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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 

ŚWIĘTO REFORMACJI 2016
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Trwa Dekada Reformacji, zaś 31 paź-
dziernika 2016 – w Pamiątkę Refor-
macji - rozpoczniemy jej ostatni rok 

– Rok Jubileuszowy zwieńczający 500 lat  
odnowy Kościoła. 

Przypomnijmy, że umownie przyjmuje 
się jako początek Reformacji wydarzenie  
z 31 października 1517 roku - ogłoszenie 95 
teologicznych tez, które miały pomóc Koś-
ciołowi powszechnemu głębiej zrozumieć 
takie zagadnienia biblijne i teologiczne jak 
nawrócenie, pokuta, Ewangelia i zbawienie. 
Reformacja w swoim początku i późniejszym 
rozwoju, rozbudzała w Kościele tęsknotę za 
spotkaniem z Bogiem, potrzebę przywraca-
nia biblijnego porządku w życiu duchowym 
Kościoła przez oczyszczenie go z nadużyć 
oraz umożliwiała  chrześcijanom odkrywanie 
ewangelicznej prostoty, jasności, oraz radości 
i pokoju z Bogiem.
Przez minione lata Dekady, z różną inten-
sywnością trwała debata o reformacyjnym 
ruchu w historii Kościoła. Bardzo różnie 
była i jest oceniana Reformacja z perspek-
tywy różnych tradycji chrześcijańskich. 
Specjaliści wskazują na jej skutki nie tylko 
dla Kościoła powszechnego, lecz także dla 
kultury, życia politycznego, gospodarczego, 
rozwoju nauki i życia społecznego, zarówno 
w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. W 
debacie są przytaczane znane wątki nauko-
wych analiz, ale pojawiają się również nowe. 
Oczywiście mamy okazję poznawać nie tyl-
ko analizy przychylne Reformacji, lecz także 
twórczo krytyczne, a nawet – podobnie jak 
to było na przestrzeni wieków, zdecydowa-
nie krytyczne i skrajnie krytyczne. Niestety 
tym poglądom często jest daleko do faktów, 
rzetelności badań biblijnych i teologicznych. 
Osoby reprezentujące takie poglądy nie bio-

rą też pod uwagę osiągnięć długiego dialogu 
ekumenicznego prowadzonego w Kościele 
powszechnym pomiędzy przedstawicielami 
tradycji rzymskokatolickiej i tradycji luterań-
skiej. Cieszymy się, że przekazujemy do rąk 
czytelników Informatora Parafialnego teksty 
ks. bp. Jana Szarka oraz prof. dr hab. Kaliny 
Wojciechowskiej, które ukazują obecność bi-
blijnej refleksji i jej znaczenie w kształtowa-
niu życia osobistego i społecznego. 
Dzięki projektowi „Dzwon Reformacji” 
z roku 2015, nasza Parafia pozyskała trzy 
dzwony odlane na zamówienie Parafii z okazji 
Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Mamy jesz-
cze okazję oglądać je w kościele Świętej Trój-
cy na pl. Małachowskiego. 31 października 
2016 roku zabrzmią na nabożeństwie i ogło-
szą początek Roku Jubileuszowego. Wkrótce 
potem zostaną zawieszone w miejscach do-
celowych ich służby: w kościele Świętej Trój-
cy na pl. Małachowskiego w Warszawie, na 
wieży kaplicy Ewangelickiego Ośrodka Dia-
konii Tabita w Konstancinie-Jeziornie, oraz 
na dzwonnicy wolnostojącej przy naszym 
kościele w Warszawie-Włochach. Cieszymy 

Ks. Piotr Gaś

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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się, że ciężka praca nas wszystkich przynosi 
owoce i dzięki Bożemu błogosławieństwu 
mogliśmy i możemy podjąć poważne prace 
inwestycyjne z okazji Jubileuszu Reformacji. 
Wszystkie są naszym darem wdzięczności 
dla Boga za obecność i możliwość służby 
naszej Wspólnoty w Warszawie. Aktualnie 
prowadzimy generalne remonty obiektów 
parafialnych: kościoła Świętej Trójcy na pl. 
Małachowskiego i Ewangelickiego Ośrod-
ka Diakonii w Konstancinie-Jeziornie wraz  
z ogrodzeniem całej posesji. Remont Ośrod-
ka w Konstancinie-Jeziornie wszedł w koń-
cowy etap. Cieszymy się na ponowne otwar-
cie Domu Macierzystego i poświęcenie ka-
plicy Ośrodka po generalnym remoncie już  
w sobotę 3 grudnia br. Serdecznie zaprasza-
my do udziału w tym święcie! Jeszcze w tym 
roku – przy sprzyjających warunkach atmo-
sferycznych – zakończymy remont kopuły 
kościoła Świętej Trójcy na pl. Małachow-
skiego. Od dłuższego czasu Rada Parafialna 
bardzo intensywnie przygotowuje we współ-
pracy z projektantami i Biurem Stołecznego 
Konserwatora Zabytków generalny remont 
wnętrza kościoła Świętej Trójcy.  
Wreszcie w październiku br. rozpoczniemy 
budowę dzwonnicy przy naszym kościele  
w Warszawie-Włochach przy ul. Cietrzewia 
22. Szerzej o remontach będziemy jeszcze 
informować na łamach naszego Informatora 
Parafialnego. Prosimy również śledzić postęp 

prac w publikacjach na stronie internetowej  
i na kanale parafialnym na you tube 
(adres: www.youtube.com/user/peawarszawa)

Życie Parafii to przede wszystkim liturgia (na-
bożeństwo) i służba miłosierdzia (diakonia). 
Parafia stwarza nam wszystkim przestrzeń 
do dobrych spotkań, rozmów, które mogą 
nas budować, jednoczyć i rozwijać, oraz le-
piej przygotowywać do służby dla rodziny, 
w naszym środowisku rozumianym wąsko  
i szeroko. Dobry stan naszych nieruchomo-
ści i dbałość o nie, nie jest celem samym w 
sobie. Nasze nieruchomości są częścią ca-
łego instrumentarium, które pozwala nam 
w godny sposób przeżywać liturgię, pełnić 
służbę miłosierdzia i stwarzać dobrą prze-
strzeń dla naszych spotkań i rozmów. Tak 
było od początku naszej Parafii. Cieszymy się, 
że w tym numerze Informatora Parafialnego 
możemy opublikować teksty o przedsięwzię-
ciach inwestycyjnych w odległej już przeszło-
ści. Warto do nich zajrzeć. Ich autorami są  
dr Aleksander Łupienko oraz Magda Welman. 
Mam nadzieję, że wiele radości sprawią nam 
relacje z niektórych wydarzeń parafialnych  
i kolejny etap podróży przez historyczne 
miejsca związane z Reformacją, na którą za-
praszają nas Aldona i Karol Karscy.
Z wdzięcznością przypominamy tych, którzy 
wyprzedzili nas do wieczności, a którym wie-
le zawdzięczmy i dziękujemy za nich Bogu.
Wreszcie zapraszamy do Parafii ewangeli-
ckiej w Kielcach. Przypominamy jej historię, 
poznajemy jej życie dzisiaj. Kontynuujemy  
w ten sposób cykl, w którym przedstawiamy 
na łamach Informatora Parafialnego Parafie 
ewangelickie naszej Warszawskiej Diecezji.

Z życzeniem Bożego błogosławieństwa,

ks. Piotr Gaś 
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Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu!  
Ps. 115.11

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam 
jest dany. 

Rzym 5,5

Drogie Siostry w Chrystusie,
przeczytane hasła na dzisiejszy dzień kore-
spondują z tematem przewodni 25. jubileuszo-
wego Forum Kobiet Luterańskich.
Cierpienie i nadzieja jest, bowiem wpisana  
w życie kościoła, a także w życie każdego czło-
wieka. Czy jest ktoś na tej sali, kto nie doznał 
cierpienia cielesnego czy duchowego?
Zawsze w każdej postaci cierpienia rodzi się 
od wieczne pytanie, dlaczego? Tak pytali przy-
jaciele Hioba, więcej szukali przyczyny jego 

klęski. Tymczasem jego cierpienie było Bożym 
doświadczeniem, próbą jego wiary. 
Tak pytamy także i my wobec ogromu cier-
pienia na świecie. Co gorsze wielu ludzi cier-
piących stawia zarzuty samemu Bogu, a tym 
samym odwraca się od niego.
Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi na na-
sze pytania, ale jedno jest pewne, że większość 
cierpień jest spowodowane naszym grzechem.
Czy jest ktoś bez grzechu? ap. Paweł w Liście 
do Rzym odpowiada: Nie ma ani jednego 
sprawiedliwego.

Bóg stworzył dla człowieka; „wspaniały świat, 
prawdziwy raj”- jak powiada jedna z pieśni (ŚE 
863) – niestety przyszedł grzech, który znisz-
czył wszytko.   
Bóg mówi jasno: Albowiem zapłatą za 
grzech jest śmierć, Rz.6,23.
Ten, kto na własne życzenie odwraca się od 
Boga popełnia samobójstwo na raty.
To nie jest straszenie, ale taka jest prawda. Po-
dam kilka przykładów:
- to, że na świecie panuje niesprawiedliwość 
społeczna, że świat jest podzielony na boga-
tych i biednych to nie jest kara ani wina Boga, 
ale pytanie do bogatych narodów do nas sa-
mych.
- rasistowskie konflikty zbrojne i wystąpienia 
wobec emigrantów nie oskarżają Boga, tylko 
naszą pychę rasową i niechęć do obcych.
- każdego roku na świecie niszczy się w róż-
ny sposób miliony ton żywności tylko po to, 
aby utrzymać równowagę cen. Bóg daje wzrost  
a człowiek swoim egoizmem i chęcią zysku 
niszczy dary Boże.

Moglibyśmy wymieniać jeszcze wiele sytuacji 
których objawia się niszczycielska moc grze-
chu, są przyczyną naszego odejścia od Boga 

SŁOWO BP. JANA SZARKA WYGŁOSZONE 17.09.2016 r. 
 NA XXV OGÓLNOPOLSKIM FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH

Bp Jan Szarek
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a tym samym praprzyczyną naszych cierpień. 
Jedno jest pewne wiele wylanych łez i tragedii 
mogłoby nie być, gdybyśmy trzymali się bo-
żych przykazań.
Cierpienie i doświadczenia mogą też się stać 
błogosławieństwem dla człowieka. Wielu z nas 
może to potwierdzić z własnego doświadczenia. 
Znany redaktor niemieckiej telewizji Peter 
Hahne opisał losy żołnierza, który w podczas 
działań wojennych przez wybuch granatu stra-
cił całkowicie wzrok. Przez kilkanaście lat żoł-
nierz ten borykał się pytaniem, dlaczego ja? Po 
lekturze Słowa Bożego jego stosunek do życia 
się zmienił. W rozmowie ze swoim duszpaste-
rzem wyznał „przez moją ślepotę poznałem 
Jezusa, a dziś dziękuję Bogu, że pozbawił mnie 
wzroku a dzięki temu mogłem nauczyć się wi-
dzieć Jezusa”.

Drodzy muszę wyznać, że często w moim ży-
ciu wołałem do mego Pana, „dlaczego” mnie 
to spotkało? Dopiero po czasie otrzymałem 
odpowiedź, - zrozumiałem”, „po co” to się 
stało. Pytanie, „dlaczego” musi się zmienić  
w pytanie:, „po co?” bowiem tylko tak można 
zrozumieć cierpienie. 
Izajasz zwraca się do cierpiącego ludu izrael-
skiego słowami: Gdyż tak mówi Wszechmoc-
ny, Pan, Święty Izraelski:, Jeżeli się nawróci-
cie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni,  
w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; Iz. 30,15. 
Mamy tutaj wskazówkę jak wyjść z naszego 
nieszczęścia, cierpienia trzeba się – nawrócić 
się do Pana Boga.
Tekst naszego nowotestamentowego hasła 
dnia mówi o nadziei.
Jaka jest geneza tej nadziei? o tym mówią nam 
poprzedzające wiersze tego rozdziału, któ-
re można zatytułować: Nowe życie przez 
usprawiedliwieniu z wiary. 
Przeczytam kontekst tego hasła.
Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój 
mamy z Bogiem przez Pana naszego, Je-

zusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy 
dostęp przez wiarę do tej łaski, w której 
stoimy, i chlubimy się nadzieją chwa-
ły Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też 
z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje 
cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, 
doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja 
nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy 
jeszcze byliśmy słabi, we właściwym cza-
sie umarł za bezbożnych.
Historia powstania zboru w Rzymie aposto-
łowi Pawłowi nie była znana. Prawdopodob-
nie była to wspólnota składająca się z Żydów  
i pogan, która miała liczne problemy dot. 
przestrzegania nauki chrystusowej. Jednocześ-
nie Paweł doskonale wiedział, że bycie naśla-
dowcą Chrystusa w stolicy imperium nie jest 
łatwe. Prześladowania, cierpienia i poniżanie 
było codziennością tamtejszych chrześcijan. 
My wierzący jesteśmy w tym świecie diasporą - 
rozproszeni - pomiędzy niewierzącymi
Apostoł w nawiązaniu do aktualnej sytuacji 
panującej w dopiero powstałej wspólnocie 
chrześcijan pragnie ich pocieszyć, dodać na-
dziei i dlatego przypomina im podstawowe 
prawdy wiary. To samo dotyczy nas, którzy 
żyjemy tu i teraz uwikłani w różnorodnych 
konfliktach i problemach współczesności. 
Jednocześnie musimy pamiętać, że jako dzieci 
Boże nie jesteśmy z tego świata, jesteśmy tu 
tylko gośćmi, w drodze do wieczności. Żyjemy 
tu w diasporze w rozproszeniu, jako świadko-
wie Chrystusa.
Miłosierny Bóg objawił swoją miłość do nas 
przez Chrystusa. Apostoł pisze: Wszak Chry-
stus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właści-
wym czasie umarł za bezbożnych. To jego 
śmierć na krzyżu pojednała nas z Bogiem. Sta-
ło się to bez naszej zasługi i godności. Przez to 
zbawcze dzieło naszego Zbawiciela zostaliśmy 
przed Bogiem usprawiedliwieni i od tej chwili 
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zapanował pokój między Bogiem a nami. Już nie 
musimy naszymi uczynkami kupować jego łaski, 
ani uciekać przed Bogiem lub z nim walczyć.  

Teraz mamy przez wiarę pokój z Bogiem i do-
stęp przez Pana Jezusa do Boga Ojca. To Chry-
stus otworzył nam drzwi do jego królestwa. Ta 
nowa sytuacja dodaje nam nadzieję, że nasze 
życie jest w rękach Pana. Odtąd wiemy, że  
w uciskach i różnorodnych doświadczenia nie 
jesteśmy sami. Odchodzący Pan zapewnił nas 
o swojej obecności: „oto Ja jestem z wami 
po wszystkie dni aż do skończenia świa-
ta”. Nasze uciski, prześladowania i różne tra-
gedie jesteśmy wstanie przeżyć w cierpliwości  
i spoglądaniu na cierpiącego Pana.
 Chrześcijanin musi się nauczyć przeżywać za-
chody słońca, ale to nie znaczy, że jemu zacho-
dzi jego słońce łaski bożej. Ktoś tak pięknie 
to określił, iż wierzący patrzą dalej, poza hory-
zont. Tak jak to wyraził pewien bp prawosław-
ny w 1919 roku przed rozstrzelaniem przez 
armię czerwoną „Żegnajcie wy martwi, ja idę 
do żyjących”
 Przypomnę słowo Izajaszowe: w ciszy i zaufa-
niu będzie wasza moc; jeżeli będziemy zako-
twiczeni w Bogu to nasza nadzieja przeprowa-
dzi nas przez wszelkie doświadczenia i próby, 
doliny cierpienia i śmierci.
Nasz reformator, który przechodził przez 
różne cierpienia i doświadczenia powiedział: 
Wszelkie cierpienie wierzących jest nieznaczne i trwa 
tylko chwilkę, ponieważ tak Bóg postanowił i nie bę-
dzie trwało wiecznie. ML
Kochani!  Ludzie wiary mogą się chlubić, i rado-
wać się być pełni nadziei, ponieważ Boża miłość 
została rozlana, „Boża miłość jest jak ko słońce 
ono wszędzie i zawsze nam lśni”. Boża miłość 
jest jak wielki i potężny strumień. Pozwólmy się 
porwać przez tę rzekę do wieczności.

Apostoł pragnie młody zbór w Rzymie po-
cieszyć i zachęcić do wyznawana Chrystusa  
z radością, jakie jest nasze chrześcijaństwo?  
Czy uwielbiamy Boga z radością? Jak brzmią 
nasze pieśni?” Czy poznać po naszym zacho-
waniu naszą radość i nadzieję? Jakże często 
smutne żałosne jest nasze świadectwo. Gdzie 
podziała się nasza radość w uwielbianiu Boga? 
Pamiętamy Piotra i Jana w więzieniu, zakuci po-
bicie cierpiący, ale śpiewali nawet w nocy.
Nasza nadzieja to nie jest jakąś fatamorganą czy 
iluzja, jest ugruntowana na Bożej miłości. Kto 
zaufał Bogu i jego miłości ten się nie zawiedzie.

Drogie Siostry!

Dobrze wiem, że czasem jesteśmy znużeni  
i bliscy załamania, ale nie mamy żadnych po-
wodów do frustracji i rezygnacji. A teraz, cze-
go mam się spodziewać, Panie? W tobie 
jest nadzieja moja.- Ps.39,8
 My chrześcijanie mamy moc do przetrwania  
i wspaniałe niewyczerpane źródło energii.  Jest 
jeden warunek musimy być stale połączeni do 
źródła mocy, najwspanialsze urządzenie elek-
tryczne, które nie jest połączone czy nałado-
wana jest ono bez użyteczne. Dla nas oznacza 
to: trwać w wierze, w Słowie Bożym, w po-
słuszeństwie, w modlitwie i w społeczności. 
Pamiętajmy życie wierzącego ma wspaniałą 
przyszłość – Wieczność.
Filozof  duński Kierkegaard powiedział, że 
chrześcijanie to są podpalacze, ale ten, kto prag-
nie podać dalej ten ogień sam się musi palić.
Drogie Siostry życzę Wam dalszego trwania  
w społeczności z naszym Zbawicielem, gorli-
wości w wierze i nadziei. Niechaj Duch Święty, 
który jest rozlany w waszych sercach napełni 
was miłością i gorliwością do służby i wyzna-
wania z radością Chrystusa przed światem.
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Tak można by zatytułować 
i oddać główną myśl doku-
mentu Światowej Federacji 
Luterańskiej Na początku było 
Słowo. Biblia w życiu wspól-
noty luterańskiej przyjętego  
w czerwcu 2016 r. w Wit-
tenberdze. Miejsce wybrano 
nieprzypadkowo – Witten-
berga bowiem kojarzy się  
z wystąpieniem Marcina 
Lutra 31 października 1517 
roku, które uważa się za 
symboliczny początek refor-
macji, a dokument ŚFL – jak 
się wielokrotnie podkreśla 
– jest pismem okolicznoś-
ciowym, wprowadzającym w 
obchody jubileuszu 500-lecia 
ruchu mającego na celu re-
formę Kościoła Zachodniego. ŚFL uznała za 
stosowne przypomnieć, jakie miejsce zajmuje  
Biblia w Kościołach luterańskich, jak była i jest 
interpretowana, jakie zasady hermeneutycz-
ne można uznać za dziedzictwo reformacji  
i wyznaczniki tożsamości luterańskiej oraz jak  
w świetle Biblii postrzegać wyzwania i proble-
my współczesnego świata, z których wymienia 
się kilkukrotnie nacjonalizm, kwestie gende-
rowe, ordynację kobiet i orientację seksualną. 
Poruszone też zostały zagadnienia, które od 
dawna stanowiły przedmiot dyskusji i kontro-
wersji we wspólnotach luterańskich – takie jak 
rozumienie natchnienia, relacja Słowo Boże – 
Pismo św., rola Kościoła i doktryny w inter-
pretacji Biblii, zasada sola scriptura, które teksty 
uznawać za normatywne, a które za przygod-
ne, czy – mówiąc bardziej po lutersku – adia-
foralne. Nie na wszystkie pytania prezentowa-
ny dokument satysfakcjonująco odpowiada; 

niektóre problemy zostały 
tylko zasygnalizowane (cza-
sem wyłącznie w śródtytu-
łach, nawet nie w tekście), 
inne potraktowane bardzo 
ogólnie. Autorzy dokumentu 
uznali, że tekst ma być tylko 
pewnym rudymentem, przy-
pomnieniem historycznych  
i wskazaniem podstawowych 
współczesnych zasad lute-
rańskiej interpretacji Biblii, 
ramami, które każdy wierny 
sam wypełnia. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że te podstawowe 
zasady wygenerowane zo-
stały na podstawie tekstów 
konferencyjnych i studyjnych 
z lat 2011-2015, wydawanych 
(lub czekających na wydanie) 

w ramach serii LWF Documentation i/lub LWF 
Studies. Tam znaleźć można szczegółowe 
omówienie problematyki skrypturystycznej  
z perspektywy biblistycznej, systematycznej, 
historycznej, ekumenicznej. W dokumencie Na 
początku było Słowo skupiono się na wnioskach 
płynących z tych międzynarodowych, interdy-
scyplinarnych spotkań, na których wypraco-
wano „nowy, interdyscyplinarny format meto-
dologiczny” (s. 10). Wydaje się, że największy 
wpływ na kształt prezentowanego dokumentu 
miała pierwsza konferencja (Nairobi 2011) 
poświęcona Ewangelii Jana i (inter)kontekstu-
alnej lekturze tej księgi, stąd tak często powta-
rzające się i rozsiane po całym tekście postu-
laty uwzględniania kontekstów historycznych 
i współczesnych przy lekturze Biblii. Implika-
cje związane z drugą konferencją (Eisenach 
2013), poświęconą Księdze Psalmów i aspek-
tom egzystencjalnym, trzecią (Chicago 2014) 

WZBOGACAJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ

Dr hab. Kalina Wojciechowska
Profesor ChAT
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– poświęconą Ewangelii Mateusza, dialektyce 
Zakon–Ewangelia i hermeneutyce czy czwartą 
(Aarhus 2015) – poświęconą listom apostoła 
Pawła i nauce o usprawiedliwieniu są nieco 
rzadsze i bardziej usystematyzowane.

