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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 



3

INFORMATOR Nr 5(81)2015 INFORMATOR Nr 5(81)2015

Przez kilka miesięcy moja rodzina trwała w ocze-
kiwaniu na pojawienie się małego Jakuba Łuka-
sza. Był to ekscytujący czas nie tylko dla rodziców 
dziecka, ale również dla jego babć, dziadków, cioci 
i wujków. Jaki on będzie? - pytaliśmy, a po określo-
nym czasie nasza ciekawość została zaspokojona. 
Tak jest w każdym innym przypadku, gdy na coś 
lub na kogoś czekamy. Niejednokrotnie czekanie 
wydłuża się, a to powoduje naszą tęsknotę, nie-
cierpliwość, niepewność, niezadowolenie lub jesz-
cze większą ciekawość.
Siostry i Bracia, czy tegoroczny Adwent był dla nas 
czasem trwania w oczekiwaniu? Czy byliśmy choć 
trochę podobni do Symeona, który czekał z nadzie-
ją i pewnością, że doczeka chwili, gdy będzie mógł 
na własne oczy oglądać obiecanego Mesjasza.
Czy tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego staną 
się dla nas czasem radosnego odkrywania, że Zba-
wiciel już jest, dla nas w Betlejem się narodził!
Może zapytamy: dlaczego tak musiało się stać? To 
dobre pytanie! To może być początek dobrej świą-
tecznej refleksji, do której Was wszystkich serdecz-
nie zachęcam. 
Jak długo człowiek żyje, powinien myśleć, analizo-
wać, stawiać pytania i szukać odpowiedzi.
Święta rodzinne! - zachwycamy się tym, bo polska 
tradycja w tym względzie chyba nie ma równych na 
świecie. Ale czy rzeczywiście to jest prawdziwy sens 
Świąt Bożego Narodzenia? Pomyślmy i zechciejmy 
tegoroczny świąteczny czas przeżyć nieco inaczej. 
Ja wiem, że rodzina jest bardzo ważna, ale nie 
najważniejsza. Jeżeli należymy do grona dzieci 
Bożych, to najważniejszy dla nas jest Ten, który 
w ludzkim ciele przyszedł na świat i objawił się 
najpierw pasterzom na polach betlejemskich, potem 
Symeonowi i Annie w świątyni jerozolimskiej, 
następnie mędrcom ze Wschodu i wielu innym, 
którzy trwali w oczekiwaniu na zapowiadanego 
Mesjasza - Zbawiciela wszystkich ludzi na całym 
świecie, bez względu na narodowość, kolor skóry, 
płeć, wiek czy status społeczny.
Trwanie w oczekiwaniu na cud narodzin może być 
ekscytujące i zarazem trudne, bo nie jesteśmy do 
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TRWANIE W OCZEKIWANIU
„A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem 
Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy  
i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela,  
a Duch Święty był nad nim.” ( Łuk. 2,25 )

Diakon Małgorzata Gaś

końca pewni, że wszystko będzie w porządku. Gdy 
dziecko zdrowe i silne przychodzi na świat, jeste-
śmy szczęśliwi i wdzięczni Bogu.
W Święta Bożego Narodzenia możemy radośnie 
kolędować:
„Jezus już przyszedł, zdrój wiecznej radości, świata Zbawi-
ciel zamieszkał wśród nas.
Bóg święty w ciele śmiertelnym zagościł; o jak nam bliski  
w godowy ten czas!
Niebo i ziemia, rozgłoście ludzkości: Jezus już przyszedł, 
zdrój wiecznej radości.” (ŚE 108,1)

Czy Zbawiciel przyszedł do Twego serca, do Twe-
go domu, do Twojej rodziny?
Jego obecność w naszej codzienności może być re-
alna. Chociaż Go nie widzimy, On jest stale wśród 
nas i pragnie nam dopomagać, pocieszać, wzmac-
niać i prowadzić.
Cieszmy się z narodzin Bożego Syna i niechaj ta ra-
dość na zawsze w nas pozostanie!
Trwajmy też w oczekiwaniu na następne cuda, 
które na pewno wydarzą się w nowym 2016 roku, 
bo nasz Bóg czyni cuda w życiu tych, którzy Mu 
ufają i do Niego przychodzą ze swoimi radościami  
i smutkami.
Życzę Wam, Siostry i Bracia, wszelkiej pomyśl-
ności, a nade wszystko Bożego błogosławieństwa 
w każdym dniu i w każdej sprawie. Cieszmy się, 
bo Jezus już przyszedł! Trwajmy w oczekiwanie na 
Jego ingerencję w nasze doczesne życie!

