykowi Mądremu. Obok stoi elektor Jan Fryderyk 
Wspaniałomyślny. 
W 1521 roku, w kościele św. Jerzego w Eisenach Luter wygłosił dwukrotnie kazania: 10 kwietnia podczas 
swojej podróży do Wormacji i w drodze powrotnej - 2 maja. 
Na placu Karola stoi pomnik Marcina Lutra. Jest dziełem Adolfa von Dondorfa, został poświecony 
4 maja 1895 roku. Na marmurowym cokole Luter stoi z Biblią w ręku. Reliefy na cokole ilustrują:  
młodego Marcina Lutra śpiewającego przed panią Cotta, reformatora  na Wartburgu pracującego nad 
tłumaczeniem Nowego Testamentu i jako rycerza Jerzego.  

Eisenach, kościół św. Jerzego,  
fot. Aldona Karska 2013 r. 

Eisenach, wnętrze kościoła św. Jerzego, fot. Aldona Karska, 2015 r.

Eisenach, pomnik Marcina Lutra,  
Fot. A. Karska, 2013 r. 

Relief na cokole pomnika M. Lutra w Eisenach, fot. A. Karska, 2013 r. 

Dzisiaj Eisenach ma 44  300 mieszkańców 
i jest siedzibą biskupa krajowego Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego Turyngii.
Ale to miasto, to nie tylko miasto związane  
z Marcinem Lutrem. Warto przypomnieć, 
ze tutaj urodził się Jan Sebastian Bach  
a kilka pokoleń jego przodków pełniło funkcje 
organistów w kościele św. Jerzego. 
W Eisenach od końca XIX produkuje się 
samochody. 

MÖHRA 
Małe miasto z wielką histo-
rią - tak określają tę miejsco-
wość przewodniki i encyklope-
die. Z tego miasteczka pochodził 
ojciec Marcina - Hans Luter. 
Dom, na którym widnieje napis  
„Dr. Martin Luther Stammhaus” 
(siedziba rodu) pochodzi z 1618 r. 
i został wybudowany na miejscu 
starszego, w którym miał się uro-
dzić Hans Luter.
Marcin Luter przybył  do Möhra 3 maja 1521 już jako banita i na placu pod lipą wygłosił do 
zgromadzonych kazanie. Dziś w tym miejscu stoi pomnik reformatora, który postawiono w 1861 roku, 
a projektował go Meininger Müller.  Okazała postać Marcina Lutra jakby przemawiającego, z Biblią 

w ręku, a na cokole reliefy ze scenami z życia Lutra: przybijanie tez, 
„porwanie” na drodze z Möhra, Luter na Wartburgu.
Nieopodal, w pobliżu zamku Altenstein, przy źródełku,  znajduje się 
obelisk w miejscu pozorowanego „porwania” Marcina Lutra. 4 maja 
1521 na drodze z Möhra do Gotha nastąpił sfingowany napad na  
jego wóz podróżny. Drogą okrężną zawieziono Marcina Lutra na 
zamek Wartburg.

Möhra, fot. Aldona Karska, 2015 r

Eisenach, dom rodzinny J.S. Bacha, Fot. A. Karska, 2015 r. 

Okolice zamku Altenstein,  
miejsce „porwania” Marcina Lutra,
fot. Aldona Karska, 2015
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WARTBURG

Elektor chciał chronić Lutra, lecz nie chciał 
wystawiać się na gniew cesarza. Wartburg to 
zamek z XI w. Od strony dziedzińca pierwszego 
piętra znajduje się ganek Lutra, przez który 
prowadzono go 4 maja 1521. Przed Izbą Lutra 
znajduje się tablica z szczegółowym opisem: 
„Pomieszczenie jest zachowane niemal bez zmian. 
Stół pochodzi z epoki Lutra i znajdował się  
w domu jego krewnych w Möhra. W miejscu 
pieca, który w XIX w. został zbudowany częściowo 
ze starych kafli, znajdował się pierwotnie komin. 
Biblia został wydrukowana w 1541 u Hansa 
Luffta w Wittenberdze i zawiera osobiste wpisy 
Lutra. Obrazy weselne Reformatora  i jego 
żony Katarzyny von Bora z 1526 jak również 
drzeworyt, który ukazuje Lutra jako rycerza 
Jerzego są dziełami Lukasa Cranacha Starszego. 
Podstawą były szkice, jakie Cranach wykonał 
podczas potajemnej wizyty Lutra w Wittenberdze 
w grudniu 1521”. 
W miejscu obok kominka, gdzie dziś brakuje 
tynku, znajdowała się niegdyś legendarna plama. 
Według legendy diabeł przeszkadzał Lutrowi 
podczas przekładania Nowego Testamentu  
i Reformator rzucił w niego kałamarzem. 