Dokument opiera się na wspomnianym „no-
wym interdyscyplinarnym formacie metodo-
logicznym” i zapewne dlatego bardziej przy-
pomina teksty bardziej typowe dla teologii 
systematycznej niż biblistyki. Nie należy się 
temu dziwić, jeśli przeanalizuje się skład grupy 
redakcyjnej, której członkowie brali udział i w 
spotkaniach roboczych, studyjnych i we wspo-
mnianych konferencjach w latach 2011-2015  
i w kształtowaniu formatu metodologicznego. 
Przewodniczącym zespołu był prof. teologii 
systematycznej uniwersytetu w Augsburgu 
– Bernd Oberdorfer, tę samą subdyscypli-
nę reprezentuje prof. Hans-Peter Grosshans  
z uniwersytetu w Münster, biblistami są prof. 
Eve-Marie Becker z uniwersytetu w Aarhus,  
prof. Craig Koester z Luther Seminary w Saint 
Paul w Minnesocie, prof. Mercedes Garcia 
Bachmann z uniwersytetu w Buenos Aires 
zajmuje się zarówno interpretacją ksiąg hi-
storycznych ST, jak i teologią feministyczną, 
natomiast Rospita Siahaan jest absolwentką 
Lutheran Theological Seminary w Hong Kon-
gu, a przy tym czynną duchowną. Taki dobór 
członków zespołu redakcyjnego pozwalał też 
– obok tradycyjnej perspektywy systematycz-
nej i biblistycznej – uwzględnić perspekty-
wę teologii progresywnych – feministycznej, 
postkolonialnej (np. dalitów) i uwiarygodnić 
tak częste odwołania do odmiennych do-
świadczeń Kościołów luterańskich na świecie, 
różnych kontekstów kulturowych, historycz-
nych, społecznych, ekonomicznych, politycz-
nych czy rasowych i biologicznych, które mają 
wpływ na współczesną interpretację Biblii.  

Lektura opracowania Na początku było Sło-
wo nie należy do najłatwiejszych, choć język 

(przynajmniej wersja angielska), jakim posłu-
gują się autorzy, jest prosty, nie nadużywa się  
w nim skomplikowanych i hermetycznych 
sformułowań teologicznych. Ponieważ do-
kument ma służyć nie tylko biblistom, sta-
rannie unikano nawet określania metod eg-
zegetycznych, do których tekst się odwołu-
je – Formgeschichte, Redaktionsgeschichte  
i Wirkungsgeschichte. Jednak układ materiału 
sprawia wrażenie nieco chaotycznego – wie-
le kwestii jest porzucanych po to, by za jakiś 
czas, w innym kontekście i innymi słowami 
do nich powrócić, sprecyzować i uzupełnić. 
Bardzo nierówno traktowany jest czytelnik.  
Z jednej strony np. w sposób niemal nachal-
ny przypomina mu się porządek ksiąg w Biblii 
Lutra, hierarchizację tekstów biblijnych (na 
szczęście z uzasadnieniem hermeneutycznym 
i nawiązaniem do wewnętrznej krytyki Biblii), 
czy oczywistości typu: Teksty biblijne zostały 
napisane w różnych językach – hebrajskim, aramej-
skim i greckim – a potem przetłumaczone na wiele 
innych języków (s. 27), z drugiej – zakłada jego 
bardzo dobrą znajomość pism wyznaniowych 
luteranizmu. Autorzy nie przywołują więc 
konkretnych miejsc z ksiąg symbolicznych, 
choć często nawiązują do nich w różnej for-
mie (kryptocytaty, parafrazy, aluzje). Źródła 
podawane lub cytowane są zazwyczaj tylko 
wtedy, gdy nie dotyczy to ksiąg symbolicznych, 
choć np. w przypadku naczelnej zasady herme-
neutycznej – was Christum treibet – również nie 
podano źródła, przyjmując, że czytelnik do-
skonale wie, iż cytat ten pochodzi z Przedmowy 
do Listów Jakuba i Judy Marcina Lutra. Inaczej  
z odniesieniami biblijnymi. Nie ma ich wiele, ale 
zazwyczaj opatrzone są odpowiednimi siglami. 
Dominujący w opracowaniu systematyczny 
rys można dostrzec w próbach (jak wspo-
mniano – niezbyt udanych) uporządkowania 
omawianych zagadnień. Często pod obiecują-
cym tytułem rozdziału czy podrozdziału czy-
telnik nie znajduje jednak treści wystarczająco 
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odpowiadających tytułowi. Rozdział pierwszy 
(The Lutheran Churches’ Focus on the Bible and its 
Interpretation) ma charakter wprowadzeniowy. 
W szerokim omówieniu problematyki konfe-
rencji z lat 2011-2015 i podkreślaniu różno-
rodności  podejść, interpretacji, kontekstów  
i konieczności dialogu między nimi, gubią się 
wywodzące się częściowo ze starożytności  
i średniowiecza, częściowo zaś zdefiniowane 
lub zredefiniowane w czasach Lutra aksjo-
maty (na szczęście zostały one wyróżnione  
graficznie): 
1. Biblia sama się uwierzytelnia i jest jedy-

nym gwarantem swojego autorytetu;
2. Biblia sama się interpretuje, co oznacza, 

że jeden tekst można wyjaśniać odniesie-
niami do innego tekstu, zachowując przy 
tym jednak zasadę, że jest to możliwe tyl-
ko przy przyjęciu perspektywy chrysto-
centrycznej; innymi słowy – Jezus Chry-
stus jest tym podmiotem i przedmiotem, 
który spaja Stary i Nowy Testament;

3. Biblia jest tekstem zrozumiałym i jedno-
znacznym w odniesieniu do swojego pod-
stawowego przesłania o zbawieniu, co 
jednak nie wyklucza, że niektóre fragmen-
ty podejmujące inne, partykularne tematy, 
nie mogą sprawiać trudności interpreta-
cyjnych.

Rozdział drugi (What does Sola Scriptura mean? 
Reading the Bible in Light of  Lutheran Reforma-
tion) jest historycznym głównie ujęciem kwe-
stii hermeneutycznych i pośrednio metodolo-
gicznych. Czytelnik może je jednak próbować 
odnieść do współczesności. Autorzy przyta-
czają, używając nieco innych sformułowań  
i rozszerzeń, zasady opisane już w rozdziale 
pierwszym. Ogólnobiblijny chrystocentryzm 
np. uzasadniany jest tu pryncypium herme-
neutycznym Was Christum treibet, co oznacza, 
że funkcją całego Pisma św., zarówno Stare-
go, jak i Nowego Testamentu jest głoszenie 

Chrystusa i prowadzanie do Niego ludzi.  
Zasada ta stała się podstawowym kryte-
rium Lutrowej hierarchizacji tekstów biblij-
nych  oraz rozróżnienia pomiędzy Zakonem  
a Ewangelią (Ewangelią nazywa reformator 
te teksty, które niosą przesłanie o usprawied-
liwieniu, mogą być one obecne i w Starym,  
i w Nowym Testamencie, podobnie jak Zakon 
– czyli teksty skupiające się na wymaganiach 
wobec ludzi i obnażające ludzki grzech). Nie-
zwykle ważne okazuje się odkrycie wewnętrz-
nej dynamiki i dialektyki tekstu – w zależności 
od sytuacji czytelnika (nazywanej w doku-
mencie ŚFL najczęściej „kontekstem”) ten 
sam tekst może być uznany raz za Ewangelię 
i odczytany jako obietnica zbawienia, innym 
razem za Zakon i doczytany jako wymaganie  
i żądanie, którym człowiek nie może sprostać. 
Odejście od statycznego rozumienia tekstu 
jest jedną z ważniejszych przesłanek współ-
czesnej afirmacji różnorodności interpretacyj-
nej i kontekstualnego podejścia do Biblii.

Kolejną przesłanką jest uwzględnienie luter-
skiej nauki o dwóch porządkach (regimen-
tach): ziemskim/świeckim i duchowym. Od 
Biblii nie należy oczekiwać organizacji życia 
społecznego, małżeńskiego, rodzinnego, pań-
stwowego, politycznego, ekonomicznego itp. 
To należy do porządku świeckiego i jest zada-
niem władzy świeckiej. Teksty biblijne nato-
miast należy odnosić do ludzkiej egzystencji 
i soteriologii i w tych kontekstach je odczyty-
wać. Takie stanowisko otwiera drogę sankcjo-
nowania współczesnych interpretacji związa-
nych z teologiami progresywnymi (gendero-
wą, feministyczną, queerową, postkolonialną).

Szczególnie istotna w tym rozdziale jest reflek-
sja dotycząca autorytetu Biblii oraz związana  
z tym zasada sola scriptura. Podkreślono, że sola 
scriptura nie odnosi się do sposobu interpreta-
cji Biblii, choć często przywoływana jest jako 
uzasadnienie wykładu literalnego. Sola scriptura 
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to zasada doktrynalna, opisująca sposób i kry-
terium autoryzacji doktryny, która – aby mo-
gła być uznana za prawdziwą – musi zgadzać 
się (tylko) z przesłaniem Pisma św. Innymi 
słowy – tylko Pismo św. (sola scriptura) jest kry-
terium poprawności i prawdziwości doktryny. 
Takie podejście niesie za sobą pewne niebez-
pieczeństwo, przewidziane zresztą przez auto-
rów opracowania, a mianowicie napięcie po-
między tekstem Pisma i doktryną. Pojawia się 
nawet sugestia: jeśli lektura Biblii prowadzi do 
zakwestionowania doktryny, należy zachować 
wierność wobec Biblii i od doktryny odstąpić.

Jeśli tak, to narzuca się pytanie – jaka jest 
relacja pomiędzy pismami wyznaniowymi/
księgami symbolicznymi, będącymi wykładnią 
doktryny i konfesyjną interpretacją Pisma św., 
a samą Biblią? Odpowiedzią jest koło herme-
neutyczne: księgi symboliczne interpretują 
Pisma św. i są pomocne w jego odczytaniu, ale 
treść ksiąg symbolicznych podlega weryfikacji 
i ocenie zgodności z Pismem św. Należy ża-
łować, że autorzy dokumentu nie uwzględnili 
w tym miejscu kontekstualności interpretacji 
zawartej w księgach symbolicznych, jest to 
bowiem interpretacja historyczna, powstała 
w konkretnych okolicznościach, będąca re-
akcją na aktualne problemy i potrzeby mło-
dej wspólnoty luterańskiej. Akurat kwestia 
autorytetu jest doskonałym przykładem 
szesnastowiecznych polemik międzywyzna-
niowych na temat prymatu i normatywności 
orzeczeń Biblii, soboru czy papieża. Lutera-
nizm jednoznacznie wskazuje na Biblię. Już 
w poprzednim rozdziale pojawiła się teza  
o samointerpretacji Biblii, teraz jest ona roz-
wijana w kontekście nauki o łasce, Ewangelii  
i Zakonie. Człowiek własnymi siłami nie jest  
w stanie ani odczytać, ani zrozumieć przeslania 
biblijnego. Prawdziwe zrozumienie otrzymuje 
z łaski, co doskonale wpisuje się w szeroko 
pojmowaną zasadę sola fide oraz solus Christus, 

ponieważ według Lutra, jak już powiedziano, 
prawdziwe znaczenie, zasadnicza treść Pisma 
św. ogranicza się praktycznie do zwiastowania 
usprawiedliwiającego Chrystusa.

Zarysowane wyżej odejście od statycznego 
postrzegania Biblii oraz biblijnej interpreta-
cji wiąże się bezpośrednio z dynamicznym 
pojmowaniem natchnienia. Współczesna te-
ologia luterańska rezygnuje z przekonania  
o inspiracji werbalnej i podkreśla dynamicz-
ne działanie Ducha św. na czytelnika. Nale-
ży żałować, że dokument nie rozwija szerzej 
kwestii natchnienia, zwłaszcza w sposób po-
zytywny, a nie tylko polemiczny. W tym pneu-
matologicznym, a zarazem charytologicznym 
kontekście (działanie Ducha św. jest łaską) 
nie dziwi pochwała dynamiki, różnorodności  
i bogactwa interpretacji czy przyjmowania 
różnych perspektyw. 

Rozdział trzeci (Challenges of  Interpreting the Bi-
ble Today) ma najbardziej praktyczny charakter. 
Stara się odnieść do pytania zadawanego dziś 
stosunkowo często w rożnych wspólnotach 
luterańskich, tych konserwatywnych i tych li-
beralnych: która z tak wielu rożnych interpre-
tacji jest najbardziej wiarygodna i miarodajna? 
Autorzy opracowania nie dają jednoznacznej 
odpowiedzi, ale przekonują, że nie można po-
przestać ani na historycznym spojrzeniu na 
treści Pisma św., ani na konfesyjnym odczy-
tywaniu tych treści, ani też na indywidualnych  
i subiektywnych odczuciach. Zastosowana zo-
stała tu ciekawa metafora potrójnej soczew-
ki (threefold lens). Dopiero nałożenie się trzech 
obrazów – historyczno-krytycznego, doktry-
nalno-hermeneutycznego i kontekstualno-zin-
dywidualizowanego pozwala przeprowadzić 
efektywną interpretację tekstu. Opisywane 
są też poszczególne kroki pracy z tekstem:  
1. Tłumaczenie uwzględniające zmianę pól se-
mantycznych poszczególnych pojęć; 2. Podej-
ście historyczno-krytyczne oraz introdukcyjne 
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z uwzględnieniem wewnętrznych relacji po-
między tekstami biblijnymi; 3. Doświadczenie 
poprzez tekst żywego Boga, co wiąże się ze 
wspominaną wcześniej, zindywidualizowaną  
i kontekstualną kwalifikacją tekstu jako Ewan-
gelii lub Zakonu. Tutaj autorzy dokumentu 
dają wyraz świadomości różnego rozumienia 
relacji pomiędzy Pismem św. jako wytworem 
ludzkiej kultury a Pismem św. jako słowem 
Bożym, nawiązując tym do Lutrowej dialektyki 
duch-litera. Jak w całym opracowaniu stosują 
ireniczne, Melanchtonowskie podejście, które 
niczego nie rozstrzyga i nie narzuca, lecz im-
plikuje szacunek dla wszystkich odmiennych 
stanowisk i gotowość do dialogu: Różnice są 
głębokie i nie wolno ich lekceważyć. Powinniśmy się 
raczej cieszyć, że poprzez różne doświadczenia i spo-
soby rozumienia świata możemy usłyszeć Boży głos  
(s. 21). 4. Uwzględnienie roli i tradycji Kościo-
ła w procesie interpretacji, postrzeganie Koś-
cioła jako „przestrzeni rezonansowej Biblii” 
(s. 21). Pozwala to uwzględnić wspólnotowe 
podejście do tekstu, perspektywę Kościoła 
pojmowanego nie jako ahistoryczny abstrakt, 
lecz jako wspólnota działająca w określonym 
miejscu i czasie, która w tym właśnie miejscu 
i czasie rozstrzyga, co może być uznane za 
tekst dla niej normatywny (powszechny), a co 
za kulturowy (szczególny). Nie są to jednak 
rozstrzygnięcia uniwersalne i ponadczasowe, 
również one mogą podlegać zmianom, któ-
re prowadzić będą do bardziej zrozumiałego 
głoszenia podstawowego przeslania Biblii 
– usprawiedliwienia w Chrystusie. Podkreśla 
się już nie tylko kontekstualizm, ale też in-
kluzywizm interpretacyjny oparty na Jezuso-
wym etosie miłości i egalitaryzmie opisywanym  
w Ga 3,28.  Tak samo więc będzie uprawnione 
literalne podejście do tekstu, historyczno-kry-
tyczne, feministyczne, queerowe, postkolonial-
ne itp. Cały ten proces autorzy opracowania 
nazywają „spiralą hermeneutyczną”. Polega 

ona na nieustannym powrocie do tekstów bi-
blijnych i odczytywaniu ich w świetle aktual-
nego stanu wiedzy, aktualnej sytuacji, zgodnie 
z określonym kontekstu. Zakłada to oczywi-
ście zaznaczaną wielokrotnie dynamikę tekstu 
oraz wzajemne oddziaływanie tekstu i kon-
tekstów.

Rozdział czwarty (Opportunities for Reading and 
Understanding in Bible in the Twenty-First Centu-
ry) jest w istocie postulatem wspólnej lektu-
ry Biblii przez i we wspólnotach luterańskich 
mających zupełnie różne uwarunkowania 
historyczne, kulturowe, polityczne, ekono-
miczne, społeczne i tak samo różne doświad-
czenia. Owocem takiego wewnątrzluterań-
skiego dialogu, prowadzonego mimo napięć 
i przełamującego wzajemne uprzedzenia, jest 
nie tylko odkrywanie niezauważanych dotąd 
aspektów tekstu, ale też wspólnotowa integra-
cja, możliwość wypracowania kolektywnych 
stanowisk wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą 
współczesna polityka, kultura, obyczajowość. 
Ważnym elementem integrującym jest po-
szukiwanie w Piśmie św. tego, co łączy. Przy 
wspólnej lekturze Biblii następuje więc prze-
niesienie akcentu z naukowego i kontekstual-
nego podejścia do tekstu na podejście bardziej 
egzystencjalne, medytację, modlitwę, pokutę. 
Wszystko to służyć ma oczywiście zapamięty-
waniu, zwiastowaniu i praktykowaniu przesłania 
Ewangelii w życiu kościelnym i społecznym (s. 26).