diakon Małgorzata Gaś
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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
Nie ma chyba wśród nas nikogo, kto nie słyszał 
o napływie do Unii Europejskiej fali uchodźców. 
Obrazy z greckiej wyspy Kos, czy z dworców ko-
lejowych na Węgrzech mogą budzić przerażenie. 
Widać ludzi zdeterminowanych, ale także mocno 
sfrustrowanych, którzy oczekują pomocy, a czę-
sto spotykają się z agresją.
Po burzliwych dyskusjach Rząd Rzeczpospolitej 
zadeklarował, że w ciągu dwóch najbliższych lat 
przyjmie ok. 2000 uchodźców z krajów objętych 
wojną. Na mocy rządowych zobowiązań stop-
niowo pojawiać się będzie w Polsce coraz więcej 
osób szukających bezpiecznego miejsca dla siebie 
i swoich rodzin.
Ostatnio coraz głośniej słychać głosy twierdzące, 
że Polska nie powinna przyjmować uchodźców. 
Niestety wypowiadają je także osoby publiczne, 
politycy. Jest to o tyle niezrozumiałe, że wielo-
krotnie w dziejach Polski i to wcale nie tak dawno, 

część naszych rodaków była zmuszana do uciecz-
ki z kraju. Będąc ostatnio w Berlinie widziałem 
jeden z ośrodków dla uchodźców. Okazało się, 
że gdy powstawał, to korzystali z niego głównie 
Polacy i obywatele NRD, następnie uciekinierzy 
z objętych wojną Bałkanów, a teraz Syryjczycy  
i inni.

Rozumiem lęki współobywateli. Do tej pory nie 
mieliśmy do czynienia z dużą falą imigrantów  
w naszej ojczyźnie. To, co nowe często budzi 
strach. Można go przełamać tylko przez podję-
cie wysiłku zgłębienia tematu. Dlatego ostatnio 
intensywnie rozmawiamy z naszymi partnerami 
z Niemiec by móc poznać ich doświadczenia.  
A mają je olbrzymie. Tylko w tym roku przygoto-
wują się do przyjęcia około 800 tys. uchodźców. 
Oczywiście z tą falą mierzy się dobrze zorgani-
zowany mechanizm opieki społecznej, ale tak-
że Diakonii, Caritasu i organizacji społecznych. 
Zwrócono nam jednak uwagę, że w pewnym mo-
mencie niezbędne jest zaangażowanie społeczeń-
stwa. I tutaj wskazują na niezwykle istotną rolę 
parafii.  Jest to dla miejscowych zborów nowe 
wyzwanie, ale też sprawia, że wierni zyskują prze-
strzeń dla wyrażania w czynie swojej wiary.
Wskazano, że wszystkie badania socjologiczne 
dowodzą, że nie jest to droga jednokierunkowa, 
ale zyskują obie strony. Na pomocy imigrantom 
zyskują także ci, którzy pomagają. Oczywiście nie 
chodzi o zysk w sensie materialnym. Otwieranie 
serc na potrzeby innych ubogaca. Sprawia, że po-
szerzają się nasze horyzonty.  Pomaganie, choć 
trudne, może dawać wiele radości, satysfakcji  
i dawać poczucie prawdziwego sensu życiu. Doty-
ka się przecież istoty egzystencji życia człowieka.
Często nie chodzi o spektakularną i wymagającą 
wiele wysiłku pomoc. Wystarczy wsparcie w zała-
twianiu spraw w urzędzie, a czasami tylko wspól-
ne spędzenie czasu.

To, na co zwrócono uwagę, to fakt, że uchodźcy 
są w przytłaczającej większości ludźmi uciekający-
mi przed przemocą, wojną i przychodząc do no-

bp Jerzy Samiec

wego kraju szukają pokoju. Nie stanowią zagro-
żenia. Muszę powiedzieć, że to, co zobaczyłem  
i usłyszałem było bardzo budujące. Tym bardziej 
jest mi czasami wstyd, gdy szukamy wszelkich 
możliwych wymówek, aby uniknąć trudu pomocy 
bliźnim w potrzebie.