Wartburg, 2015, fot. Aldona Karska

2013 r. Wartburg, pokój m. Lutra, w którym tłumaczył Nowy 
Testament

Luter jako rycerz Jerzy spędził 10 miesięcy na 
Wartburgu. Nosił odpowiedni strój rycerski 
i zapuścił brodę. W ciągu jedenastu tygodni 
przetłumaczył Nowy Testament. 2 grudnia 1521 
opuścił Wartburg, udając się do Wittenbergi, 
aby tam wpłynąć na uspokojenie sytuacji 
po wystąpieniu Karlstada i tzw. „proroków  
z Zwickau”. Wrócił na Wartburg 12 grudnia 
1521. Ostatecznie opuścił zamek na własną 
odpowiedzialność 1 marca 1522. 

Tekst: Aldona i Karol Karscy,  
zdjęcia: Aldona Karska

                      śp. Karolina Szulc-Hansen (1920 – 2015)
Trudno jest żegnać w imieniu Koła Pań kolejną wspaniałą osobę, 
która w tym roku nas opuściła – i to w sposób tak nieoczekiwany, 
potrącona  na przejściu przez samochód. Karolina Szulc-Hansen, 
wieloletnia redaktor wydawnictwa Ossolineum, żona znanego 
prawnika Edgara Hansena, szwagierka niepospolitych braci Hanse-
nów – dwóch lekarzy, architekta, artysty plastyka i ich siostry – hi-
storyka sztuki, siostra profesor Haliny Szulc, specjalisty w dziedzi-
nie geografii przestrzennej. Łącząca dwie wybitne rodziny. A przy 
tym osoba skromna, pogodna, z ogromnym poczuciem humoru  
i dystansu do świata, o błyskotliwej inteligencji.  Jej doskonała zna-
jomość języka niemieckiego pozwalała na włączenie się na gruncie 
parafii w dialog polsko-niemiecki. W ramach Koła Pań, w którym 
była „od zawsze”  bardzo pomagała w kontaktach z kobietami  
z Saksonii – z Dzieła Gustawa Adolfa i Pracy Kobiet, z którymi 
nasze Koło   utrzymywało kontakty. Przecież na początku nie były 
to wcale łatwe kontakty, prowadzone na gruncie chrześcijańskim, 
wspólnej modlitwy, a nawet usuwania wzajemnej nieufności -  bo 
kiedy spotyka się osobę, co do której podświadomie ma się jakieś 
stereotypowe oczekiwania, kiedy się jej spojrzy w oczy, kiedy się zo-

baczy konkretną twarz – to coś się zmienia.  Od  początku, od lat 80. ubiegłego wieku Karolina – Inka, 
jak ją nazywałyśmy -  wspomagała akcje niemieckich kobiet „Znaki pokuty”, towarzyszyła im w czasie 
ich pobytu w Centrum Zdrowia Dziecka, na spotkaniach, podczas wyjazdów. Pamiętam, jak pod-
czas  jednej z wizyt przedstawicielek Koła Pań w Dreźnie,  
w trakcie wieczornych zajęć wygłosiła po niemiecku zna-
komitą prelekcję o żydowskich mieszkańcach Warszawy  
i ich wojennych losach. Pięknie, kulturalnie, prawdziwie. 
Miała liczne kontakty ze społecznością żydowską, kontak-
ty ekumeniczne, międzykonfesyjne przyjaźnie. Była człon-
kinią Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, uczestni-
czyła w spotkaniach dawnych członków Stowarzyszenia 
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, tzw. Dinozaurów,  
w licznych akcjach parafialnych. Czuła się w parafii do-
brze, na swoim miejscu: kochana, szanowana, potrzebna. 
Chcę Ją również pożegnać jako przyjaciółkę, w imieniu 
grona, z którym była zżyta, w którym widywałyśmy się 
dosyć często. Ostatnie spotkanie, w Jej domu, odbyło się  
dziesięć dni przed Jej tragiczną śmiercią. Spotkałyśmy się 
u Niej na kawie, rozmowa była wartka, pogodna, cieka-

Karolina Szulc-Hansen,   
fot. Aldona Karska, 2014

WSPOMNIENIA

Karolina Hansen podczas obrad Forum Kobiet 
Luterańskich, 2007 r. , fot. A. Karska
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wa. Karolina była osobą szczodrą w sensie emocjonalnym, dawała ludziom bardzo dużo pozytywnych 
emocji. Wychodziłyśmy od Niej w dobrym nastroju, ciesząc się na kolejne spotkanie. W subtelnym 
wymiarze było jednak postanowione inaczej – kiedy minęło poczucie szoku i krzywdy wywołane Jej 
odejściem, zrozumiałyśmy, że było nam dane piękne pożegnanie, że mogłyśmy Ją zapamiętać jako naszą 
pogodną, mądrą, ciepłą, dowcipną Inkę, w pełni sił, cieszącą się życiem i ludźmi.
Symboliczne i krzepiące  były również słowa, jakie można było przeczytać w kalendarzyku „Z Biblią na 
co dzień” pod datą 28 maja -  w dniu Jej śmierci. Słowa z Psalmu 23 – „Dobro i łaska towarzyszyć mi 
będą po wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni”.