Dokument kończy się ponownym wskaza-
niem kierunków i celów wspólnej luterańskiej 
lektury i interpretacji Biblii – chodzi przede 
wszystkim o wzajemne uczenie się, inspiro-
wanie i wspólne świadectwo. Zebrano też  
i w pięciu punktach ujęto rozsiane po całym 
tekście i nie zawsze dobrze wcześniej uchwyt-
ne zasady luterańskiej hermeneutyki i inter-
pretacji Biblii. Ta część byłaby dla czytelnika 
szukającego konkretów najbardziej przydatna, 
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lecz w odniesieniu do całego opracowania wy-
daje się bardzo redukcyjna. W istocie można 
ją jeszcze bardziej zredukować i przedstawić 
w dwóch punktach. Prymarnym elementem 
pozostaje zasada hermeneutyczna: Sercem Bi-
blii jest przesłanie o zbawieniu (s. 29) i w świetle 
tego przesłania należy interpretować Pismo 
św. i szukać w nim inspiracji do rozwiązywa-
nia problemów i wyzwań XXI w. Elementem 
sekundarnym jest natomiast świadomość i ak-
ceptacja wielości interpretacji. Trzeba jednak 
bardzo wyraźnie podkreślić, czego, niestety, 
nie zrobili autorzy opracowania, że kryterium 
„poprawności” danej interpretacji stanowi 
właśnie zasada hermeneutyczna: poprawna in-
terpretacja to taka, która pozwala na odkrycie 
Ewangelii o usprawiedliwiającym Chrystusie.

Niewątpliwie należy się cieszyć, że ŚFL wyda-
ła takie kompendium luterańskiej hermeneu-
tyki i interpretacji Biblii. Zapewne dla niektó-
rych będzie ono zbyt ogóle, zbyt „poprawne 
politycznie” czy zbyt inkluzywne. Biblista 
odczuwa wyraźny niedosyt metodologicz-
ny, choć może będzie usatysfakcjonowany 
powtarzanym wielokrotnie postulatem nie-
ustannego tłumaczenia Pisma św., uwzględ-
niania w tych tłumaczeniach różnych celów  
– liturgicznego, filologicznego, egzegetycz-
nego, duszpasterskiego itp. oraz prowadzenia 
szeroko rozumianej edukacji biblijnej. Cen-
nym uzupełnieniem prezentowanego opra-
cowania będzie na pewno lektura materiałów 
pokonferencyjnych, które posłużyły za pod-
stawę dokumentu Na początku było Słowo. 

Kalina Wojciechowska

Fragment witrażu w Kościele Pamięci w Spirze, fot. A. Karska 2014
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Chór Vox Gaudii w Sorkwitach

W dniach 26-29 maja odbyły się wyjazdo-
we warsztaty muzyczne chóru VOX GAU-
DII, które zorganizowane zostały już po raz 
drugi w zaprzyjaźnionej parafii ewangelickiej  
w Sorkwitach. Na wyjazd wybrali się członko-
wie chóru wraz ze swoimi rodzinami. Podczas 
czterodniowych warsztatów dwa razy dzien-
nie odbywały się próby zarówno w poszcze-
gólnych głosach: sopranów, altów, tenorów 
oraz basów, jak i próby całego chóru. Moż-
liwość doskonalenia utworów w poszczegól-
nych  głosach jest szczególnie cenna, gdyż 
podczas cotygodniowych środowych prób 
brakuje zwykle na to czasu. Oprócz doskona-
lenia znanych nam utworów, zapoznaliśmy się 
także z kilkoma nowymi. Warsztaty wspaniale 
i efektywnie prowadziła dyrygentka  Zuzanna 
Kuźniak kantor naszej Parafii. Chór niczym 

orkiestra wymaga zestrojenia i zgrania, pra-
cowaliśmy nad tym zarówno podczas prób, 
jak i podczas spacerów poznając siebie lepiej  
w wielu rozmowach, grach i zajęciach sporto-
wych. Śpiew rozbrzmiewał nie tylko podczas 
prób, ale także w czasie wolnym. Warsztaty za-
kończyły się niedzielnym koncertem chóru po 
nabożeństwie w sorkwickim kościele. 

Chór VOX GAUDII dziękuje Radzie Parafial-
nej i Komisji Diakonijnej Parafii za częściowe 
dofinansowanie wyjazdu chórzystom, które 
wielu osobom umożliwiło wyjazd wraz z ro-
dzinami. Osobne podziękowania chór kieruje 
także do parafii w Sorkwitach za świetną orga-
nizację wyjazdu. 
Zapraszamy na nasze koncerty.

CHÓR VOX GAUDII

WYDARZENIA

WARSZTATY MUZYCZNE CHÓRU VOX GAUDII
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W dniach od 15 do 20 czerwca grupa pań  
z naszej parafii oraz parafii ewangelicko-re-
formowanej na Lesznie uczestniczyła w spot-
kaniu kobiet z trzech państw: Czech, Niemiec  
i Polski. Gospodyniami tegorocznego spotka-
nia były Niemki i miało ono miejsce na terenie 
najstarszego w Niemczech opactwa cysterskie-
go kobiet, klasztorze St. Marienthal w Ostritz 
(między Goerlitz a Zittau).

 „Jak matka pociesza syna, tak ja będę was 
pocieszał (...)”.  Ks. Izajasza 66:13

Wokół tego wersetu koncentrowały się nasze 
rozmowy, dyskusje i rozważania. Głównym  
tematem było pocieszenie. Zarówno to wypły-
wające z troski i miłości, gdy adresujemy je do 
innych, jak i to, którego jesteśmy odbiorcami.
Mając ów werset z Ks. Izajasza za drogowskaz 
przyglądałyśmy się kilku obrazom, aspektom 
Boga w Biblii, mogącym być dla nas źródłem 
pociechy:
– Boga, jako Stwórcy, który nie tylko nas stwo-

rzył, ale i zaplanował jak mamy żyć twórczo, 
w harmonii z Nim i drugim człowiekiem / 
1 Mojż. 1:27-29; Iz. 45:18;

WSPOMNIENIE PIERWSZYCH DNI LATA

– Boga będącego pomocą i wybawieniem / 
Iz. 41:1-13, Ps. 121;

– Boga Pasterza, który idzie za stadem, ob-
serwując czy owce nie schodzą na niewłaści-
wą drogę / Ez. 34:11-16, Ps. 23

– Boga, który jak matka otacza nas troską na 
każdym etapie życia / Iz. 49:15; Oz. 11:1 -4, 
5Mojż. 32:18; Ps. 22: 10-11

Bóg jedyny, święty (Iz. 12:1-6), pełen miłości, 
okazuje swą wierność każdego dnia i może 
być źródłem naszej pociechy, jeśli tylko z tego 
Źródła zechcemy czerpać (Ps. 86:15; Ps. 103). 
Czerpanie ze źródła zobowiązuje. Radością 
jest nie tyle branie, ile dawanie. Również ta 
kwestia nas zajmowała. Otrzymujemy nie po 
to, by zatrzymać, lecz przekazać dalej, szcze-
gólnie człowiekowi bezradnemu, stojącemu  
w obliczu swojego odchodzenia. Dlatego roz-
mawiałyśmy o hospicjach w Polsce, Czechach  
Niemczech. Każda grupa pań przedstawiła sy-
tuację tych placówek w swoim kraju, natomiast 
ostatniego popołudnia odwiedziłyśmy Stacjo-
narne Hospicjum Syloe w Herrnhut, o którym 
opowiadał nam dyrektor, pan Rene Rixrath. 

Uczestniczki spotkania w Ostritz
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Człowiek pełen pasji i miłości do innych lu-
dzi. Człowiek, który z troską i żalem wspomina 
każde odejście, a jednocześnie, z nie mniejszą 
troską, obserwujący swoich pracowników, za-
dając sobie pytanie – ile śmierci jeszcze będzie 
w stanie znieść jego zespół?
Hospicjum Syloe jest domem dającym poczu-
cie bezpieczeństwa, w którym towarzyszy się 
osobom nieuleczalnie chorym, umierającym, w 
taki sposób, by każdy chciał cieszyć się życiem 
do ostatniego tchnienia bez konieczności zno-
szenia cierpienia, bólu i strachu. Nazwa Syloe 
wywodzi się z historii z 9 rozdziału Ew. Jana, 
zachęcając do:
– aktywnego zwracania się ku ludziom w cier-

pieniu i trudnościach;
– zaufania, że cierpienie i choroba nie są karą 

Boga;
– zaakceptowania prawdy, iż okazywana po-

moc nie jest ubezwłasnowolnieniem, lecz 
stwarza przestrzeń do podejmowania decy-
zji i cieszenia się swoimi wyborami;

– do przyjęcia oferty Chrystusa, który chce 
wnieść światło w każde życie, być nadzieją 
dla każdego.

To były bardzo intensywne dni. Spotykałyśmy 
się na porannych rozważaniach przed śniada-
-niem, po którym było seminarium/wykład, 
przygotowany przez jedną z grup. Potem obiad, 
po nim wyjazd na zwiedzanie, a po kolacji wy-
kład/seminarium wraz z wieczorną modlitwą. 
Zwiedziłyśmy przepięknie odnowiony Go-
erlitz, Zittau i Herrnhut, w każdej z tych 
miejscowości szukając śladów rodzącego się  
w XVI wieku protestantyzmu. 
Pobyt w St. Marienthal w gronie dwudziestu je-
den pań z Czech, Niemiec i Polski, różniących 
się wiekiem, bagażem doświadczeń, sytuacją 
rodzinną, przynależnością kościelną, był cza-
sem dzielenia się sobą, bycia pociechą i pocie-
szaną, czasem zastanawiania nad tym, co prze-
cież, w jakiś sposób, dotyka wieczności.

Niech puentą tego wspomnienia z pierw-
szych chwil lata będzie fragment z 2 listu do 
Koryntian:
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 
pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu 
naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkol-
wiek utrapieniu, pocieszać mogli taką po-
ciechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak 
liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i 
przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli 
tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocie-
szenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku wa-
szemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierp-
liwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. 
A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż 
wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, 
tak i w pociesze. ”                        2 Kor. 1:3-7

Magda Welman

Podczas spotkań i dyskusji w Ostritz



17

INFORMATOR Nr 4(85)2016

11 sierpnia naszą Parafię odwiedził ks. bp Ernst 
Gamxanub, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
-Luterańskiego w Republice Namibii. Gość  
z Afryki przebywał w Polsce na zaproszenie 
Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Polsce, ks. Jerzego Samca.

Bp Gamxanub spotkał się z ks. proboszcze 
Piotrem Gasiem. Zapoznał się z historią i bie-
żącą działalnością naszej Parafii. Podczas wizyty  
w kościele Świętej Trójcy bp. Gamxanub zmó-
wił Modlitwę Pańską oraz udzielił zebranym 
błogosławieństwa. Na koniec namibijski biskup 
przekazał słowa pozdrowienia dla naszej Parafii.

redakcja www.trojca.waw.pl
Bp Gamxanub i ks. Piotr Gaś w kościele Świętej Trójcy

Prof. Jerzy Dziubiński i Emilia Dziubińska

BP GAMXANUB Z NAMIBII ODWIEDZIŁ NASZĄ PARAFIĘ

MUZYKA PADEREWSKIEGO W KATEDRZE W UPPSALI 
Na zaproszenie naszej partnerskiej Parafii Katedralnej z Uppsali, Jerzy Dziubiński zagrał 24 lipca 
2016 r. w Katedrze w Uppsali recital, inaugurujący tamtejszy festiwal organowy.
Prof. Dziubiński wykonał tylko jeden utwór - monumentalną, trzyczęściową Symfonię h-moll  
Polonia, op. 24 Ignacego Jana Paderewskiego. Dzieło, przeznaczone pierwotnie na wielką or-
kiestrę symfoniczną, zostało kilka lat temu zostało przez Jerzego Dziubińskiego stranskrybowane 
na organy. Jest to niewątpliwie najlepsze dzieło Paderewskiego, będące jednocześnie jego ostatnią 
kompozycją dużego formatu. 
Paderewski komponował ją w latach 1903 - 1909. Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia pracy 
nad partyturą, była 40. rocznica Powstania Styczniowego. W efekcie powstała wspaniała, postro-
mantyczna Symfonia, przemawiająca do słuchacza swym szlachetnym pięknem.

Wielkie organy w Katedrze w Up-
psali znakomicie nadają się do 
wykonania utworu tego rodzaju, 
ponieważ oferują z jednej strony 
potężne, symfoniczne brzmienie,  
a z drugiej - bogactwo różnorod-
nych barw poszczególnych głosów.

redakcja www.trojca.waw.pl
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60 lat temu, po odzyskaniu kościoła Świę-
tej Trójcy przez naszą Parafię, na latarni 
umieszczono krzyż. 1 września br. krzyż zo-
stał tymczasowo zdjęty z kopuły kościoła.  
W trakcie prac remontowych kościoła okaza-
ło się bowiem, że również krzyż i jego pod-
stawa muszą zostać poddane renowacji.
Planowo krzyż miał być usunięty ok. 
godz. 7:30, jednak w trakcie skomplikowanej 
operacji okazało się, że trzyma się mocniej 
niż zakładała ekipa remontowa. Po zamoco-
waniu specjalnych lin wokół krzyża za po-
mocą dźwigu, trzeba było ponownie zbudo-

wać małe rusztowanie wokół krzyża i usunąć elementy blokujące krzyż u podstawy. Krzyż jest po-
złacany, ma 3 metry i 15 centymetrów wysokości.
Przy okazji renowacji latarni i prac przygotowawczych przed demontażem krzyża, robotnicy na-
tknęli się na wyryty napis pod blachą latarni - są to inicjały oraz data. Wymowne, że datą tą jest 
akurat 31 października 1953 roku, a więc Święto Reformacji AD 1953. Było to więc w czasie, kiedy 
prawnie kościół był w rękach komunistycznych władz i nie był używany przez naszą Parafię. 
Krzyż będzie można oglądać już w najbliższą niedzielę w Lutheraneum.

redakcja www.trojca.waw.pl

1.09.2016 r. 

DEMONTAŻ KRZYŻA Z KOPUŁY KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Tematem przewodnim było życie biblijnego 
Józefa, które rozszerzaliśmy o ciekawostki 
związane z ekologią oraz Egiptem.
Podczas półkolonii odwiedziliśmy Park Bo-
taniczny w Powsinie, Muzeum Techniki oraz 
Muzeum Ewolucji. Wspólnie wykonaliśmy 
makiety Egiptu, wiele rysunków oraz prac 
za pomocą gwoździ i młotka. Sobotni dzień 
wraz z rodzicami spędziliśmy na spacerze 
po Kampinowskim Parku Narodowym, idąc 
ścieżką dydaktyczną, a następnie wracając 
drogą przez Cmentarz Palmiry.
Półkolonie były czasem bliższego poznania, 
wielu rozmów, wspólnego gotowania i dobrej 
zabawy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział.

www.trojca.waw.pl

PÓLKOLONIE DLA DZIECI W PARAFII
W dniach 22-27 sierpnia 2016 w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie odbyły się półkolonie. 
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W dniach 16-18 września w Centrum Luterańskim na ul. Mio-
dowej w Warszawie odbyło się jubileuszowie XXV Ogólnopol-
skie Forum Kobiet Luterańskich. Uczestniczyło około 60 pań ze 
wszystkich diecezji naszego Kościoła
Tematowi tegorocznego Forum: „Cierpienie i nadzieja Kościo-
ła” poświęcone były  wykłady  i wystąpienia prelegentów: Bp Jan 
Cieślar w swoim wykładzie: Kościół z nadzieją w przyszłość poprowa-
dził nas przez historię Kościoła począwszy od dnia Pięćdziesiątni-
cy do czasów współczesnych, akcentując istotne znaczenie nadziei 
w jego trudnych i przełomowych okresach a przedstawiciele fun-
dacji Open Doors mówili o prześladowaniach chrześcijan w wielu 
miejscach na świecie.
Duża część obrad poświęcona była wspomnieniom i refleksjom 
związanych z jubileuszem. 

Tę część obrad prowadzili inicjatorzy  Forum: 
biskup-senior Jan Szarek, diakon Halina Ra-
dacz i Małgorzata Platajs. 
Podczas niedzielnego nabożeństwa aktywny 
udział w nabożeństwie brały udział diakon-
ki z naszego kościoła jak również pastorki  
z Niemiec Czech i Słowacji. Kazanie wygłosi-
ła diakon Małgorzata Gaś. Forum zakończyło 
się obiadem przygotowanym w naszej parafii.

AK 

XXV OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH

Inicjatorzy OFKL podczas Forum: dk Halina Radacz, 
Małgorzata Platajs, bp Jan Szarek 

PIKNIK PARAFIALNY WE WŁOCHACH
Niedzielne nabożeństwo 4 września w kościele w Warszawie –Włochach zgromadziła liczne ro-
dziny naszej parafii. Kościół wypełniony był po brzegi. Nabożeństwo prowadziła dk Małgorzata 
Gaś. Po nabożeństwie zebrani zostali zaproszeni na piknik do ogrodu otaczającego kościół. Były 
gry i zabawy, był poczęstunek, miła serdeczna atmosfera. 

AK

Diakon Małgorzata Gaś na ambonie 
w kościele Świętej Trójcy
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– Dopóki sił i środków starczy, będę pomagać 
– powiedziała Ewa Jaschkowitz odbierając 
tegoroczną nagrodę główną „Miłosierne-
go Samarytanina” Diakonii Kościoł Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Nagrody zostały 
wręczone podczas Gali Ubi Caritas. Diako-
nia Polska wyróżniła również komisję dia-
konijną warszawskiej parafii luterańskiej 
Św. Trójcy oraz przyznała dwie nagrody 
specjalne.
Gala Ubi Caritas odbyła się 1 października  
w Teatrze Kamienica w Warszawie. Swoje na-
grody oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego (Diakonii Polskiej) wręczyli 
także Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewan-
gelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła 
Prawosławnego.
Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody 
„Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za 
zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, po-
mocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. 
Nagradzane są osoby lub instytucje w celu pod-
kreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Pol-
ską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.
– Ci, którzy osobiście, bądź też w imieniu swoich or-
ganizacji, odbiorą dziś nagrody i wyróżnienia, nie tyl-
ko niosą konkretną pomoc, ale także przeciwdziałają 
wykluczeniu społecznemu zarówno dzieci, jak i osób 
starszych i niepełnosprawnych, bez względu na ich wy-
znanie, pochodzenie czy pozycję społeczną – podkre-
śliła podczas Gali dyrektor Diakonii Polskiej 
Wanda Falk.
Laureatami tegorocznej nagrody głównej  
Diakonii Polskiej zostali Ewa i Adrian Ja-
schkowitzowie z Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Warszowicach na Górnym Śląsku, 
właściciele Zakładu Drobiarskiego „Jas-Drop” 
w Krzyżowicach, którzy od wielu lat wspierają 
materialnie i finansowo organizacje i instytu-
cje kościelne oraz dożywiają dzieci i młodzież 
podczas półkolonii i obozów. – Mogą być przy-

kładem i wzorem dla ewangelickiej etyki, jak sukces  
w biznesie, okupiony wieloma wysiłkami i wyrzeczenia-
mi, nie służy tylko osobistej satysfakcji i pomnażaniu 
majątku, lecz jest dzielony i przekazywany potrzebu-
jącym. I to nie jest tylko to, co zbywa, lecz szczere dzie-
lenie się, bez szukania zaszczytów i pochwał – mówił  
o laureatach prezes Diakonii Polskiej bp Ry-
szard Bogusz. – Dopóki sił i środków starczy, będę 
pomagać – powiedziała Ewa Jaschkowitz odbie-
rając statuetkę Miłosiernego Samarytanina.
Diakonia Polska przyznała również wyróżnie-
nie. Otrzymała je Komisja diakonijna Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy  
w Warszawie. Tworzy ją grono kobiet, nie-
zwykle zaangażowanych, bezinteresownych  
i wytrwałych w swojej służbie i pracy. Zostały 
uhonorowane za cichą i sumienną od lat pracę 
na rzecz osób starszych i dzieci. Wyróżnienie 
w imieniu komisji odebrały Adda Hasiuk i Ewa 
Dreger. – Proszę o modlitwy, by było więcej młodych 
rąk do pracy – powiedziała Adda Hasiuk.
Ponadto Diakonia przyzna dwie nagrody spe-
cjalne. Otrzymali je Bob Hulst z Amsterdamu  
i ks. Jan Fryderyk Mach z Norymbergi.
Bob Hulst od 1982 r. był zaangażowany  
w niesienie pomocy materialnej i finansowej 
dla Polski. W czasach stanu wojennego, a po-
tem transformacji ustrojowej wspomagał nie 
tylko warszawskie parafie luterańskie, lecz tak-
że domy opieki i domy dziecka.
Ks. Jan Fryderyk Mach organizował m.in. 
transporty z pomocą charytatywną i medycz-
ną dla wielu parafii w Polsce. Wraz z żoną,  
ks. prof. Barbarą Staedtler-Mach, od wielu lat 
prowadzą otwarty dom, gdzie z gościny, noc-
legu, pomocy materialnej i duchowej mogło 
skorzystać wiele osób.
Uroczystość wręczenia nagród zakończyła się 
występem Stanisławy Celińskiej.

diakonia.org.pl

WYRÓŻNIENIE DLA KOMISJI DIAKONII NASZEJ PARAFII
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EWANGELICKI ZAKĄTEK W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ WARSZAWIE. 
NIERUCHOMOŚCI PARAFII ŚW. TRÓJCY WOKÓŁ PLACU 
MAŁACHOWSKIEGO W ICH ROZWOJU HISTORYCZNYM DO 1939 R.