Wypada, więc zadać sobie pytanie: Jak przyjmiemy 
imigrantów, my Polacy i wierzący chrześcijanie?
Właściwie – mógłby ktoś powiedzieć - to nie 
problem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP, bo jesteśmy zbyt małą społecznością, jeste-
śmy zbyt biedni. Nie mamy zbyt wiele do zaofe-
rowania. Ale jako mniejszość wyznaniowa, zdecy-
dowanie na mniejszą skalę czasem doświadczamy 
wyobcowania, podobnego do tego, co mogą prze-
żywać uchodźcy. Może te doświadczenia pozwolą 
na większą dozę współczucia, zrozumienia?

Jak powinniśmy się zachować wobec imigrantów?
Myślę, że wszyscy dobrze wiemy, jaka powinna 
być odpowiedź. Wypływa ona z nauki naszego 
Mistrza. Miłość powinna być widoczna w czy-
nie. Nie można kochać Boga nie kochając ludzi  
(por. 1 J 4,20 – 5,3). Mamy kochać wszystkich 
bliźnich niezależnie od koloru skóry, kraju po-
chodzenia czy nawet religii, którą wyznają. Przy-
powieść o miłosiernym Samarytaninie nie pozo-
stawia nam pola innej interpretacji.
Oczywiście, że do przyjęcia osób szukających  
w Polsce schronienia i bezpieczeństwa musimy 
się dobrze przygotować, a nasze działania prze-
myśleć. Zadanie nie jest łatwe. Przybywające do 
nas osoby będą pochodzić z innych kręgów kultu-
rowych, mieć inne przyzwyczajenia, mówić innym 
językiem. Będą też pełni lęków i przerażających 
obrazów tego, czego doświadczyli uciekając ze 
swoich domów przed bezpośrednim zagrożeniem 
ich życia i zdrowia.
Świat, do którego trafią, będzie dla nich obcy, nie-
zrozumiały, a nierzadko wrogi. Mamy też świado-
mość doświadczeń innych krajów, które pokazują, 
że proces asymilacji nie przebiega bezproblemo-
wo. Integracja to żmudny proces. Jego pomyśl-
ne zakończenie zależy od dobrej woli i wysiłku 
obu stron. Wymaga też cierpliwości i wzajemnej 
wrażliwości, bo na przeszkodzie wzajemnego 

zrozumienia staną nie tylko czynniki kulturowe  
i religijne, ale też bariera językowa, gdyż nie za-
wsze będzie tak, że przybędą do nas osoby mó-
wiące w języku angielskim, niemieckim nie wspo-
minając o polskim.

Czy jest to jednak powód, żeby odmówić pomocy 
potrzebującemu? Co jest naszym chrześcijańskim, 
żeby nie powiedzieć, ludzkim obowiązkiem? Jak 
się zachować, żeby pozostać wiarygodnym?
Proszę Was o rozmowę na ten temat podczas 
spotkań, godzin biblijnych, spotkań parafialnych. 
Duchownych zachęcam, aby wygłaszając kazania 
zwracali uwagę na fakt, iż imigranci są także na-
szymi bliźnimi, którzy oczekują na pomoc. Proszę 
publikujcie artykuły dotyczące pomocy uchodź-
com w Waszych periodykach parafialnych i die-
cezjalnych.

Dziś też po raz kolejny proszę Was o modli-
twę za tych, którzy z różnych powodów ucie-
kają ze swoich ojczyzn. 
Będę wdzięczny za informację z parafii, które 
przygotowują się do pomocy imigrantom, a te, 
które się wahają proszę o otwarcie serc (por. 2 
Kor 6,13). Chętnie będziemy służyli pomocą 
w zdobywaniu doświadczeń. Gdy każdy z nas 
przyłoży się do dzieła, to razem możemy zrobić 
coś ważnego.
Chciałbym abyśmy byli Kościołem służącym 
Bogu poprzez miłość wyrażaną pomaganiem 
biednym. Kochajmy uchodźców, bo w nich przy-
chodzi do nas Chrystus (Mt 25,31-46) 

Kończę słowami Pawła z listu do Galacjan:  
„A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właści-
wym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas 
mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domowni-
kom wiary.” (Gal. 6, 9-10)

 ks. Jerzy Samiec
Biskup Kościoła 

LIST ZWIERZCHNIKA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP 
BISKUPA JERZEGO SAMCA
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WYSTĄPIENIE PROF. KAROLA KARSKIEGO  
NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA MEDALU 
„ZASŁUŻONY DLA TOLERANCJI” 22.11.2015 r.