         Maria Chmiel

„ ... ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!”   (Jb 19,25)

Dnia 7 lipca br zmarł nagle w 63. roku życia śp. Witold 
Trenkler, urodzony w Toruniu 26.12.1952 r., syn 
długoletniego proboszcza naszej parafii ks.sen. Ryszarda 
Trenklera. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej  
II stopnia w Warszawie  w klasie organów oraz Wydziału 
Reżyserii Dźwięku w obecnym Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina. W swojej pracy połączył dwie pasje: 
muzykę i technikę elektroniczną. Przez szereg lat był 
organistą Parafii Św. Trójcy. Po studiach pracował jako 
realizator dźwięku w Warszawskiej Operze Kameralnej 
i kolejno jako reżyser dźwięku w Polskich Nagraniach, 
następnie w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym 
Wojska Polskiego oraz programach radiowych: Radio 
dla Ciebie i III Programie Polskiego Radia, jako inżynier 
dyżurny. Pozostawił żonę Helenę zd Kozińska, z którą 

przeżył blisko 40. lat (ślub 27.12.1975 r.), córkę, syna, 3 wnuków, siostrę, rodzinę i liczne grono 
przyjaciół i znajomych. Spoczął obok Matki i Ojca na naszym warszawskim cmentarzu przy  
ul. Młynarskiej...    

Ks. Włodzimierz Nast

Witold Trenkler

śp. Witold Trenkler (1952-2015)

Śp. Edmund Wiediger (1926-2015)

Edmund Wiediger urodził się 12.07.1926 r. w Warszawie  
w rodzinie ewangelickiej, trwale związanej z naszym Kościołem. 
Miał starszego brata Jana i młodszą  siostrę Emilię.  Okres 
dzieciństwa oraz lata wczesnej młodości, obejmujące także okres 
okupacji i powstania, spędził w Warszawie. Po wojnie, w 1945 r., 
wraz z rodzeństwem i owdowiałą matką wyjechali do Elbląga. Elbląg 
został wskazany rodzinie jako miejsce możliwego zakwaterowania 
dla dawnych mieszkańców zrujnowanej Warszawy, pozbawionych 
dachu nad głową. W Elblągu ukończył gimnazjum i liceum, 
jednocześnie pracując na utrzymanie rodziny. Później podjął studia 
na Politechnice Gdańskiej i ukończył je jako inżynier mechanizacji 
rolnictwa. Przez kilka lat pracował zgodnie z wykształceniem  
w różnych miejscowościach na terenie kraju, a także jako pedagog 
w szkołach zawodowych. W 1960 r. zawarł w Warszawie związek 
małżeński z Zofią Michalską, a w 1961 r. został ojcem Joanny. Po 
latach, w 1984 r. i w 1986 r., został dziadkiem Agnieszki i Karoliny 

Suliborskich. Od lat 60. do emerytury pracował jako inżynier konstruktor w Zakładach Mechanicznych 
Ursus. Poza pracą zawodową miał wiele pasji: fotografia, modelarstwo, turystyka górska (prowadził 
koła zainteresowań w szkole zawodowej). Przez wiele lat wiodącą pasją było żeglarstwo. Brał czynny 
udział w pracach PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) – budowa i konserwacja 
łodzi żaglowych, był  instruktorem na obozach szkoleniowych dla młodzieży, brał udział w regatach 
na Zalewie Zegrzyńskim i kilkakrotne zdobywał nagrody. Zainteresowanie żeglarstwem dzielił z żoną 
i córką, bratem, kuzynami i wnuczkami. Jeszcze po przekroczeniu 80. roku życia  brał czynny udział 
w obozach żeglarskich młodzieży, a po raz ostatni odbył rejs po Jeziorach Mazurskich z wnuczką 
Agnieszką w 2014 r. W ostatniej dekadzie życia poświęcił się hobbystycznym pracom ogrodniczym, 
tworząc wspaniały ogród na rodzinnej działce. Sprawiało mu to dużo satysfakcji  oraz radość rodzinie 
i znajomym odwiedzającym to miejsce. Był bardzo oddany rodzinie, lubiany przez przyjaciół  
i znajomych. Był szczery, uczciwy, rzetelny, pracowity, o nieposzlakowanej opinii.
Zmarł nagle 8 sierpnia 2015 r. w swoim mieszkaniu, w obecności żony. Śmierć była dla wszystkich 
ogromnym zaskoczeniem, gdyż mimo zaawansowanego wieku do ostatnich godzin życia był aktywny, 
sprawny i pełen planów dotyczących przyszłości. Odchodząc, pozostawił w żalu i smutku żonę Zofię, 
córkę Joannę, wnuczki Agnieszkę i Karolinę, siostrę Emilię i pozostałych krewnych.

       Emilia Wiediger

Edmund  Wiediger w 1960 r.
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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, 

                     Na okładce: Kościół E-A Świętej Trójcy, fot. A Karska 