Parafia Św. Trójcy w Warszawie od swego po-
wstania w latach siedemdziesiątych XVIII w. 
odgrywała ważną rolę jako ośrodek kultu religij-
nego, gromadzący luteranów niemieckojęzycz-
nych oraz tych już spolonizowanych, którzy 
przybywali do Warszawy jako stolicy wielkiego 
państwa polsko-litewskiego w XVIII wieku. 
Parafia była też instytucją prowadzącą szpital, 
placówki edukacyjne oraz dobroczynne. 
Formalnie mogła się ukonstytuować dopiero 
w czasach reform oświeceniowych za rządów 

ostatniego polskiego króla, kiedy to zniesiony 
został ponaddwustuletni zakaz osiedlania się 
„innowierców” w naszym mieście. Nie znaczy 
to, że nie byli oni tu obecni: mieli swój dom 
zborowy na Lesznie, które było oddzielną 
jurydyką magnacką w posiadaniu Leszczyń-
skich, a także zbierali się w domach modlitwy 
przy m.in. zagranicznych poselstwach1. Sam 
kościół Św. Trójcy – jak wiadomo – ukończony 
1 Tadeusz Stegner, Ewangelicy warszawscy 1815–1918, Warszawa 
1993, s. 9–11.

Z KART HISTORII

Kościół  Świętej Trójcy i otaczające go budynki  - fragment makiety  Warszawy sprzed 1939 r.
Makieta znajduje się w Teatrze Kamienica  
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został w 1781 r. W gmachu tym znajdowała się 
nie tylko sama świątynia, ale także pomieszcze-
nia pomocnicze, m.in. sala obrad nad zakrystią.
Na czele zboru stało Kolegium kościelne, 
składające się z prezesa, pastorów parafial-
nych, przewodniczących poszczególnych wy-
działów (o których niżej) oraz notariusza. Ko-
legium dokonywało wyboru większości osób 
funkcyjnych w zborze oraz zajmowało się 
m.in. utrzymywaniem szkół i innych zboro-
wych instytucji. Wydziały, utworzone w ciągu  
XIX w., zajmowały się głównymi sprawami 
zboru, a ich członkowie wraz z przewodni-
czącymi tworzyli tzw. komitet kościelny. Naj-
ważniejszy był Wydział Kościelny, zajmujący 
się sytuacją panującą w zborze. Współpra-
cował z nim Wydział Kasowy, zajmujący się 
finansami. Budową i utrzymaniem poszcze-
gólnych budynków parafialnych trudnił się 
Wydział Budowlany. Wydział Jałmużniczy 
(potem Opieki) miał za zadanie dbać o ubo-
gich oraz koordynować pracę instytucji do-
broczynnych. Powstał też oddzielnie Wydział 
Szpitalny, Wydział Szkolny oraz Wydział Po-
grzebowy. Wydział Porządkowy dbał m.in.  
o utrzymywanie porządku podczas nabożeństw 
i kolekt. W okresie międzywojennym Wydział 
ten otrzymał również funkcje administracyjne 
(kontrolował on m.in. funkcjonowanie coraz 
liczniejszych nieruchomości parafialnych oraz 
lustrował pracę ich administratorów). W cza-
sach tych doszedł dodatkowo Wydział Ogólny 
i Wydział Prawny, gdyż poszerzyły się funk-
cje zboru wraz z przyjęciem nowego ustroju 
po 1918 r. Udział w życiu Kościoła był dla 
jego wiernych dobrą lekcją demokracji (udział  
w wyborach oraz nierzadko gorących dysku-
sjach i sporach), co było szczególnie ważne 
w sytuacji zaboru rosyjskiego, gdy nie istniał 
żaden samorząd miejski (nie licząc bardzo krót-
kich okresów „odwilży”).

Zbór2 od początku swej działalności był rów-
nież podmiotem prawnym, obracającym spo-
rymi funduszami. Wśród parafian sporo było 
przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych 
zawodów (takich jak lekarze, prawnicy itp.),  
a także władz rosyjskich ( w tym oficerów 
armii i wyższych urzędników, z grupy tzw. 
Niemców Bałtyckich, luteranów z guberni 
bałtyckich, dzisiejszej Łotwy i Estonii; należał 
do nich np. sam namiestnik Królestwa Fio-
dor Berg), ludzi nierzadko zamożnych, dzię-
ki czemu Kolegium Kościelne mogło liczyć 
na spore wsparcie finansowe. Obok kolekt 
z nabożeństw, opłat za ławki w kościele i ze 
stałych składek parafialnych (które notabene 
ściągano od wszystkich osób deklarujących 
w spisach ludności wyznanie luterańskie), 
przyjmowało także spore sumy z zapisów 
2 Początkowo mówiło się o gminie luterańskiej, od lat sześćdziesiątych 
XIX w. – o zborze.

Pocztówka z ok. 1915 r.  
Kościół Świętej Trójcy  z perspektywy uliczki (obecnie 
ul. Burschego) łączącej ul. Królewską  
z pl. Ewangelickim (obecnie pl. Małachowskiego).
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testamentowych parafian oraz działaczy koś-
cielnych, o które musiano się czasem nawet 
procesować z niechętnymi spadkobiercami3. 
Nakazywano też, by niepłacący regularnie 
składek parafianie czynili jednorazowe zapo-
mogi na rzecz instytucji kościelnych. Oka-
zjonalnie urządzano też w budynku kościoła 
koncerty na cele charytatywne oraz czerpano 
dochody z loterii (potem z odczytów i bali  
w gmachu Resursy Obywatelskiej). Pienią-
dze te były przeznaczane na bieżące remon-
ty, budowę nowych obiektów parafialnych 

oraz odkładane na hipotece nieruchomości  
i w bankach, z których odsetki regularnie szły 
na fundusze celowe. Cele tych wszystkich dzia-
łań służyły – poza zapewnieniem sprawnej 
działalności samego zboru – wsparciu finan-
sowemu potrzebujących warstw i grup spo-
łecznych. Była to przede wszystkim ludność 
uboga, wyraźnie upośledzona ekonomicz-
nie w owym czasie, jak np. sieroty i wdowy. 
Do grup tych należeli w pierwszej kolejności 
oczywiście warszawscy luteranie (np. wdowy 
po pastorach), ale pomoc ta się do nich nie 
3  Ludwik Jenike, Kronika Zboru Ewangielicko-Augsburskiego  

w Warszawie: 1782 do 1890, Warszawa 1891, s. 54. 

ograniczała. Specjalne kwoty przeznaczano 
np. na ofiary klęsk powodzi i pożarów.

Oprócz wsparcia finansowego zbór pomagał 
potrzebującym także poprzez swoje placówki. 
Należał do nich Szpital Ewangelicki, którego 
początki sięgają lat trzydziestych XVIII w.  
W szpitalu tym leczono nie tylko przedstawi-
cieli warstw majętniejszych (z których opłat 
szpital się utrzymywał), ale i rzesze biedoty, 
która otrzymywała bezpłatną opiekę. Insty-
tucja ta wymagała dodatkowego wsparcia na 

swą działalność, a przede wszystkim fundu-
szy na rozbudowę i unowocześnianie, co było 
stałą potrzebą w stuleciu ogromnych zmian  
w medycynie. Budowa nowych skrzydeł szpi-
tala oraz – zgodnie z postępem w budowni-
ctwie szpitalnym końca XIX w. – także pawilo-
nów, mogła być uskuteczniona dzięki zapisom 
testamentowym, osobistym legatom samych 
lekarzy oraz wsparciu z funduszu zboru. Szpi-
tal i inne instytucje kościelne pobierały opłaty  
w myśl zasady, by utrzymywały się same ze 
swej działalności, zawsze też zachowywały 
miejsca bezpłatne dla potrzebujących.

Fragment makiety przedwojennej Warszawy w teatrze Kamienica, fot. Michał Karski 
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Zbór był aktywny na polu edukacji od samego 
początku, prowadząc już od XVIII w. szkołę 
dla chłopców, a potem oddzielną dla dziewcząt. 
Szkoła parafialna męska otrzymała własny 
budynek w 1806 r., budowany już od 1790 r.4, 
a w tym samym roku oraz ponownie w 1815 r., 
po ustanowieniu odnowionego Królestwa 
Polskiego pod berłem carskim, została pod-
niesiona do rangi Wydziałowej5 (opłacanej ze 
środków państwowych) i tym samym prze-
szła wkrótce pod zarząd Komisji Rządowej 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go. Budynek szkoły sąsiadował z istniejącym 
tu wcześniej budynkiem pastorskim przy  
ul. Królewskiej. W późniejszych latach zbór 
założył nową szkołę elementarną dla chłop-
ców w 1835 r., prowadząc ją we własnym lo-
kalu przy ul. Królewskiej (nr hip. 1071b)6. Od 
1837 r. przewidziano w niej miejsca bezpłatne 
dla dzieci z biedniejszych rodzin7. W 1842 r. 
uchwalono jej rozbudowę, gdyż miała pomieś-
cić szkołę żeńską oraz mieszkania urzędników 
zborowych; przebudowy dokonał architekt 
Adolf  Schuch w latach 1843–458. Przebudo-
wa z lat 1854–55 (L. Szmidecki) wzbogaciła 
jej program o mieszkanie drugiego pastora9. 
W połowie XIX w. pojawiła się także nieduża 
szkoła wolska, ulokowana w budynku znaj-
dującym się na Cmentarzu Ewangelickim,  
a w 1872 r. jeszcze trzy inne szkoły: przy  
ul. Zatyłki, Czerniakowskiej oraz na Pradze10. 
Przeszły one w późniejszych latach pod za-
rząd państwowy. W 1865 r. zatwierdzono bu-
dowę nowego dwupiętrowego gmachu szkol-
nego przy ul. Królewskiej, w głębi parceli, tuż 
4  Jenike, s. 26; Maria I. Kwiatkowska, Kościół Ewangelicko-Augs-

burski, Warszawa 1982, s. 52.
5  Były to szkoły średnie niższego stopnia, ustanowione w czasach 

Księstwa Warszawskiego. Po 1815 r. było ich cztery, z czego 
ewangelicka była najstarsza, por. Lech Królikowski, Szkolnictwo 
dawnej Warszawy. Od połowy XVII wieku do wybuchu drugiej 
wojny światowej, Warszawa 2008, s. 224–225. Por. też Jenike, op. 
cit., s. 36, 53.

6  Por. tabelę w: Królikowski, op. cit., s. 295; Jenike, op. cit., s. 58.
7  Ibidem, s. 54–55, 58, 62.
8  Ibidem, s. 68; Królikowski, op. cit., s. 312. Jenike podaje jako czas 

ukończenia budynku rok 1852. Por. też Kwiatkowska, op. cit., s. 
87–88.

9  Ibidem, s. 96.
10 Jenike, op. cit., s. 134–135.

obok kościoła11. Powstał on w latach 1866-67 
według projektu Jana Heuricha starszego. 

Oprócz obu elementarnych szkół parafialnych 
mieścił on szkołę organistów i kantorów oraz 
– z uwagi na nałożony przez władzę obowią-
zek zaprowadzenia seminarium – także szkołę 
nauczycieli elementarnych12.
W tym miejscu można zrobić dygresję na te-
mat licznych wśród luteranów architektów. 
Służyli oni ofiarnie zborowi, częstokroć two-
rząc plany nowych budowli nieodpłatnie lub 
za zniżoną opłatę. Przewodzili też Wydziałowi 
Budowlanemu, kontrolując w imieniu zboru 
prowadzone budowy. Wśród nich byli znani 
architekci, tacy jak Szymon Bogumił Zug, au-
tor projektu kościoła, Efraim Schreger i Karol 
Schütz, a później Adolf  Schuch, Jakub Galle, 
Jan Hinz, Jan Heurich (ojciec i syn), Henryk 
Gay, Paweł Hoser oraz mniej znani Ludwik 
Szmidecki czy Bronisław Schmidt.
Zbór, jak wiadomo, prowadził też szkoły śred-
nie. Już w 1849 r. uzyskano zgodę na istnienie 
trzyletniej pensji prywatnej Marii Borowskiej, 
jednak z powodu trudności finansowych za-
kład ten zwinięto w 1856 r.13 Polityka oświa-
towa władz rosyjskich po powstaniu stycznio-
wym miała na celu ograniczenie możliwości 
nauki przedmiotów humanistycznych w szko-
łach średnich (stawiano bardziej na przedmio-
ty praktyczne, niemałą wagę miała też obawa 
przed patriotycznym nauczaniem w polskich 
placówkach prywatnych). Zgodę na utworze-
nie zborowej szkoły średniej uzyskano dopie-
ro na fali koncesji ze strony władz carskich po 
rewolucyjnym roku 1905. W latach 1912-13 
Henryk Gay przebudował istniejący budynek 
szkolny przy ul. Królewskiej na siedzibę utwo-
rzonego w 1906 r. Gimnazjum im. Mikołaja 
Reja. Na szkołę średnią dziewczęta musiały 
poczekać do 1925 r., o czym będzie jeszcze 
mowa przy okazji przemian nieruchomości 
kościelnej przy ul. Kredytowej.
11 Kwiatkowska, op. cit., s. 114-115.
12 Jenike, op. cit., s. 115, Królikowski, op. cit., s. 312.
13 Jenike, op. cit., s. 90.
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Kontynuując wątek opieki zboru nad potrze-
bującymi: w 1842 r. tymczasowo urządzono 
na ich potrzeby przytułek na parceli zborowej 
przy ul. Mazowieckiej (nr hip. 1349), w budyn-
ku zwanym Czerwony Dwór (lub Pałac)14. Po-
sesja ta sąsiadowała z placem Ewangelickim 
(dzisiejszym Małachowskiego). Od 1843 r. ist-
niał tam dom starców, a wcześniej biura Kon-
systorza. Posesję tę zakupił zbór w 1841 r.15, 
po czym fragment parceli odsprzedano kilka 
lat później Bankowi Polskiemu pod przepro-
wadzenie nowej ulicy łączącej ul. Mazowiecką 
z Marszałkowską w celu usprawnienia komu-
nikacji (była to ulica Kredytowa, później na-
zwana na cześć namiestnika Królestwa ks. Pa-
skiewicza, ulicą Erywańską)16. W 1852 r. całą 
tę posesję (Czerwony Dwór był już w bardzo 
złym stanie i został rok później rozebrany17) 
przekazano Towarzystwu Kredytowemu 
Ziemskiemu, które zapragnęło wybudować tu 
swoją siedzibę (stąd pierwotna, a także dzisiej-
sza nazwa ulicy). W 1852 r. zbór otrzymał za 
to nieruchomość przy nowo wytyczonej ulicy 
Erywańskiej, nr hip. 1066j, na której zdecydo-
wano postawić dom frontowy dwupiętrowy,  
w którym parter i pierwsze piętro przeznaczył 
14 Ibidem, s. 68.
15 Kwiatkowska podaje 1839 r., por. Kwiatkowska, op. cit., s. 85.
16 Na ten temat: Zieliński, op. cit., s. 29–33.
17 Kwiatkowska, op. cit., s. 87.

na dom starców. Drugie piętro zająć miała  
w przyszłości druga instytucja zborowa: dom 
sierot18. W oficynie pomieścić miano miesz-
kanie kasjera zboru oraz służby kościelnej. 
Autorem budynku był ewangelik Ludwik 
Szmidecki, a budowę ukończono w 1853 r.19 
Front domu nie zajmował całej szerokości 
działki, było więc tam miejsce na dalsze roz-
budowy. W pomieszczeniach domu starców  
i sierot musiało się potem (od 1878 r.) zna-
leźć jeszcze miejsce na potrzeby diakonatu 
przy Szpitalu Ewangelickim (w samym Szpi-
talu nie było wystarczająco dużo miejsca).

W ten sposób zaczęła się historia rozbudo-
wy obszernej nieruchomości w narożu placu 
Ewangelickiego oraz ul. Erywańskiej (Kredy-
towej). Znajdowały się tam nieznaczne zabu-
dowania, które stopniowo burzono, a na ich 
miejsce stawiano kolejne placówki kościelne. 
W 1876 r. architekt Jan Heurich przedstawił 
projekt budowy na miejscu dawnej szopy 
domu przeznaczonego na ochronę dla dzieci 
parafialnych. Zgodę na utworzenie tego ro-
dzaju „przedszkola” uzyskano po latach sta-

18 Sieroty wpierw były umieszczane w domach prywatnych, potem, 
od 1857 r., w domu zborowym, Jenike, op. cit., s. 85, 93, por. też 
Irena Heintze, Parafialne zakłady opiekuńczo-charytatywne i wy-
chowawcze, w: Jubileusz parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie 1581–1781–1881, b. m. i d. w., s. 67.

19 Zieliński, op. cit., s. 30.

Ryc. 1 i 2. Fragment planu Warszawy z 1897 r. (Lindleya) oraz z 1930 r. (po prawej). Kościół znajduje się pośrodku (jego 
szczyt przyjmowany był jako centralny punkt siatki), na lewo od kościoła posesja 1066j, powyżej której widać posesję 1071b 
z domem pastorskim. Widać zmiany, jakie zaszły na posesji 1066i w latach 1910–13.