Papież Jan Paweł II podczas 
spotkania w tutejszym kościele 
z przedstawicielami Kościołów 
nierzymskokatolickich w 1991 r. 
wypowiedział znamienne słowa 
na temat tolerancji. Brzmiały one 
tak: „Jeśli przypominamy światu 
potrzebę tolerancji między Koś-
ciołami, nie znaczy to, że sama 
tylko tolerancja wystarcza. To 
stanowczo za mało. Proste tolero-
wanie siebie nie może wystarczać 
chrześcijanom i Kościołom Chry-
stusa. Toleruje się przecież cza-
sem nawet zło – w imię większego 
dobra”. Konkluzja Jana Pawła II 
zmierzała do tego, że trzeba się 
wzajemnie akceptować.
Tę wypowiedź papieża, skiero-
waną do chrześcijan – niekatoli-
ków, moglibyśmy rozszerzyć na 
wyznawców innych religii, ag-
nostyków, ateistów, ludzi innych 
narodowości, niepełnosprawnych itd. Punktem 
docelowym naszych działań powinna być wza-
jemna akceptacja. Wiemy, że nie jest to zada-
nie łatwe. Wolność słowa, jaką cieszymy się od 
ćwierćwiecza, ma także skutki uboczne w po-
staci wypowiedzi mających niewiele wspólnego  
z tolerancją. Wystarczy zajrzeć do Internetu, żeby 
się o tym przekonać.
Jest faktem, że w XVI wieku Polska na tle innych 
krajów europejskich wyróżniała się przez jakiś 
czas tolerancją. Ale potem było już tylko gorzej. 
Gdy znana pisarka Olga Tokarczuk ośmieliła się 
niedawno powiedzieć, że „Wymyśliliśmy historię 
Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, jako 
kraju, który nie splamił się niczym złym w stosun-
ku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy 
straszne rzeczy…” – w Internecie pojawiły się 
setki nienawistnych wpisów, również takie, które 
nawoływały do zabicia pisarki. 

Jeszcze żadna grupa uchodźców 
nie dotarła do naszego kraju, a już 
mamy zmasowaną kampanię prze-
ciw ich przyjmowaniu. W akcjach 
tych biorą udział nie tylko tzw. 
kibole i organizatorzy różnych 
skrajnie prawicowych demonstra-
cji, lecz – co szczególnie przykre 
– liderzy niektórych bardzo wpły-
wowych partii politycznych. Od-
notowywane są pobicia przedsta-
wicieli innych narodowości. 
Zaledwie kilka dni temu naro-
dowcy w demonstracji przeciw 
imigrantom pod oknami wroc-
ławskiego magistratu spalili kukłę 
Żyda z flagą Unii Europejskiej  
w ręce, skandując przy tej okazji: 
„Nie islamska, nie laicka, tylko 
Polska katolicka”. 
Przewodniczący naszej Rady 
Społecznej senator Józef  Pinior, 
który nie mógł uczestniczyć  

w dzisiejszej uroczystości, skomentował to wyda-
rzenie następująco: „To ostatni moment, by blok 
demokratyczny, wszyscy ludzie sprzeciwiający się 
nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii zaczęli rea-
gować na próby kolonizowania Wrocławia przez 
ludzi spod znaku brunatnej flagi. Musimy wszyscy 
razem, politycy, stowarzyszenia i media, ponad 
podziałami, wyjść na ulice i zaprotestować”.  
 Przed nami więc jeszcze dużo pracy. Tym bardziej 
cieszy nas fakt, że są ludzie, a sądzę, że będzie ich 
coraz więcej, którzy mimo wszelkich przeciwno-
ści słowem i czynem przyczyniają się do poprawy 
stosunków międzyludzkich.
Z tego miejsca raz jeszcze gratulujemy laureatom 
tegorocznej XVIII edycji Nagrody, wszystkim 
osobom towarzyszącym dziękujemy za przyby-
cie i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną  
uroczystość.

Karol Karski

Spoglądając  z wnętrza  naszej świątyni na jej im-
ponującą kopułę nie sposób nie zwrócić uwagi 
na groźnie wyglądające rdzawe zacieki i pęknię-
cia tynków pojawiające się na niektórych kase-
tonach.  Są one niezbitym i mobilizującym do 
pilnego działania dowodem nieuchronnego po-
stępu czasu, a tym samym postępu procesu erozji 
najbardziej wrażliwych elementów tej zabytkowej 
budowli. 
Warto przypomnieć, że kościół Św. Trójcy to 
jeden z najpiękniejszych obiektów klasycystycz-
nych w Polsce, zaprojektowany przez Szymona 
Bogumiła Zuga. Wyboru projektu dokonał sam 
król Stanisław August Poniatowski. Zbudowa-

ny został w formie krzyża greckiego z wpisaną 
w części centralnej rotundą, przykrytą kopułą  
i zakończoną latarnią. Jego budowę rozpoczę-
to w roku 1777 po otrzymaniu przywileju kró-
lewskiego, a poświęcono 4 lata później. W swej 
pierwotnej wersji dotrwał do początku II wojny 
światowej. 
Niestety 16 września 1939 r. na modrzewiową 
kopułę spadły hitlerowskie bomby zapalające  
i po krótkim czasie kościół stał się ruiną – krwa-
wiącą raną nie tylko w sercach ewangelików, ale 
także wszystkich mieszkańców stolicy.
Odbudowę kościoła rozpoczęto w 1947 roku, 
przy czym w roku 1951 budynek został przejęty 
przez Państwo, z przeznaczeniem na salę kon-
certową i został zwrócony Parafii dopiero 5 lat 
później. W ramach odbudowy drewnianą kopułę 
zastąpiono konstrukcją stalowo betonową, przy-
krytą blachą miedzianą.
Spoglądając pobieżnie na kopułę kościoła Świętej 
Trójcy nie zdajemy sobie sprawy, że są to de facto 
dwie kopuły betonowe przedzielone trzymającą 
je stalową kratownicą. Na kratownicy wspiera się 
także konstrukcja latarni, zwieńczonej krzyżem.
Na kratownice składa się 24 stalowych żeber – 
dźwigarów, rozłożonych promieniście w 12 pa-
-rach, wzajemnie sprzężonych poprzecznymi 
belkami.  Do dolnych pasów kratownic podwie-
szony jest betonowy strop kasetonowy, przykryty 
warstwą izolacyjną, tworzący tzw. kopułę we-
wnętrzną. Na górnych pasach dźwigarów położ-
na jest betonowa kopuła zewnętrzna, na której 
znajduje się drewniane poszycie przykryte mie-
dzianą blachą.  Całość wieńczy latarnia, której 
dach wsparty jest na 12 kolumnach.
Stan blachy, którą pokryto kościół jest katastro-
falny. Uległa ona utlenieniu, a tym samym stała 
się cienka i krucha. Wydaje się też, że sposób jej 

INFORMACJE 
RADY PARAFIALNEJ:

Wnętrze kościoła Świętej Trójcy przed 1939 r.

PATRZĄC W GÓRĘ, CZYLI RZECZ O NIEUCHRONNYM REMONCIE 
KOPUŁY KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

22.11.2015 r., prof. Karol Karski
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mocowania nie był najlepszy – nie dostosowany 
do zmian jakie zachodzą w wyniku jej nagrze-
wania przez słońce. Kilka razy blacha została 
poderwana przez wiatr, w niektórych miejscach, 
które łatwo odróżnić po kolorze, trzeba było ją 
wymienić. 
Decyzją Rady Parafialnej z początkiem bieżące-
go roku rozpoczęliśmy przygotowania do gene-
ralnego remontu kopuły, uznając to za kolejny 
etap (po wykonanym w latach 2005-2006 remon-
cie elewacji) całościowej rewitalizacji kościoła.  
W ramach tego zleciliśmy przygotowanie eksper-
tyz: konstrukcyjnej i przeciwpożarowej, wyko-
nanie laserowej inwentaryzacji całego kościoła,  
a także opracowanie projektu budowlanego  
i kosztorysu wykonawczego. Uzyskaliśmy już 
także stosowne wytyczne Stołecznego Konser-
watora Zabytków. 