26

INFORMATOR Nr 4(85)2016

rań po 1860 r. Oprócz ochrony miał tam zna-
leźć miejsce istniejący już obok dom starców 
i sierot20. Ostatecznie w wybudowanym po 
1879 r. dwupiętrowym domu na narożu pla-
cu przykościelnego i ul. Erywańskiej znalazło 
się miejsce na ochronę (parter), a dwa piętra 
zajęły ostatecznie biura nowo powstałej z ini-
cjatywy znanego kapitalisty Jana Blocha Drogi 
Żelaznej Nadwiślańskiej. Zachowała się licz-
na korespondencja tej instytucji z Kolegium 
kościelnym. Powodem ostatecznego zdecy-
dowania się na odnajęcie pomieszczeń była  
z pewnością niebagatelna suma, jaką zbór od-
tąd rocznie otrzymywał21 (6 tys. rubli, co rów-
nało się np. rocznym dochodom elitarnego 
prawnika). W budynku tym zmieszczono tak-
że tymczasowo salę do nauk konfirmacyjnych. 
W końcu w 1884 r., z uwagi na fakt, że ko-
lej Nadwiślańska zajęła już narożny budynek, 
dobudowano jeszcze drugą dwupiętrową ka-
mienicę za budynkiem szkoły, gdzie znala-
zło się miejsce dla ochronki oraz nowej sali 
konfirmacyjnej22. W 1885 r. pracowity Jan 
Heurich zaprojektował jeszcze jeden dom 
frontowy (plombę) od ul. Erywańskiej między 
domem starców i sierot oraz biurami kolejo-
wymi (koszt ok. 20 tys. rubli). Przeznaczony 
był on na cele dochodowe. Pieniądze na jego 

20 Jenike, op. cit., s. 149–151; Heintze, op. cit., s. 68–69.
21 Jenike, op. cit., s. 159.
22 Ibidem, s. 173, Kwiatkowska, op. cit., s. 132

budowę postanowiono pożyczyć od istnieją-
cego od 1870 r. Towarzystwa Kredytowego 
Miejskiego23, które dawało kredyty inwesto-
rom budowlanym pod zastaw istniejących 
już nieruchomości. Taki kredyt został rzeczy-
wiście wzięty (8 tys, rubli), co częściowo po-
szło też na skanalizowanie ulicy24. Plomba ta 
przetrwała wojnę i została rozebrana dopiero 
w latach sześćdziesiątych XX w. Jan Heurich 
był więc autorem wszystkich ówczesnych za-
budowań parceli 1066i.
Kończąc temat instytucji dobroczynnych, od 
1881 r. istniał jeszcze zakład dla nieuleczal-
nie chorych. Wpierw mieścił się na parterze 
domu ochronki, a w 1882 r. Stanisław Pfeiffer 
wystawił specjalny budynek na jego potrzeby 
na parceli przy ul. Żytniej (wpierw parterowy, 
a od 1889 r. piętrowy)25. W 1888 r. powstała 
jeszcze przy ul. Erywańskiej szwalnia, gdzie 
córki ubogich rodziców mogły uczyć się za-
wodu26. Znalazła się na górnym piętrze jesz-
cze jednej oficyny-plomby na parceli 1066i 
łączącej szkołę z oficyną z ochronką.
Wszystkie te zabudowania były jednak nadal 
niewystarczające, gdyż od lat dziewięćdzie-
siątych XIX w. planowano postawienie nowej 
kamienicy. O problemach lokalowych pisano 
w „Zwiastunie”:

23 Jenike, op. cit., s. 177.
24 Ibidem, s. 193.
25 Ibidem, s. 167; Heintze, op. cit., s. 69.
26 Jenike, op. cit., s. 190; Heintze, op. cit., s. 70.

Budynek Gimnazjum im. Mikołaja Reja i narożna kamieńica z Gimnazjum im. Anny Wazówny na pocztówkach z 1931 r. 
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Do chwili obecnej [do 1912 r. – A.Ł.] zbieraliśmy 
młodzież, uczęszczającą na naukę przedkonfirma-
cyjną, w najobszerniejszej klasie szkoły żeńskiej 
przy kościele. Lecz klasa ta, przeznaczona dla dzie-
ci najmłodszych, siedmioletnich, ma ławki nizkie  
i małe, odpowiednie do wzrostu dzieci, przytem miejsc 
w niej dla tych małych jest 66; w tych ławkach mu-
siało siedzieć częstokroć 100 z górą młodzieży dora-
stającej. W takich warunkach wykładanie z jednej  
i uważanie z drugiej strony ciężkiem jest zadaniem27.
O sali zebrań nad zakrystią w kościele pisano, 
że jest zbyt ciasna i ciemna. Poza tym:
częstokroć nie było możności odbycia posiedzenia:  
w zimie trudno nadzwyczaj było ją ogrzać, w lecie 
zaś było duszno, a turkot uliczny nie pozwalał na 
otwieranie okien. A jednak w sali tej przez lat 130, 
t.j. od czasu zbudowania kościoła, odbywały się nara-
dy zarządu parafialnego, tu zapadały najważniejsze 
uchwały.
Zaś o siedzibie jednego z ważnych Wydziałów 
jeśli idzie o kwestie charytatywne:
Wydział opieki miewał swoją kancelarję i salę ob-
rad w różnych miejscach: poprzednio w domu sierot 
przy ul. Erywańskiej No. 4, ostatnio w oficynie domu 
27 Poświęcenie domu parafialnego zboru ewangelickiego-augsbur-

skiego warszawskiego, „Zwiastun Ewangeliczny”, 25 czerwca 
1912, nr 6, s. 180.

szkolnego przy kościele. Jedno wejście do tego lokalu 
było wielką niedogodnością, zwłaszcza w terminach 
wypłat zapomóg28.

Mimo tych problemów lokalowych trzeba 
przyznać, że zbór dysponował sporą liczbą 
nieruchomości w Warszawie. Do ich admi-
nistracji powołano nawet specjalną delegację 
dla wynajmu lokali przy kolegium kościelnym. 
Parcele te koncentrowały się w pierwszej ko-
lejności przy samym kościele, zajmując całą 
przestrzeń między ul. Królewską i Erywań-
ską/Kredytową. Droga między kościołem 
a ul. Królewską także należała do zboru. 
Starano się o nią dbać. Na początku XIX w. 
Szymon Bogumił Zug zaprojektował ozdob-
ny mur z bramą i dwoma furtami od ulicy 
(projekt zrealizowano dopiero w 1830 r.)29; 
uliczki dochodzące do kościoła utwardzono 
w 1829 r., a w 1869 r. z zapisu jednej z para-
fianek, pani Taube, ułożono chodnik granito-
wy wiodący od ul. Królewskiej do kościoła30. 
W 1880 r. otrzymano zgodę od Magistratu na 
oświetlenie jej gazem, choć ostatecznie latar-
nie postawiono na koszt miasta jedynie przy 
samej ulicy Królewskiej oraz przy kościele31. 
W 1889 r. anonimowy darczyńca sfinansował 
postawienie ozdobnej bramy z żelazną kratą 
od strony ulicy (projektu Teofila Lembkego)32. 
Pobierano opłaty za dodatkowe oświetlenie 
tej drogi na czas ślubów33 (zresztą podobne 
opłaty pobierano za oświetlanie wnętrza koś-
cioła na takie uroczystości: wpierw tylko par-
teru, potem też i piętra). 
W planach włodarzy zboru było też pełniej-
sze odsłonięcie budynku kościoła od strony 
ul. Królewskiej, gdyż dotąd widok nań był 
ograniczony domem Ludwiki Góreckiej (cór-
ki zasłużonego dla zboru Samuela Bogumiła 
Lindego) po lewej stronie oraz dawnym do-
mem szkolnym po prawej (których fasady 

28 Ibidem, s. 179.
29 Kwiatkowska, op. cit., s. 69..
30 Jenike, op. cit., s. 129.
31 Ibidem, s. 166.
32 Ibidem, s. 195, Kwiatkowska, op. cit., s. 142.
33 Jenike, op. cit., s. 164.

Ryc. 3. Planik poglądowy posesji 1066i z naniesionym 
projektem oficyny-domu zborowego. U góry po lewej dom 
starców przed przebudową na kamienicę dochodową, 
u dołu po prawej dom szkolny przed przebudową na 
gimnazjum Mikołaja Reja. Podpisane przez pracownię 
Pawła Hosera.
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od ul. Królewskiej harmonizowały)34. Ten 
pierwszy planowano nawet w przyszłości wy-
kupić i wyburzyć. Dlatego też, gdy pojawiły 
się plany wybudowania obok niego gmachu 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Ko-
legium złożyło protest, poparty przez Magi-
strat35. W 1887 r. w końcu się zgodzono na 
jego budowę, zastrzegając, by ściana od stro-
ny kościoła była pozbawiona sklepów oraz 
była w jednej linii z krawędzią istniejącego po 
drugiej stronie wewnętrznej uliczki budyn-
ku pastorskiego36. Parcelę narożną Towarzy-
stwo otrzymało w końcu od miasta w 1894 
r., a następnie także uzyskało z zapisu pani 
Góreckiej wspomnianą jej działkę z domem. 
Nowy gmach „Zachęty” powstał w latach 
1898–1900, a kamienica Góreckich ostatecz-
nie nie została zburzona (funkcjonowała jako 
dom dochodowy Towarzystwa); przylegała 
do wewnętrznej kościelnej uliczki. Po drugiej 
stronie stał dom pastorski. Później, w 1902 r. 
dobudowano do „Zachęty” nowe skrzydło, 
opasujące sąsiedni dom od strony placu przed 
kościołem37. Była to niemal zupełnie ślepa 
ściana o monumentalnym wyrazie, podkreślo-
na pilastrami korynckimi w wielkim porządku. 
Obok tej ewangelickiej enklawy zbór posiadał 
przed 1939 r. inne nieruchomości, które częś-
34 Kwiatkowska, op. cit., s. 88–89.
35 Jenike, op. cit., s. 169.
36 Ibidem, s. 169‒170.
37 Kwiatkowska, op. cit., s. 145.

ciowo zatrzymywał pod własną administracją, 
a częściowo szybko sprzedawał. Część nieru-
chomości, które otrzymał w zapisie testamen-
towym nie mogła być czasowo sprzedana, 
gdyż np. były na nich zapisy, zmuszające no-
wego właściciela do wypłacania dożywotniej 
renty ofiarodawcy lub jego rodzinie. Dodatko-
we utrudnienia wprowadzał pozostający pod 
kontrolą carską Konsystorz. Ustawa z 1849 r. 
w ogóle ograniczyła dysponowanie mająt-
kiem parafialnym przez Kolegium, a sprzedaż 
i kupno nieruchomości uzależniła od zgody 
władz carskich38. Do nieruchomości krótko 
pozostających przy parafii należało np. kilka 
domów przekazanych zborowi w połowie 
XIX w. przez niejakiego Klötzera, a które za-
częto sprzedawać w 1878 r.39 Z ważniejszych 
domów, które zbór zatrzymał i oddał pod wy-
najem była posesja u zbiegu ul. Elektoralnej  
i Solnej, oddana przez Krystynę Zeibig od 
1889 r. (z dochodem 1500 rubli rocznie)40. 
Oprócz niej do 1939 r. dysponowano po-
sesją przy pl. Mirowskim, częściowo uzy-
skaną drogą wymiany za część terenu placu 
38 Jenike, op. cit., s. 77.
39 Działka przy ul. Ogrodowej; Ibidem, s. 159.
40 Ibidem, s. 193.

Dom parafialny

Sala dla konfirmantów w Domu Parafialnym



29

INFORMATOR Nr 4(85)2016

Ewangelickiego (znajdował się tu np. dom 
zborowy, w którym mieszkali niektórzy pa-
storzy lub inne rodziny ewangelickie41). 
Wracając do parceli przy ul. Erywańskiej. Lata 
mijały, a potrzeby zboru wzrastały. Na po-
czątku XX w. część zakładów dobroczynnych 
przeniosła się na daleką Wolę, ale brak bar-
dziej reprezentacyjnych sal do użytku parafial-
nego był nadal odczuwalny. W marcu 1898 r. 
ówczesny drugi pastor zboru ks. Juliusz Burs-
che pisał do Kolegium, że 
w zborze naszym od dawna odczuwać się daje brak 
większej sali, w którejby się mogły odbywać zebrania 
o charakterze religijno-kościelnym. Nie posiadamy 
odpowiedniego lokalu dla młodzieży, gotującej się do 
konfirmacji, dla chóru kościelnego, który się mieścić 
musi w jednej ze sal szkolnych, ciasnej i niewygodnej, 
gdzie panie i panowie lokują się na małych ławkach 
szkolnych, przeznaczonych dla dzieci. Nie ma miej-
sca, gdzieby kantor w soboty odbywał lekcje z ucznia-
mi i uczennicami szkół zborowych celem przygotowa-
nia ich na nabożeństwa niedzielne42. 
Wówczas propozycja dotyczyła przeznacze-
nia na ten cel sali w domu narożnym, z któ-
rego usuwały się biura Drogi Żelaznej, jednak

41 Por. Rodzina Burschów. Opowieści o polskich ewangelikach, red. 
Karol Karski, Aleksander Łupienko, Bielsko-Biała 2016, s. 221, 225. 

42 Archiwum Główne Akt Dawnych, Akta Kolegium kościelnego 
zboru E.‒A. w Warszawie, Wydział Kasowy, sygn. 875, s. 219.

widać wyraźnie, że brakowało wtedy repre-
zentacyjnych pomieszczeń. 
Po dwudziestu latach debat i planowania, pod 
koniec pierwszej dekady XX w. zdecydowa-
no się w końcu na kolejne duże zmiany. Był 
to okres, gdy Warszawa rozwijała się dyna-
micznie wzwyż, po rewolucji 1905 r., kiedy 
to inwestorzy budowlani przestali się trzymać 
nieformalnego zakazu budowy domów wyż-
szych niż szerokość ulicy, przy której stały43. 
W najbliższym sąsiedztwie parceli powstały 
reprezentacyjne kamienice: frontowa kamie-
nica przy pałacyku Klubu Warszawskiego 
Towarzystwa Myśliwskiego (1898) czy gmach 
Zarządu Towarzystwa Zakładów Gazowych 
(1907, sześć kondygnacji). Sprawa wynikła 
w trakcie dyskusji nad ulokowaniem nowego 
gmachu dla potrzeb gimnazjum Mikołaja Reja 
oraz przebudowy domu starców, która to in-
stytucja przeniosła się na ul. Próżną. Zdecydo-
wano się wówczas na przebudowę głównych 
zabudowań na posesji 1066i. Oprócz budowy 
siedziby gimnazjum w miejscu szkół zboro-
wych projektu Jana Heuricha, zdecydowano  
43 Nakaz ten istniał w przepisach dla Petersburga, które dotąd w War-

szawie przestrzegano, por. Jadwiga Roguska, Wpływ przepisów na 
kształtowanie zabudowy Warszawy w drugiej połowie XIX wieku  
i na początku XX wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 
t. 25, 1980, z. 3–4, s. 292. Por. też Aleksander Łupienko, Kamieni-
ce czynszowe Warszawy 1864–1914, Warszawa 2015, s. 125–126.

Ryc. 4 i 5. Projekty fasady domu dochodowego przy Kredytowej 4, po lewej wersja z jednym piętrem handlowym, prawa 
wersja identyczna ze zrealizowaną. Obie podpisane przez pracownię Pawła Hosera. AGAD
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o postawieniu nowej czteropiętrowej 
kamienicy dochodowej frontem od  
ul. Erywańskiej (na miejscu domu star-
ców) oraz budowy oficyny wewnętrznej 
ze szczytem wychodzącym na plac Ewan-
gelicki, między narożnym budynkiem 
dochodowym oraz gimnazjum, w której 
miały się mieścić sale kancelarii oraz sala 
konfirmacyjna. Plany te konsultowa-
li współpracujący ze zborem architekci 
(Edward Lilpop, Teofil Lembke, Henryk 
Gay, Paweł Hoser, Jan Heurich-syn)44. 
Pierwsza stanęła kamienica przy dzi-
siejszej ul. Kredytowej 4. Maria Kwiat-
kowska podała jako jej autora Henryka 
Gaya, jednak w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych zachowały się jej plany 
architektoniczne autorstwa Pawła Hosera, 
w tym fasada odpowiadająca dokładnie tej 
zrealizowanej. Trudno więc uznać, że Gay 
był jej wyłącznym autorem. Została ona za-
projektowana w 1909 r., a powstała w latach 
1910-11. Była nowoczesna, o czym świadczą 
wielkie przeszklenia (witryny) ciągnące się 
przez dwa dolne piętra. Miała też central-
ne ogrzewanie i oczywiście windę. Z kolei  
2 kwietnia 1911 r. doszło do położenia kamie-
nia węgielnego pod oficynę – dom parafialny. 
„Potrzeba takiego domu stawała się coraz bar-
dziej naglącą. Dość rzec, iż zbór warszawski 
dotychczas nie zdobył się na odpowiednią salę 
sesjonalną, iż nie posiada sali konfirmacyjnej, 
a lekcje konfirmacyjne odbywać się muszą  
w sali szkolnej, zbyt szczupłej na pomieszcze-
nie znacznej liczby konfirmantów”45 – dono-
szono w „Zwiastunie”. Gotowy dom, który 
powstał w latach 1911-1912 prezentował się 
reprezentacyjnie:
Obszerny przedsionek prowadzi nas do pomieszczeń 
parterowych. Tu znajduje się kancelarja parafjal-
na, czyli centralny zarząd zborowy. Wprost wejścia 
ulokowano akta urzędnika stanu cywilnego, dalej 

44 Kwiatkowska, op. cit., s. 157.
45 Nowy dom parafialny, „Zwiastun Ewangeliczny”, 25 kwietnia 

1911, nr 4, s. 122.

znajduje się pokój, w którym zasiada sekretarz ko-
legjum kościelnego; na prawo od wejścia znajduje się 
pomieszczenie kontrolera i kasjera parafialnego. Kasa 
została urządzona według najnowszych zdobyczy 
technicznych, aby w zupełności zabezpieczyć prze-
chowywane w niej fundusze. […] Szerokie, wygodne 
marmurowe schody prowadzą na piętra. Na pierw-
szem piętrze mieści się sala posiedzeń kolegjum koś-
cielnego i cały zarząd Wydziału opieki. […] każdy 
dział otrzymał wygodne, odpowiednie pomieszczenie, 
a dwie klatki schodowe, prowadzące na dziedziniec, 
zabezpieczają od zbytniego natłoku. Tu na pierw-
szem piętrze ma też być urządzony pokoik dla księ-
ży pastorów, przybywających z prowincji w sprawach 
swoich parafij. Drugie piętro zajmuje sala wielka  
i piękna, przeznaczona przedewszystkiem dla naszych 
konfirmandów [sic]. Nowa sala, przez dwie kondyg-
nacje, przytem balkon, wygodnie pomieści w sobie oko-
ło 300 osób. Będzie więc dość miejsca i powietrza na 
liczniejsze nawet zebrania, jako to: nabożeństwa tygo-
dniowe, odczyty z pokazami świetlnymi, popisy szkół 
naszych itp. Ściany sali zostały pięknie pomalowane, 
spokojnie i poważnie; ornamentacje balkonu stylem 
w zupełności odpowiadają całości. Do sali prowadzi 
troje drzwi, a nad nimi wypisane są słowa Zbawiciela 
z Mat. 28, 18–20, w których wyrażony jest główny 
cel, któremu pomieszczenie to ma służyć. Zewnętrz-
na szata nowego domu przedstawia się skromnie, lecz 

Kamienica przy ul. Kredytowej 4 w 2016 r.
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wielce estetycznie. Szlachetna a spokojna prostota  
w zupełności odpowiada przeznaczeniu tego domu, 
zbudowanego w pobliżu kościoła i przeznaczonego na 
potrzeby zboru46.
Ostatni powstał gmach gimnazjum Mikołaja 
Reja, w latach 1912-1913. Był bardzo nowo-
czesny, o czym świadczy program funkcjo-
nalny, z dużymi, widnymi salami lekcyjnymi, 
gabinetem fizycznym, dużą salą gimnastyczną, 
dostępną od strony gimnazjum, jak i szkoły 
powszechnej. Oprócz tego pomieszczenia 
administracyjne i mieszkania nauczycieli. 
Gmach posiadał pokoje kąpielowe z natry-
skami, skanalizowane toalety oraz  centralne 
ogrzewanie47. 

W dwudziestoleciu międzywojennym urzą-
dzono mieszkanie pastorskie na drugim 
piętrze kamienicy narożnej (dawniej wynaj-
mowanej przez biura Kolei Nadwiślańskiej),  
a w 1925 r. ostatecznie (po latach starań) urzą-
dzono tam gimnazjum żeńskie im. królewny 
Anny Wazówny48, które później otrzymało

46 Poświęcenie domu parafialnego zboru ewangelickiego-
augsburskiego warszawskiego, „Zwiastun Ewangeliczny”,  
25 czerwca 1912, nr 6, s. 179–180.

47 Kwiatkowska, op. cit., s. 161.
48 Ibidem, s. 172–173.

także i pierwsze piętro. Nazwę ulicy Ery-
wańskiej zmieniono na Kredytową, a jeszcze 
w 1916 r. plac Ewangelicki przemianowano 
na plac Stanisława Małachowskiego. 

W czasie drugiej wojny światowej wszyst-
kie budynki przykościelne uległy zniszcze-
niu, poza kamienicą dochodową z 1911 r., 
budynkiem-plombą z nim sąsiadującym od  
ul. Kredytowej, a także częścią gmachu gim-
nazjalnego. Nie udało się tego ostatniego 
odbudować w całości, gdyż parafia utraciła 
prawa do pozostałej części działki. Dlatego 
dzisiejszy gmach gimnazjum obejmuje nieco 
ponad połowę dawnego gabarytu. Później, 
gdy w latach sześćdziesiątych powstał na rogu 
placu oraz ul. Kredytowej nieliczący się zupeł-
nie z otoczeniem dom mieszkalny, zburzono 
wspomniany wyżej dom-plombę. Jedynie bu-
dynek dochodowy przy ul. Kredytowej wraz 
z oficyną w głębi parceli ostał się do dziś bez 
większych zmian. Wciąż należy do parafii,  
a jego wnętrza ulegną wkrótce przebudowie.

Aleksander Łupienko

Dr Aleksander Łupienko (ur. 1980), absolwent Instytutu Historycz-
nego UW oraz Wydziału Architektury PW, doktorat w Instytucie 
Historii PAN. Specjalizuje się w historii, architekturze i urbanisty-
ce miast XIX i początku XX w. Autor książek: „Przestrzeń publiczna 
Warszawy w I połowie XIX w.” (2012) oraz „Kamienice czynszowe 
Warszawy 1864-1914” (2015). Publikował artykuły na łamach m.in.: 
Kwartalnika Historii Kultury Materialnej, Kwartalnika Historyczne-
go, Journal of Urban Ethnology. Pracuje w Zakładzie Historii Idei  
i Dziejów Inteligencji XIX i XX w. w IH PAN.
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W ciągu ostatnich 100 lat Warszawa rozrosła 
się pięciokrotnie, wchłaniając w siebie kolejne 
kilometry okolicznych wiosek. W ostatnich de-
kadach pnie się w górę, obrastając w szklane 
domy; świat biurowców dominuje horyzont, 
wieża goni wieżę – chciałoby się powiedzieć – 
kolejny Babel...

Nie zapomina jednak Warszawa swego dzie-
dzictwa. Wiele dobrego dzieje się w sferze re-
montów i renowacji. Pięknieją stare gmachy, 
kamienice, kościoły. Wypięknieje także nasz 
kościół na Placu Małachowskiego. Rozpoczął 
się w tym roku remont kopuły, poprzedzony 
wieloma zmaganiami urzędowymi, biurokra-
tycznymi, dziesiątkami godzin spotkań, dysku-
sji, rozważań. Podjęto wiele trudnych decyzji 
– na ile słusznych – czas pokaże... 

Czas. Historia. Spojrzenie wstecz. Zapraszam 
do spojrzenia wstecz na to, jak radzili sobie 
nasi poprzednicy, gospodarze tej świątyni,  
z dokładnie takim samym wyzwaniem  
– remontem kościoła, jego restauracją ze-
wnętrzną, a z czasem i wewnętrzną, ponad 
100 lat temu. 

Jednym z impulsów do podjęcia tego zadania 
był list, który nadszedł do redakcji Zwiastuna 
Ewangelicznego w 1898 r. (w cytatach z ZE 
zachowana została ówczesna ortografia i inter-
punkcja):

Szanowny Księże Redaktorze!
W dniu 20-tym grudnia 1881 roku zbór nasz ob-
chodził uroczyście stuletnią rocznicę poświęcenia wspa-
niałego kościoła naszego, istniejącego pod wezwaniem 
Ś-tej Trójcy! Pamiętamy dobrze tę uroczystość; byliśmy 
nietylko świadkami, ale i uczestnikami ogólnej radości, 
uroczystością tą wywołanej. Bo też wspaniale wyglą-
dała świątynia nasza, wewnątrz i zewnątrz kosztem 
znacznych ofiar odnowiona i ozdobiona! Oprócz róż-
nych darów w naturze, zbór złożył drogą składek, 
zebranych w r. 1880 i 1881, rubli 18,441 kop. 8, 

a koszta wynosiły przeszło rb. 18,000, na pokrycie 
których zarządzono zbieranie dodatkowej składki. 
(Zwiast. Ewang. X X stron. 76-77). Zdawałoby 
się zatem, że kosztem tak znacznych ofiar zrobiono 
rzecz trwałą i fundamentalną. Możnaby jednak o tem 
zwątpić, gdy dzisiaj, po upływie zaledwie lat szesna-
stu, rzucić okiem na nasz kościół. A toć ściany ze-
wnętrzne odrapane, w wielu miejscach ogołocone z tyn-
ku, dach zniszczony jakby nigdy nie był odnawiany, 
przedstawiają dla przechodnia nader szpetny widok, 
nie licujący bynajmniej z powagą tak majestatycznej 
budowy! Zaprawdę, pojąć trudno, jakim sposobem po 
upływie względnie tak niedługiego czasu, kościół nasz 
od paru już lat ma tak brudny i szpetny wygląd ?! 
Nie chcę odpowiedzieć na to pytanie, ale tuszę sobie, że 
mój  głos nie będzie głosem wołającego na puszczy, ale, 
że i dzisiejsze pokolenie, idąc śladem przodków, złoży 
oczywisty dowód, iż w sercu jego pała jeszcze gorąca 
miłość względem kościoła i pamiątek po ojcach w spuś-
ciźnie odebranych, i przystąpi niebawem do zewnętrz-
nego odnowienia naszego kościoła! Proszę szanownego 
Redaktora o umieszczenie tych kilku wyrazów na 
szpaltach Zwiastuna. 

Pozostaję z szacunkiem,
jeden z członków zboru.
Warszawa d. 31 maja 1898 r.

(ZE nr 6 z 1898 r.)

Kilka miesięcy później, w noworocznym wy-
daniu Zwiastuna (nr 1 z 1899 r.) czytamy: 

Ofiara. W rubryce ofiar numeru dzisiejszego mamy 
do zaznaczenia znaczną ofiarę na restaurację kościo-
ła naszego w Warszawie. Kościół nasz na zewnątrz 
rzeczywiście przedstawia opłakany widok: ściany są 
odrapane, tynk w wielu miejscach odpada, całość jest 
nader brudna. Już raz podnosiliśmy w tej kwestji głos 
(patrz Zwiastun zeszłoroczny nr 6), teraz zaś jeszcze 
usilniej prosimy warszawskie kolegjum kościelne, aby 
nareszcie zechciało pomyśleć o restauracji zewnętrznej 
kościoła i zabrać się do dzieła. Fundusze bez wątpie-

O REMONTACH... STO LAT TEMU
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nia znajdą się, a chętnych ofiarodawców nie zabrak-
nie. Wszak wydajemy pieniądze na rozmaite cele,  
a o najważniejszym zapominamy. Zaiste, po maco-
szemu traktujemy kościół nasz. A tak być nie po-
winno. Niechaj pierwsza w redakcji naszej złożona 
tak znaczna ofiara, stanie się bodźcem do rozpoczę-
cia dzieła restauracji zewnętrznej kościoła naszego.  
Dałby Bóg!

Entuzjazm był zapewne niemały, w trzecim 
numerze Zwiastuna redakcja podaje:
Dary na kościół. Z radością zaznaczamy fakt, że zno-
wu dziś mamy do zanotowania we właściwej rubryce 
znaczniejsze dary na odnowienie zewnętrzne kościoła 
naszego. Prosi się nasz kościół o to, bo zbyt szpetny 
już przedstawia widok. Dałby Bóg, aby restauracja ta 
nareszcie mogła być uskutecznioną. 

Natomiast w lipcu tegoż roku, opublikowano 
informację o darze na kościół nieco innego 
rodzaju:
W kościele Warszawskim, - jak się dowiadujemy, - 
cztery wielkie i dwa małe górne okna mają być za-
stąpione, dzięki ofiarności kilku zborowników, przez 
okna kolorowe, które niezawodnie znacznie przyczy-
nią się do przyozdobienia wnętrza kościoła. Życzyćby 
należało, żeby równocześnie i zewnętrzny jego wygląd 
był zmieniony odpowiednio. Funduszów na to bogata 
parafja powinnaby znaleźć dosyć.  

W kolejnych numerach Zwiastuna czytać mo-
żemy o dalszej hojności zborowników, wy-
mieniono np. panią Emilję Anders (ZE nr 2 
z 1900 r.), która złożyła dar 2.600 rubli, inny 
ofiarodawca przekazał anonimowo 1.000 rub-
li, wiele było także pomniejszych darów po 
5, po 20 rubli. Warto przy tym zaznaczyć, że 
np. roczna pensja organisty wynosiła w naszej 
parafii 400 rb. w tym okresie, a roczna pensja 
pomocnika lekarza w ewangelickim szpitalu – 
200 rb. (ZE nr 7, 1903 r.)

Wiosną 1900 roku zamierzano przystąpić do 
konkretnych prac. Wybrano majstra ciesiel-
skiego (p.Teodora Eberleina) do ustawienia 
potrzebnego rusztowania. Oprócz tego zapro-
szono do narady w kwestji wyboru materjału do re-

stauracyjnej wyprawy pięciu doświadczonych majstrów 
murarskich i zgodnie z ich opinją uchwalono: od strony 
południowo-zachodniej kościoła, wystawionej najbar-
dziej na wpływy atmosferyczne a przeto i najmocniej 
uszkodzonej, dać, po odbiciu tynków i nacięciu cegieł, 
nową wyprawę, t. z. półcementową; na stronach zaś 
innych dać nową wyprawę tylko w części, o ile obecna 
okaże się zepsutą; całość zaś zeskrobać, zatrzeć na 
nowo i pociągnąć lekkim kolorem. W myśl tej uchwa-
ły zaproszono pomienionych majstrów murarskich do 
złożenia deklaracyj kosztorysowych. – O dalszym 
postępie działań komitetu nie omieszkamy czytelni-
ków naszych zawiadomić. To jedno jednak dziś już 
zaznaczyć musimy, że potrzeba będzie dość znacznej 
sumy, jeżeli robota w całości w roku bieżącym ma być 
dokonaną. Ofiary, które dotychczas wpłynęły, daleko 
nie są wystarczające.

Wielkość i doniosłość sprawy wymaga znaczniejszych 
wysiłków i większych ofiar. O nie też zwracamy się do 
czytelników naszych gorąco i serdecznie: gdyby każdy 
zechciał dać według możności; gdyby przynajmniej ci, 
którym rzecz na sercu leży, okazali dobre chęci i poparli 
nas,— wtedy sprawa nie ugrzęźnie. Inaczej nie dojdzie-
my do celu. Prosimy zatem o składanie datków jak 
najobficiej i ... jak najszybciej! (ZE nr 3 z 1900 r.)

Próba podjęcia praktycznych działań, prac  
w terenie, bezpośrednio przy remoncie, nie 
zaś tylko na papierze, przy planach i decyzjach, 
ukazała nowe trudności, a głównym hamul-
cem działań – dobrze nam znanym – był dla 
naszych poprzedników problem pieniędzy:
Sprawa restauracji zewnętrznej naszego koś-
cioła nie tak szybko kroczy naprzód, jakby się spo-
dziewać należało. Funduszów dostatecznych wciąż 
jeszcze nie posiadamy i, niestety, ze smutkiem wyznać 
musimy, że mimo ciągłego nawoływania i mimo, że 
pojedynczy zborownicy składają nieraz znaczne datki, 
ogół nie bierze takiego udziału, jaki brać powinien. 
Czyżby ogół tak mało dbał o swój kościół? Czyżby 
odrapane mury nie wołały do sumienia? Czyż czekać 
mamy dłużej, aż wygląd naszego kościoła będzie jesz-
cze szpetniejszy?.... Na ostatniej sesji komitetu restau-
racji uchwalono zbadać propozycję okładki zewnętrz-
nej kościoła cegiełkami w kolorze obecnej wyprawy,  
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t. j. zastąpienia tynków cegiełką okładkową. Czy ro-
dzaj ten odpowiada stylowi naszego kościoła i czy nie 
okaże się zbyt kosztownym, mają orzec rzeczoznawcy. 

(ZE nr 5 z 1900 r.)

W połowie 1900 roku sprawy znacznie zwol-
niły. Rozważano nawet odłożenie remontu na 
rok, pojawiły się bowiem problemy z wapnem 
lasowanym, które winno mieć przynajmniej 
rok. Uchwalono więc zakupić owo wapno  
i poczekać z pracami do wiosny 1901r. 
Mimo spadku ofiarności na renowację ze-
wnętrznej elewacji kościoła, czytamy o innych 
darach i realizowanych celach. Latem 1900 r. 
kościołowi podarowano: (..)  prześliczne ubranie 
na ołtarz i ambonę w kolorze zielonym, którego nam 
dotychczas brakowało. Ubranie to z aksamitu je-
dwabnego nader misternie zostało wyhaftowane złotem 
i jedwabiem w zakładzie magdalenek w Warszawie  
i kosztuje około 900 rubli. Brzeg okalają ciernie i gło-
gi. W pośrodku velum umieszczono baranka w pro-
mieniach złocistych, siedzącego na księdze z siedmiu 
pieczęciami (Objawienie Ś-go Jana r. 5). Z ambony 
jaśnieje krzyż złoty, a pośrodku antependium widnieją 
inicjały Chrystusa z alfą i omegą (Objawienie 1 ,8 ).  
Z głębi serca płynące dzięki składamy łaskawym ofia-
rodawczyniom, w szczególności zaś tej, której staraniem 
i kłopotami ubranie nowe zostało sporządzone. (…)
I znowu przeto usilnie upraszamy zborowników, aby 
mieli na pamięci kościół nasz i składali swe ofiary 
na cel tak piękny i tak potrzebny. Zato pozłocenie 
krzyża na kościele naszym nastąpi jeszcze w tym mie-
siącu: niezadługo jaśnieć on będzie złotym blaskiem 
nad naszą świątynią. Roboty powierzone zostały  
p. Twardemu. Złoto, potrzebne do pozłocenia krzyża, 
w ilości ośmiu paczek podwójnej grubości, ofiarowane 
nam zostało przez p. Ludwika Bauera, któremu i na 
tem miejscu serdeczne składamy podziękowanie. 

(ZE nr 6 z 1900 r.)

Redakcja Zwiastuna niemal w każdym nume-
rze czasopisma nawołuje do ofiarności. Za-
pewne podobne słowa słyszano z kazalnicy  
i przy wielu okazjach różnych spotkań parafial-
nych, kółek, zebrań. 

Ostatecznie prace ruszyły wiosną 1901, mimo 
braku pełnej sumy na ich opłacenie i z pewny-
mi opóźnieniami, to jednak bardo intensywnie. 
Borykając się z brakiem odpowiednich fundu-
szy kolegium parafialne postanowiło: 

(…)  aby zamieszkujący stale (dłużej od roku)  
w naszej parafji samodzielni jej członkowie, nie pła-
cący dobrowolnej składki kościelnej, opłacali przy 
czynnościach kościelnych (chrztach, ślubach i pogrze-
bach) oprócz opłat taryfą wskazanych, jeszcze tyle, ile 
według taryfy należy się na rzecz kościoła. Fundusze 
z tego źródła płynące mają być obracane wyłącznie na 
potrzeby kościoła, jak np. na restaurację tegoż.
Przy sposobności ponownie kołaczemy do zborowni-
ków naszych o ofiary na odnowienie naszego kościoła, 
które nieodzownie jest potrzebne. Tynk, szczególnie ze 
strony północnej, coraz więcej opada, coraz też więcej 
okazuje się nagiego muru: cały kościół z tej strony na-
der smutnie wygląda. Czyż to się godzi, aby bogaty 
zbór warszawski posiadał taką zeszpeconą świątynię? 
Pragnęlibyśmy w kwietniu przystąpić do gruntownej 
zewnętrznej restauracji kościoła, funduszu jednak 
potrzebnego na to (około 18,000 rb.) ani w połowie 
nawet nie posiadamy. Czyż kościół nasz jeszcze dłużej 
ma być w poniewierce i przedstawiać sobą widok, który 
wstydem powinien przejmować każdego ewangelika? 

(ZE nr 2 z 1901 r.)

Jeszcze przed świętami rozpocząć się miała ze-
wnętrzna restauracja kościoła naszego. Nagłe 
jednak i niespodziewane mrozy i śniegi stanęły temu 
na przeszkodzie. Dopiero po świętach wybrany przez 
komitet majster ciesielski p. Teodor Eberlein mógł się 
zabrać do ustawienia rusztowania, które przedewszyst-
kiem od strony południowo-zachodniej otoczy kościół. 
Roboty około odnowienia przez komitet powierzone 
zostaną jednemu ze znanych majstrów murarskich. 
Koszty tych robót, gdyby cały kościół na nowo miał być 
otynkowany, według przybliżonego obrachunku wynio-
słyby około 20,000 rb. Jest jednak nadzieja, że część 
tynków okaże się trwałą i dobrą, a wtedy koszt odpo-
wiednio się zmniejszy. Tem niemniej gorąco upraszamy 
czytelników i w ogóle parafjan warszawskich o skła-
danie ofiar na rzecz kościoła, gdyż inaczej odnowienie 
całego kościoła nie mogłoby być uskutecznione. Ofiary 
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można też po nabożeństwach składać w specjalnie 
na ten cel sporządzonych, przy drzwiach kościelnych 
znajdujących się puszkach z napisem: „Na odnowienie 
kościoła”. Do redakcji naszej wpłynęło znowu kilka 
znaczniejszych darów, potrzeba nam jednak jeszcze 
znacznie, znacznie więcej. (ZE nr 2 z 1901r.) 

A poniżej ciekawostka dotycząca naszego koś-
cioła, podana w tym samym numerze:
Dzięki współudziałowi nauczycieli szkół naszych 
próbowaliśmy obliczyć, ile osób mieści się w koś-
ciele naszym. Wybrano dwa dni, w które kościół 
nasz jest najwięcej zapełniony. Otóż okazało się, że 
przy głównem nabożeństwie w Wielki Piątek było 
3400, a w I święto – osób 4296. Ponieważ stojących 
miejsc było jeszcze sporo wolnych w przejściach i z tyłu 
na drugiem piętrze oraz galerji, przeto śmiało liczyć 
można, że kościół nasz mieści osób 4500 do 5000.

Jesienią tego roku w Zwiastunie pojawiło kilka 
zdań, które nazwać by można było „świateł-
kiem w tunelu”, gdyby nie „ale”, jakie zwykle 
pojawia się i obciąża tego typu przedsięwzięcia:
Restauracja kościoła naszego zbliża się ku koń-
cowi. Została ona wg opinii rzeczoznawców tak grun-
townie dokonana, że kościół nasz przypuszczalnie 
przez lat kilkadziesiąt nie będzie wymagał zewnętrz-
nego odnowienia. Niestety, co zresztą zwykle idzie  
w parze z dobrocią roboty, i koszt restauracji jest bar-
dzo znaczny, większy aniżeliśmy z początku obliczali. 
Trzeba było dać nowe dachy na przystawkach, nowe 
rynny, uchwalono też sprawić siatki przy oknach ko-
lorowych, a oprócz tego w toku robót okazała się po-
trzeba różnych innych nieprzewidzianych wydatków. 

(ZE nr 9 z 1901r.)

(…) Zaprowadzenie oświetlenia gazowego w kościele 
naszym niezadługo będzie ukończone. Przy nabożeń-
stwie wigilijnem Narodzenia Pańskiego kościół nasz 
po raz pierwszy oświetlony będzie nowym światłem. 

(ZE nr 12 z 1901 r.)

Wiosna rok 1902. Trzy lata zmagań... Praca 
zakończona, zewnętrze kościoła odzyskało 
blask. Zakończenie remontu nie oznaczało 
jednak zakończenia problemów związanych  
z tymże remontem...

(…) Zewnętrzna restauracja kościoła naszego 
jest skończona, jak również zaprowadzone oświetlenie 
gazowe. W niedzielę, dnia 23 lutego r. b. uczyniono 
próbę ogrzewania kościoła naszego przez zapalenie 
gazu. Przy 5 stopniach mrozu na dworze o godz. 8 
rano w kościele temperatura wskazywała 0. Po go-
dzinie palenia się gazu temperatura podniosła się  
w kościele (na dole) do 2 stopni; zaś o godzinie 10-tej 
było 5 stopni ciepła. - Przy tej sposobności ponownie 
nawołujemy do ofiar dobrowolnych na rzecz kościoła 
naszego, które teraz jakoś bardzo skąpo napływają. 
W tym numerze możemy we właściwej rubryce zano-
tować tylko jeden większy datek, a mniejszych również 
jest niewiele. A tu jeszcze 5.000 rb. Mamy długu! 
Gorąco prosimy o pomoc! (ZE nr 3 z 1902 r.)

Mnożą się różne potrzeby naszego zboru. Czytelni-
cy w dzisiejszym „Zwiastunie” znajdą wezwanie 
kolegjum w sprawie kupna nowego cmentarza. 
Nowe organy również nie są jeszcze zapłacone.  
A zewnętrzna restauracja kościoła nasze-
go? A zaprowadzenie oświetlenia gazowego?  
W ostatnim czasie wpłynęło kilka większych drów, za 
które serdecznie jesteśmy wdzięczni, brak nam jednak 
jeszcze około 4000 rb. Na zapłacenie dokonanych już 
robót. W dzisiejszym numerze naszego pisma, niestety, 
zaledwie kilka ofiar na ten cel mamy do zanotowania. 
Ponawiamy przeto usilną naszą prośbę o dopomoże-
nie nam do spłaty ciążącego długu. Obyśmy to mo-
gli uskutecznić w jak najkrótszym czasie! (ZE nr 5  
z 1902 r.)

Nadszedł kolejny rok. 

W drugim numerze Zwiastuna z 1903 r. re-
dakcja podaje, z wyraźnie wyczuwalną ulgą, co 
następuje:
W tych dniach zakończyliśmy nareszcie rachunek ze-
wnętrznej restauracji kościoła naszego i spłaciliśmy 
ostatecznie należności za dokonane roboty. Ogółem 
wpływu na ten cel było 26,851 rub. 98 kop. Wydatki 
wyniosły 26,372 rub. 47 kop.

Główne pozycje są następujące:
Majstrowi mularskiemu p. Meyerowi  rb.   12,700
Majstrowi ciesielskiemu p. Eberleinowi      3,200
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Majstrowi blacharskiemu p. Eisengraberowi         
                                  1,559  kop. 79
Za posadzkę             425
Za roboty szklarskie            425
Za roboty malarskie,,            197 kop. 38
Za roboty stolarskie (przy drzwiach)   190
Za siatki do okien  577
Za okucie drzwi i roboty ślusarskie     290 kop. 62
Za rury żelazne             138
Za ogrodzenie i sztachety,,            584  kop. 50
Za pozłocenie krzyża            175
Instalacja gazu i pobronzowienie żyrandoli  
                        5,146  kop. 02

Remanentu pozostało w kasie jeszcze rb. 479  
kop. 51, który to remanent oby był dobrym zaczątkiem 
sumy, która będzie potrzebna na odnowienie kościoła 
wewnątrz. Bo i to odnowienie naglącą jest potrzebą  
a zabrać się do niego nieodzownym jest obowiąz-
kiem naszym: brudne ściany i odrapane filary wołają  
o naprawę. A wszak kościół ewangelicki, obok 
prostoty i skromności, przedewszystkiem ce-
chować powinna czystość. 

 

Zajrzenie w przeszłość, cofnięcie się nieco  
w czasie, choćby o te sto lat, może być dla nas 
źródłem otuchy. Widząc naszych poprzedni-
ków zmagających się z bardzo podobnymi do 
naszych wyzwaniami; doprowadzających do 
końca bardzo podobne, trudne zadania (bez 
telefonów komórkowych, poczty elektronicz-
nej, autostrad...) - możemy się czuć zachęceni 
i mimo piętrzących się nieraz trudności, nie 
ustawać w  kontynuowaniu dobrego dzieła. 

Mam nadzieję, że powyższy tekst, wszyscy za-
angażowani w przygotowanie remontu kopuły, 
przyjmą jako wyraz wdzięczności za ich czas, 
wysiłek i pracę, a pozostali zborownicy poczu-
ją się adresatami cytowanych już słów z ZE  
nr 3 z 1900 r.:

Wielkość i doniosłość sprawy wymaga znaczniejszych 
wysiłków i większych ofiar. O nie też zwracamy się do 
czytelników naszych gorąco i serdecznie: gdyby każdy 
zechciał dać według możności; gdyby przynajmniej ci, 
którym rzecz na sercu leży, okazali dobre chęci i po-
parli nas,— wtedy sprawa nie ugrzęźnie. Inaczej nie 
dojdziemy do celu. Prosimy zatem o składanie datków 
jak najobficiej i ... jak najszybciej!

...a pozostali zborownicy poczują się adresata-
mi cytowanych już słów z ZE nr 6 z 1898 r., 
gdyż mamy nadzieję:
(…) że i dzisiejsze pokolenie, idąc śladem przod-
ków, złoży oczywisty dowód, iż w sercu jego 
pała jeszcze gorąca miłość względem kościoła  
i pamiątek po ojcach w spuściźnie odebranych, i przy-
stąpi niebawem do zewnętrznego odnowienia naszego 
kościoła!

Remont kopuły, październik 2016, fot. A. Karska
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SPIRA – to jedno z najstarszych miast  
w Niemczech. Ślady osadnictwa pochodzą już 
sprzed 5000 lat! Gdy tereny te zostały podbite 
przez Rzymian, powstał tu  obóz legionowy, 
który stał się zalążkiem przyszłego miasta. 
Potem Germanie znacznie rozwinęli tę osadę. 
Nazwano ją Civitas Nemetum. W 275 r. pod-
czas walk z Rzymianami doszło do zniszcze-
nia miasta, które odbudowano w IV w. Odtąd 
pozostało już ono pod kontrolą plemion ger-
mańskich i zaczęto posługiwać się nową na-
zwą - Speyer. Miasto rozwijało się jako stolica 
biskupia, powstawały kolejne kościoły i klasz-
tory. Cesarz Konrad II zaraz po swojej elekcji 
zdecydował o budowie wielkiej katedry, którą 
poświęcono wprawdzie w 1061 r., lecz jej bu-
dowę ukończono dopiero w 1111 r.
 W XVI w. Spira była miejscem ważnych wy-
darzeń historycznych.  Zwoływane tu były 
sejmy Rzeszy, na których podejmowano  waż-
ne decyzje. To lata rozwijającej się Reforma-

Spira 2014 r., w głębi katedra

SPIRA

MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ …

cji, dla której ważne znaczenie miał Sejm 
Rzeszy w Spirze w 1526. Cesarz zawiązał 
tam kompromis ze stanami Rzeszy w spra-
wie wykonywania edyktu wormackiego. Jego 
postawa wynikała z faktu, że znajdował się  
w stanie wojny z papieżem, który zawarł so-
jusz z Francją. By nie wzmocnić papieża ce-
sarz był skłonny do szachrajstwa. Zawarto 
porozumienie, aby w sprawie edyktu worma-
ckiego, który nakazywał  prześladowanie Lu-
tra i jego zwolenników, postępować tak, „jak 
każdy wobec Boga i cesarskiego majestatu 
ma nadzieję ponosić odpowiedzialność”. To 
ograniczone czasowo rozwiązanie – ostatecz-
ną decyzję miał podjąć sobór – było jednak 
przez wielu rozumiane w ten sposób, że ist-
nieje zgoda na organizowanie reformacyjnych 
Kościołów krajowych i miejskich. 
Raz jeszcze Spira odegrała ważną rolę  
w dziejach Reformacji, gdy w 1529 r. ponow-
nie odbył się tutaj Sejm Rzeszy. Rok wcześniej, 
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w 1528 r., doszło do „po-
jednania”  papieża i ce- 
sarza Karola V. Toteż 
obecnie  cesarz obsta-
wał przy przywróceniu 
pierwotnego  stanu rze-
czy. Ponieważ stany ka-
tolickie miały na Sejmie 
większość, przeto chciały 
odwołać uchwałę Sejmu  
z 1526 r. i ostatecznie 
zrealizować edykt wor-
macki. Stany katolickie 
czuły się silne i nie oka-
zywały chęci do jakich-
kolwiek pertraktacji  
ze stanami ewangeli-
ckimi. Te ostatnie wi-
działy w tej sytuacji 
tylko jedną możliwość: 
zgłoszenie „protesta-
cji” wobec uchwały  
Sejmu. Strona ewangelicka stała na stano-
wisku, że sprawa potwierdzona pod wzglę-
dem prawnym przez Sejm Rzeszy, a taką była 
uchwała z 1526, nie mogła być po prostu znie-
siona przez większość;  uważała, że  „w spra-
wach dotyczących Bożej czci i zbawienia oraz 
szczęśliwości wiecznej naszych dusz każdy  
z osobna musi stanąć przed Bogiem i złożyć 
rachunek”. 
Tę „protestację”, która zwolennikom Refor-
macji do dnia dzisiejszego przydała nazwę 
„protestanci”, podpisało pięciu książąt i czter-
nastu przedstawicieli miast Rzeszy. Jeszcze  
w Spirze, w dniu zakończenia Reichstagu, 
miały miejsce tajemne pertraktacje między 
Saksonią elektorską, Hesją, Norymbergą, Ulm 
i Strasburgem, które zmierzały do utworzenia 
związku obronnego ewangelików. 
Nie ma całkowitej pewności, gdzie w 1529 
obradował Sejm Rzeszy. 
Spira została zniszczona  w czasie wojny pala-
tynackiej przez Francuzów w 1688 r.  Jej od-
budowa rozpoczęła się 10 lat później. Miasto 

przez wiele lat należało do 
Francji, potem było częś-
cią Palatynatu. W XIX w. 
nastąpił intensywny rozwój 
miasta, rosła liczba ludno-
ści, rozbudowa wyszła poza 
mury  starego miasta. 
W 1904 r., dzięki wspar-
ciu finansowemu cesarza 
Wilhelma II i ewangelików  
z całego świata, poświęcono 
Kościół Pamięci, który upa-
miętniał protest luteranów 
w czasie sejmu w 1529 r. 
W czasie I wojny świato-
wej Spira nie ucierpiała.   
W 1938 r. hitlerowcy znisz-
czyli synagogę. Pod koniec 
wojny, tuż przed wkrocze-
niem wojsk amerykańskich, 
Niemcy wysadzili most 
na Renie, samo miasto,  

z wyjątkiem dworca kolejowego, nie zostało  
zniszczone.
W drugi weekend lipca w mieście odbywają się 
obchody święta precla (Brezelfest), gdyż pa-
nuje przekonanie, że właśnie w tym mieście 
powstał ten przysmak.   

Tekst: Aldona i Karol Karscy
Zdjęcia Aldona Karska

Spira, 55-metrowa średniowieczna brama

Święto precla w Spirze
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Spira, Kościół Pamięci

Spira, ewangelicki kościół Świętej Trójcy

Pomnik Marcina Lutra 
w przedsionku Kościoła Pamięci 



40

INFORMATOR Nr 4(85)2016

Mimo bogatego w wydarzenia reformacyjne wieku XVI-ego na 
Kielecczyźnie, tradycje ewangelickie w Kielcach sięgają zaledwie 
końca XVIII stulecia. Przyczyna tkwiła w tym, że miasto przez 
długie wieki należało do dóbr biskupów krakowskich i ze zrozu-
miałych względów zamieszkałe było wyłącznie przez katolików. 
Jednak, kiedy Sejm Czteroletni ustawą z roku 1789 upaństwowił 
dobra biskupie, bramy miejskie zostały otwarte dla przedstawi-
cieli innych wyznań.
Pierwszymi kieleckimi ewangelikami byli m.in. pracownicy-spe-
cjaliści rozwijającego się dynamicznie przemysłu górniczego  
i hutniczego, a od 1816 roku sprowadzeni z Niemiec profesoro-
wie założonej właśnie przez ks. Stanisława Staszica Szkoły Aka-
demiczno-Górniczej w Kielcach. W tym czasie nabożeństwa 
ewangelickie odprawiane były w mieszkaniach prywatnych bądź  
w wynajętej sali pałacu biskupiego. Obsługiwali je duchowni 
przybywający gościnnie z innych miejscowości. Dopiero, gdy  
w okolicach Łopuszna w latach 20-tych XIX w. powstało szereg 
wsi założonych przez kolonistów niemieckich wyznania ewan-

gelickiego, pomyślano o założeniu w Kielcach Parafii Ewangelickiej.
Po kilku latach oczekiwań, dokładnie dnia 10 marca 1835 roku ówczesne władze wydały zezwolenie 
na budowę kościoła i domu parafialnego. Kościół poświęcono 3 grudnia 1837. Znalazł się on na 
działce podarowanej Parafii przez Jana Kellera – naczelnika poczty. W tym czasie w Kielcach praco-
wała już - wybrana znacznie wcześniej - Rada Parafialna, a w mieście przebywał zatrudniony na stałe 
duchowny. Istnienie Parafii stało się faktem.
Kościół zbudowano wg. projektu inż. arch. Karola Meyzera (członka ówczesnej Rady Parafialnej)  
w stylu klasycystycznym. W tym samym czasie wybudowano dom pastora na rogu ulic Sienkiewicza 
i Hipotecznej.
Przez długie lata życie Parafii toczy-
ło się spokojnie. Dopiero wydarzenia  
I wojny światowej wpłynęły niekorzyst-
nie na spokojny, względnie dostatni, byt 
ewangelików kieleckich. Decyzją władz, 
parafianie nie posiadający obywatelstwa 
rosyjskiego wysiedleni zostali w głąb 
cesarstwa. Miejscowości, należące do 
kieleckiej Parafii pozostawione na łasce 
losu, opustoszały. W nowej sytuacji, pod 
opieką urzędującego wtedy proboszcza 
znalazła się grupa około 100 osób.

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Z DZIEJÓW PARAFII EWANGELICKO – AUGSBURSKIEJ W KIELCACH

Kościół ewangelicki w Kielcach
na starej pocztówce

Kościół w 2016 r. 
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Po wojnie wysiedleni parafianie wrócili z tułaczki do swoich zniszczonych domostw. Ich liczba, 
jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, wynosiła ok. 2000. Pod jej koniec prawie wszyscy 
zostali ewakuowani na Zachód, na miejscu pozostało 33 parafian. Po wojnie Parafia kielecka nie 
miała na miejscu stałego duszpasterza i była obsługiwana przez kolejnych duchownych z Radomia. 
26 września 1968 r. na mocy uchwały władz Kościoła włączono Parafię w Kielcach do Parafii ra-
domskiej przekształcając ją w Stację Kaznodziejską.

W powojennej rzeczywistości tak niewielka grupa ewangelików 
nie była w stanie udźwignąć ciężaru utrzymania kościoła i w kon-
sekwencji w roku 1960, budynek kościelny tytułem dzierżawy 
przekazano w użytkowanie Parafii Polsko-Katolickiej. Ewange-
licy zaś urządzili kaplicę w sąsiednim domu parafialnym i korzy-
stali z niej aż do początku roku 2003.

Kościół od 1902 r. nie miał kapitalnego remontu. Tym samym 
popadał w ruinę. W tej krytycznej sytuacji przyszła pomoc ze 
strony władz. Z inicjatywy ówczesnego Wojewody Świętokrzy-
skiego, a obecnego Prezydenta Miasta, Wojciecha Lubawskiego, 
wykonany został generalny remont kościoła: wymieniono więźbę 

dachową, pokryto dach, zainstalowano należyte oświetlenie, dokonano renowacji organów. Społecz-
ność ewangelicka ze swojej strony, przy pomocy zaprzyjaźnionych Parafii oraz zaciągniętej pożyczki, 
zdecydowała się na zainstalowanie centralnego ogrzewania oraz położenia marmurowej posadzki.

Podczas remontu odnaleziono dokument z roku 1902 następującej treści: „D. O. M. Kościół Śtej Trójcy 
wybudowany w 1837 r. Poświęcony 3 grudnia 1837 r. Odnowiony został przy wystawieniu nowej wieży w roku po 
narodzeniu Chrystusa Pana 1902, za panowania Najjaśniejszego Cesarza i Króla Mikołaja II Aleksandrowicza. 
Warszawskim Jenerał Gubernatorem był Jenerał Adjunt Czertkow. Kieleckim Gubernatorem Szambelan Ozie-
row. Prezesem Warszawskiego Ewangelicko – Augsburskiego Konsystorza Jenerał Inżeneryi Burman. Warszaw-
skim Jeneralnym Superintendentem X. Manitius. Super intendentem Dyecezyi Piotrkowskiej X. Müller. Pastorem 
Parafii Kieleckiej x. Henryk Zander. Członkami Kollegium Kościelnego byli: Welke Alfons, Reichelt Karol, Frycz 
Karol, Karsch Edward, Frey Marcin, Rudke August. Kantorem parafjalnym był Wilhelm Vogt. Zakrystjanem 
Hofman. Roboty wykonali m. ciesielski Andrzej Ryl m. murarski Michał Słoń, m. blacharski Cyna. Miedziane 
kule pozłociła Warszawska Firma: Bracia Buch, Norblin i Werner. W 1902 r. parafja Kielcka liczyła rodzin 
300 (dusz 1118). Polecając kościół nasz opiece Wszechmogącemu Bogu spisaliśmy powyższe wiadomości i dla po-
tomków naszych w dniu wznoszenia Krzyża na szczycie wieży, 4 Listopada 1902 r. X. H. Zandor, Alfons Welke  
– Architekt, Karol Frycz, Karol Reichelt, Edward Karsch”.

Kolejnymi kieleckimi pastorami byli: ks. Georg Wendt (1836-1837), ks. Dawid Bergemann (1838), 
ks. Karol Rötscher (1838-1849), ks. Karol Kliem (1850-1853), ks. Edward Lembke (1853-1877),  
ks. Leopold Müller (1877-1879), ks. Edward Lemon (1879-1880), ks. Ferdynad  Haefke (1881-1886), 
ks. Henryk Zander (1888-1911), ks. Władysław Wernitz (1913-1919), ks. Jerzy Tytz (1919-1923),  
ks. Gustaw Tochtermann (1926-1944). Radomscy pastorzy sprawujący opiekę duszpasterską 
w Parafii kieleckiej po II wojnie światowej: ks.Włodzimierz Missol (1945-1950), ks. Józef  Kułak  
(1950-1957), ks. Bogusław Wittenberg (1957-1967), ks. Jan Hause (1967-1976), ks. Jan Szklorz 
(1976-1996), ks. Robert Opala (1998-2000), ks. Dariusz Chwastek (2000-2004) Obecnie od dnia  
1 lipca 2004 stałym duszpasterzem Parafii jest ks. Wojciech Rudkowski.
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Opis kościoła w Kielcach

Kościół zbudowano wg. projektu inż. arch. Karola Meyzera (członka ówczesnej Rady Parafialnej) 
w stylu klasycystycznym. Posiada on jedną nawę zamkniętą od góry sufitem oraz niewielką absydę. 
Chór muzyczny wspierają kolumny w stylu toskańskim. Kolumny toskańskie wchodzą również 
w skład dwóch portyków przylegających do ścian nawy. Zwieńczenie wieży nawiązuje do dok-

tryny wyznania ewangelicko-augsburskiego: koncentracji na osobie  
i dziele zbawczym Jezusa Chrystusa oraz czterech fundamentalnych 
zasad leżących u podstaw nauki Kościoła. Cztery małe wieżyczki 
symbolizują również poszczególne Ewangelie, z czym wiąże się na-
zwa Kościoła Ewangelickiego. Świątynię wzniósł Kajetan Chołda-
kowski, przedsiębiorca budowlany pochodzący z Pińczowa.
Ze starego, jeszcze XIX wiecznego wyposażenia pozostały je-
dynie: krucyfiks, lichtarze, marmurowa chrzcielnica z inskrypcją: 
„ALFONSOWI WELKE ARCHITEKTOWI INICJATOROWI 
I ZAŁOŻYCIELOWI W ROKU 1874 PRZEDSIĘBIORSTWA 
KOPALŃ MARMURÓW KIELECKICH”, portret reformatora 
ks. dr. Marcina Lutra, oraz to, co jest prawdziwą chlubą naszego 
kościoła - organy pochodzące 
z lat 90. XIX wieku. Według 
oceny znawców przedmiotu, 
są one jedynym w mieście in-
strumentem mechanicznym tak 
wysokiej klasy. Posiadają fakturę 

mechaniczną i wiatrownice stożkowe. Warto podkreślić fakt, że 
posiadają też pewien wyróżniający się głos, który jest jedynym 
w Polsce przykładem głosu romantycznego. Głos nazywa się 
MELODIJA 8’. Jest wykonany w całości z drewna. Piszczałki 
najniższej oktawy są kryte, dalej otwarte. Jest to głos typu solo-
wego, o pięknym, miękkim brzmieniu, charakterystycznym dla 
organów romantycznych. Organy te są drugim instrumentem 
w kieleckim kościele. Pierwsze, ufundowane przez Jana Jakuba 
Lardellego, były zbudowane przez Karola Żakiewicza z Brzezin 
w roku 1841. Był to właściwie ośmiogłosowy pozytyw bez kla-
wiatury nożnej. Instrument ten nie zachował się do dziś. Pozo-
stałością po nim jest neobarokowy prospekt na bazie którego zbudowano nowy instrument na po-
czątku lat 90-tych XIX w. Jego twórcą był Kazimierz Koszczak vel Korczak związany z firmą organ-
mistrzowską Leopold Blomberg i Syn.  Wstawił w istniejący prospekt organowy instrument swojej 

własnej konstrukcji. Ponadto wykonał klawiaturę nożną. Fundato-
rem tego dzieła był generał Johann Christoph von Tutschek. Dziś 
instrument ten oprócz funkcji liturgicznych jest wykorzystywany 
także do koncertów.
W kościele znajdują sie równiez epitafia pośwęcone następującym 
osobom: Johann Christoph von Tutschek, Jan Schmidt, Dorota  
z Kotzów Łuszczkiewiczowa, Jan Keller i Jan Jakub Lardelli.
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W części ołtarzowej kościoła (absydzie) umieszczony jest duży, równoramienny krzyż, otoczony 
czterema małymi. Jest to tzw. krzyż jerozolimski, który symbolizuje pięć patriarchatów (prowincji) 
pierwotnego kościoła chrześcijańskiego. Największy krzyż oznacza patriarchat jerozolimski, cztery 
pozostałe reprezentują: Rzym, Konstantynopol, Aleksandrię i Antiochię. Jest więc symbolem, który 
ogarnia i łączy wszystkich chrześcijan. Warto o tym pamiętać, gdyż zgodnie z życzeniem inicjato-
ra renowacji kościoła, Prezydenta Wojciecha Lubawskiego, budynek kościelny pełni obecnie m.in. 
funkcję „Świątyni Ekumenicznej”.

Teksty pochodzą z folderu o parafii, opracowanie:   
Stefan Iwański i ks. Wojciech Rudkowski
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Mama nasza odeszła 13 czerwca 2016 r. Nie 
doczekała swoich 93. urodzin, do których po-
zostało zaledwie dwanaście dni. Jej urodziny na 
początku lata były zawsze okazją do niezwykle 
sympatycznych spotkań w gronie licznej rodzi-
ny i przyjaciół. 
Alicja Lewandowska urodziła się 25 czerwca 
1923 r. w Warszawie, jako najstarsza z trzech 
córek Cecylii i Andrzeja Wiedigerów. 
Jej lata młodości przypadły na najgorsze czasy 
– wojny i okupacji. Wielkim tragicznym prze-
życiem był oglądany przez nią widok zbom-
bardowanego palącego się Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego Św. Trójcy w Warszawie  
16 września 1939 r. – wtedy akurat mieszkała  
z rodziną na ulicy Mazowieckiej.
W czasie okupacji była zaangażowana w dzia-
łalność konspiracyjną  w AK jako „Danusia”. 
W tym czasie też studiowała na Politechnice 
Warszawskiej architekturę. Po Powstaniu zosta-
ła  wywieziona wraz z młodszą siostrą na ro-
boty do Niemiec, gdzie pracowała jako „paro-
bek” w gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu 
przez Kanadyjczyków skoszarowana w obozie 
w Dorniku. Tam poznała swego przyszłego 
męża Apoloniusza Lewandowskiego. Po kilku 
miesiącach wraz z siostrą i narzeczonym wróci-
ła do Warszawy. Po skończeniu studiów rozpo-
częła pracę jako architekt.
Cała aktywność zawodowa Alicji Lewandow-
skiej związana była z powojenną odbudową  
i budową Warszawy. Bardzo lubiła swoją pra-
cę – w młodych, zgranych zespołach archi-
tektów kierowanych przez takie sławy jak 
Bohdan Lachert, Halina Skibniewska, Tadeusz 
Mrówczyński. Mama, jak wszyscy budowlańcy,  
bardzo wcześnie rano zaczynała pracę i dużo 
pracowała – wymagał tego czas odbudowy 
Warszawy, przedłużony na lata późniejsze,  
a także narzucona rezygnacja z wolnych so-

bót, w czasach, kiedy zaczęły się one pojawiać. 
Jako dzieci pamiętamy te ciągłe „goniące ter-
miny”, stół kreślarski doraźnie rozstawiany na 
kobyłkach i zajmujący pół pokoju, niemożność 
wspólnego wyjazdu na wakacje. 
Tych projektów architektonicznych i realizacji, 
w których Alicja Lewandowska brała udział, 
było bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie ich tu 
przytoczyć, ale nawet Mama, pytana przez nas 
pod koniec życia, nie potrafiła przypomnieć 
sobie wszystkich. Warto jednak wspomnieć, że 
uczestniczyła m. in. w projektowaniu Dzielnicy 
Muranów – pierwszej po wojnie dzielnicy zbu-
dowanej na gruzach Getta, Sadów Żoliborskich 
– wzorowanych na budownictwie skandynaw-
skim i uznanych wtedy za jeden z piękniejszych 
fragmentów stolicy, zespołu mieszkaniowego 
Gocław-Lotnisko – największego osiedla War-
szawy na prawym brzegu Wisły. Swój udział  
w niejednokrotnie nagradzanych projektach 
oceniała zawsze bardzo skromnie, ale wiemy, 
że była bardzo ceniona. 
Jedno ze wspomnień opowiadanych przez 
Mamę związane jest z postacią Bohdana La-
cherta, ale nie z czasów ich współpracy przy 
budowie Muranowa, ale z ostatnich chwil ży-
cia słynnego architekta, który zmarł w roku 
1987. Był on jak wiadomo (razem z poległym 

Alicja Lewandowska

WSPOMNIENIE:

Śp. ALICJA LEWANDOWSKA  
z d. Wiediger (1923-2016)
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w czasie wojny Józefem Szanajcą) projektan-
tem Ewangelickiego Domu Opieki „Tabita”  
w Skolimowie, uważanego za jedno z wy-
bitniejszych dzieł duetu Lachert/Szanajca  
w Polsce międzywojennej. W okresie trwają-
cych rozważań i dyskusji w naszej parafii nad 
problemami rozbudowy „Tabity” Mamie uda-
ło się namówić wiekowego już Lacherta do 
wyprawy do Skolimowa. I okazało się, że po 
zaprojektowaniu „Tabity” Bohdan Lachert ni-
gdy nie widział ostatecznej realizacji. A kiedy 
znalazł się w kaplicy i zobaczył las za oknem 
za ołtarzem – rozpłakał się ze wzruszenia, mó-
wiąc, że tak właśnie wyobrażał sobie to miej-
sce, gdy je projektował w latach 20. XX w. 
Alicja Lewandowska była bardzo zaangażowa-
na w sprawy naszej parafii, naszego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego Św. Trójcy. Nie-
wątpliwym wzorcem dla niej był jej Ojciec – 
Andrzej Wiediger, zasłużony zwłaszcza przy 
odbudowie zrujnowanego Kościoła, o czym 
informuje tablica pamiątkowa w Kościele. 
Alicja Lewandowska działała m. in. w Radzie 
Parafialnej, w Kole Pań Opiekunek (także jako 
przewodnicząca). Szczególnie bliskie były Jej 
sprawy cmentarza ewangelicko-augsburskiego 
przy ulicy Młynarskiej. Zaraz po wojnie nary-
sowała jego plan i przez dziesiątki lat wisiał on 
w kancelarii cmentarza. Brała też udział w in-
wentaryzacji zabytkowych grobów.
Ważnym wydarzeniem w życiu naszego Koś-
cioła była budowa nowych organów. Wiele 
kontrowersji wzbudzała wtedy konieczność 
wycięcia miejsca na organy w konstrukcji Koś-
cioła i planowany nawis miejsca dla organisty. 
Mama wykonała wtedy tekturowy model wnę-
trza Kościoła, aby przekonać 
parafian, że planowane prze-
róbki nie będą zbyt drastyczne. 
Inną, specyficzną dziedziną 
działalności Mamy było pro-
jektowanie i przygotowywanie 
niepowtarzalnych malutkich 
karnecików świątecznych  
i okolicznościowych z cy-
tatami z Pisma Świętego  
i z życzeniami, rozdawanych 

parafianom. Choć zajmowało Jej to sporo cza-
su, robiła to z dużą przyjemnością i z całym 
oddaniem przez wiele lat. Pomagała Jej w tym 
młodsza siostra – Hania Mage i czasami inni 
członkowie rodziny. Dużym ciosem dla Mamy, 
przed niespełna dwoma laty, była śmierć Hani, 
z którą codziennie rozmawiała telefonicznie. 
Mama po przejściu na emeryturę lubiła tkać 
kilimy i makatki, które były Jej bardzo osobi-
stymi prezentami. Zrobiła ich kilkaset; niektóre  
z nich trafiały na parafialne loterie fantowe. 
Bardzo ceniła życie rodzinne. Cieszyła się  
z synów, wnuków, była dumna z ich osiągnięć. 
Wiele radości dawały Jej kontakty z prawnuka-
mi, których dochowała się aż ośmiorga.
Wśród ludzi, którzy Ją znali (w kręgach zawo-
dowych, parafialnych, sąsiedzkich, a ostatnio 
– lekarsko-pielęgniarskich) cieszyła się zawsze 
ogromną sympatią i szacunkiem. Żona jednego 
z nas mawiała, że Mama miała tylko jedną wadę 
– „O teściowej nie potrafię nic złego powie-
dzieć”. Uwielbiała (z wzajemnością) uratowa-
ne od śmierci dwa małe kundelki – „starszego 
pana” bez ogonka – Ciapka i stale rozrabiającą 
młodą suczkę – Kaję.
Mama od wielu lat borykała się z nowotwo-
rami, przechodząc liczne operacje, ale mimo 
to zawsze była aktywna i sprawna fizycznie  
i intelektualnie. Dopiero ostatnie dwa tygodnie 
przykuły Ją do łóżka i sprawiły, że miała kłopo-
ty z porozumiewaniem się... 
Odeszła w domu, spokojnie, w otoczeniu 
rodziny. Dożyła tego samego wieku, co Jej 
zmarły przed trzynastoma laty ukochany mąż – 
Apoloniusz (Poluś). Po Jej śmierci pozostał żal 
i smutek, ale i wdzięczność za Jej życie – długie, 

czasami trudne, ale pełne op-
tymizmu, mądrości, miłości...
Pożegnaliśmy Ją 21 czerwca 
2016 r. na cmentarzu ewan-
gelicko-augsburskim w War-
szawie, gdzie spoczęła obok 
Matki i Ojca.

Synowie Andrzej i Krzysztof

2013 r. Podczas jubileuszu 75 rocznicy 
Konfirmacji
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 Jej życie, które dobiegło końca  
15 lat temu, na pewno  było bo-
gate i spełnione.   W bardziej spo-
kojnych czasach można by nim  
było obdzielić kilka osób. Uro-
dziła się  w 1912 roku w Kownie, 
gdzie jej ojciec – Michał Romano-
wicz,  herbu Lubicz - Mucharem 
Ali-bek Denir Mirza – potomek 
polskich Tatarów, muzułmanin, 
służąc jako porucznik artylerii w 
kowieńskiej twierdzy, poznał i po-
ślubił Joannę Irenę Lange, ewan-
geliczkę, córkę znanego okulisty 
Jana Langego. We wspomnieniach córki  ojciec 
jawił się zawsze jako postać  pełna fantazji, od-
wagi, kochająca życie. Te cechy jego charakteru 
na pewno przeszły na Eleonorę.  Po wojen-
nej tułaczce ( Kowno, Smoleńsk, Petersburg,  
Psków, znowu Kowno), kiedy ojciec walczył 
na frontach  1. wojny światowej, rodzina osiad-
ła wreszcie w Warszawie,  gdzie  w 1930 roku 
Eleonora ukończyła pensję pp. Popielewskiej  
i Roszkowskiej przy ul. Bagatela 15. Na jej 
świadectwie konfirmacyjnym widnieje podpis 
księdza seniora  Ryszarda Paszki, zamordowa-
nego w Katyniu w 1940 roku. 
Życie młodej panny upływa beztrosko, wolne 
od trosk materialnych; podróżuje za granicę, 
bawi się w gronie przyjaciół, trochę studiuje w 
Szkole Nauk Politycznych, a nawet przez trzy 
lata tańczy w zespole słynnej Tacjanny Wyso-
ckiej, u tzw. tacjanek. Wychodzi za mąż, niezbyt 
zresztą przemyślanie. 
Wybuch wojny zastaje ją w Warszawie; razem 
z ojcem przedostaje się na Litwę, do Kowna, 
gdzie nadal mieszka rodzina matki. Eleonora 
z miejsca angażuje się w pomoc dla polskich 

Eleonora Podoska

WSPOMNIENIE O ELEONORZE PODOSKIEJ  
(1912-2001)

oficerów, którzy po kampanii 
wrześniowej  byli internowani  
na Litwie. Wykorzystując ko-
neksje rodzinne ( obaj wujowie 
pełnili kolejno funkcje honoro-
wych konsulów Belgii, a dziadek 
był bardzo znany jako lekarz)  
pomaga im w przedostaniu się 
na Zachód.  Działalność ta, 
początkowo  przez Litwinów 
akceptowana, nie spotyka się 
później z aprobatą. Ostrzeżona 
wyjeżdża  tzw. trasą północną, 
przez Rygę, Sztokholm, Malmö, 

Amsterdam do  Paryża. Zdaje egzamin jako 
tłumaczka do Sztabu Naczelnego Wodza (zna 
biegle 4 języki – francuski, niemiecki, angielski 
i rosyjski), ale choroba uniemożliwia jej pracę. 
Ściąga do Francji rodziców. 
 Ofensywa niemiecka 1940 r. zmusza rodzinę 
do dalszej wędrówki – wydostanie się z ogar-
niętej chaosem Francji nie jest łatwe, w końcu 
przez Hiszpanię i Portugalię  (w Lizbonie w po-
selstwie otrzymuje depeszę., że jest potrzebna 
w Sztabie), na  japońskim statku Eleonora do-
ciera do Anglii. W Sztabie otrzymuje przydział 
do Oddziału I, Szkoleniowo-Organizacyjnego, 
jako maszynistka, później do Oddziału II – 
Wywiadu, kierunek Francja.
„Niebieska krowa je żółtą trawę” Zdanie po-
zornie bez sensu , przetłumaczone  trafia w 
eter i stanowi hasło, że np. będzie zrzut  lub wy-
leci samolot po ludzi lub meldunki... I tak dzień 
po dniu, odpowiedzialność za słowo, czujność 
– pewnego razu jeden z oficerów łącznikowych 
nie wiedząc, że hasło zostało zmienione wpadł 
na nią z krzykiem, że przez swoją nieuwagę 
posłała na śmierć Bogu ducha winnych ludzi. 
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To uczucie potwornego, obezwładniającego 
strachu, że to prawda, zapamiętała na całe ży-
cie , ale także potem uczucie ulgi i wściekłości, 
kiedy okazało się, że to ona miała rację. Blady 
oficer wycofywał się tyłem, a obserwująca całe 
zdarzenie współpracownica – Angielka stwier-
dziła tylko, że  teraz rozumie, co to znaczy ”ta-
tarska  (piekielna) furia”.
Po wielogodzinnej pracy powrót na kwaterę 
nie oznaczał odpoczynku – trzeba było pełnić 
dyżury na dachach londyńskich domów – ga-
sić bomby zapalające (opaska z napisem FIRE 
GUARD  została przez Eleonorę przekazana 
do Komisji Pamiątek).  Wojna nie jest w sta-
nie stłumić zwykłych ludzkich uczuć, rodzą się 
wojenne przyjaźnie (niektóre przechodzą na-
wet na kolejne pokolenia -  siostrzenice  kolegi 
z tamtych lat, Tadeusza Brodzińskiego, panie 
Alina Polaczkowa i Elżbieta Rose będą później  
troskliwymi opiekunkami Eleonory w latach jej 
starości).  Umacnia  się uczucie z dawnych lat. 
W 1946 roku Eleonora wychodzi ponownie 
za mąż,  za Jana Podoskiego, oficera Oddziału  
VI Sztabu PSZ, a w czasach nam najbliższych – 
budowniczego warszawskiego metra. Małżon-
kowie wracają do Polski, zaczyna się odbudowa 
normalnego życia. Nie na długo. Nadchodzą 
czasy stalinowskie, Jan Podoski zostaje uwię-
ziony, Eleonora musi podjąć pracę, a to w jej 
sytuacji nie jest łatwe. Zaczyna pod panieńskim 
nazwiskiem tłumaczyć literaturę piękną, po-
czątkowo z rosyjskiego, później  z angielskiego 
i temu językowi pozostaje już wierna do końca 
swej pracy translatorskiej.

Pokolenia polskich czytelników pochłaniają 
najbardziej chyba znaną powieść Jacka Londo-
na „Zew krwi” właśnie w jej tłumaczeniu. Po-
tem przychodzi „Rebeka” Daphne du Maurier, 
„Testament Cezara Borgii” Nigela Balchina  
i wiele innych. Wszystkie przekłady odznaczają 
się piękną i staranną polszczyzną, troską o frazę 
i słownictwo.
W życiu osobistym pojawiają się cienie. Rozpa-
da się małżeństwo, nadchodzą coraz częstsze 
okresy depresji, stronienia od ludzi. Ale zawsze 
pozostaje elegancki stosunek do życia, pewien 
szlachetny dystans do rzeczywistości i siebie 
samej, dyscyplina wewnętrzna, „tatarska twar-
dość”, niepobłażanie własnym słabościom. Te 
cechy uwidaczniają się bardzo zwłaszcza po 
nieszczęśliwym złamaniu nogi, które na wiele 
lat, już do końca życia unieruchamia Eleonorę. 
Przykuta do łóżka nie popada w zgorzknienie, 
nie użala się nad sobą, nie absorbuje innych, 
mimo postępującej utraty wzroku i częściowej 
słuchu. Odwiedzający ją w domu sióstr felicja-
nek, bo w nim  spędziła ostatnie 8 lat życia, nie 
widzą przed sobą zbolałej staruszki, lecz oso-
bę o błyskotliwej inteligencji, ciekawą świata,  
o wyrafinowanym poczuciu humoru. I taka  
pozostała do ostatnich chwil, w pełni świado-
mie, godnie przekraczając linię życia wczesnym 
rankiem 8 kwietnia 2001 roku.

M.Ch.

Eleonora w Londynie w latach 40.



  
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 
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ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
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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 
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Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 
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