Plan remontu obejmuje:
· stalową kratownicę, która wymaga zabezpie-

czenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego, 
w tym zdjęcia wykonanej w latach 50. niewłaś-
ciwej otuliny; 

· kopułę zewnętrzną, którą wymaga wymia-
ny poszycia drewnianego i blachy miedzianej 
oraz napraw uszkodzonych fragmentów ko-
puły betonowej oraz zdjęcia niepotrzebnego 
szalowania;

· kopułę wewnętrzną, gdzie przewidziano 
odsłonięcie, sprawdzenie i zabezpieczenie 
systemu mocowania kasetonów, ich naprawę 

w miejscach uszkodzonych i wymianę warstwy 
izolacyjnej. 

Przewidziano także remont latarni, łącznie  
z wymianą, starych i zniszczonych okien, a tak-
że, jeżeli będzie to niezbędne, wymianę blachy 
na jej dachu. Prace budowlane przy kopule będą 
na pewno poważnym wyzwaniem dla przyszłe-
go  wykonawcy, którego wybór planowany jest na 
przełomie roku. 

Rysunki z projektu budowlanego
Parafia zabezpieczając część środków własnych 
na ten kosztowny remont, złożyła także wniosek 
o dofinansowanie prac w ramach programu 
„Ochrona zabytków”  z pieniędzy pozostających 
w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Niezależnie od kwestii remontu kopuły,  
w najbliższym czasie rozpoczniemy przygoto-
wania projektu rewitalizacji wnętrza kościoła 
Świętej Trójcy i szerszego przystosowania go do 
pełnienia nie tylko funkcji kultowych, ale także 
kulturalno-społecznych. Na ten cel będziemy 
starali się uzyskać  wsparcie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego lub z tzw. „środków norweskich” 
(Norweski Mechanizm Finansowy).
Marzeniem Rady Parafialnej jest przywrócenie 
blasku naszej wspaniałej świątyni i jeszcze moc-
niejsze jej wpisanie w życie stolicy przed jubi-
leuszem 500. lecia Reformacji przypadającym  
w październiku 2017 roku.

Kościół w trakcie odbudowy, fot. Tadeusz Wegner

GARŚĆ ARCHIWALIÓW
Martwiąc się nadchodzącym remontem kopuły 
naszego kościoła, warto uświadomić sobie skalę 
trudności z jakimi musieli się zmierzyć nasi po-
przednicy, przystępując do powojennej jej odbu-
dowy. Sięgnijmy do parafialnego archiwum:  

Dnia 17 marca 1946 r. odbyło się ogólne zebranie para-
fialne, zgodnie z przepisami kościelnymi ogłoszone i zwo-
łane. Ogólne zebranie parafialne uchwaliło statut i skład 
Komitetu Honorowego i  Wykonawczego.
Do Komitetu Wykonawczego Odbudowy Kościoła weszli: 
H. Martens, ks. Z. Michelis, ks. M. Ruger, J.  Loth, 
W.Pal,  arch. T.Bursze R. Glaser, K. Hamp-el, O.Hintz, 
T.Markiewicz, H. Martens, E. Miller, A.Miller, 
W. PArowski, K.Potocki, E.Sauter, E.Voellnagel, 
A.Wolfram, I.Rother, arch. St. Deubel, B.  Umgelter.
Na czele licznego Komitetu Honorowego stanął  
ks. bp J. Szeruda
Sprawozdanie Komisji Technicznej Komitetu Odbudowy 
Kościoła Ewang. Św, Trójcy za czas: 1946, 1947, 1948 r. 

I. Zagadnienie odbudowy Kościoła na odcinku technicz-
nym sprowadzało się do:
1. Decyzji w sprawie wyglądu Kościoła. I tu zaryso-

wały się dwie koncepcje: jedna to odbudowa Koś-
cioła według planów jego twórcy arch. B.Zuge,  
to znaczy w szacie zewnętrznej i wewnętrznej  
z r. 1939. Druga koncepcja oparta na projektach 
prof.Szwarccuberg- Czerneg, wykonana na zlecenie 
Prezesa H. Martensa w okresie okupacji, pozosta-

Kościół w trakcie odbudowy cd.

wiała wygląd zewnętrzny nie zmieniony, natomiast  
wnętrze całkowicie przebudowano kasując galerie.

 W tej sprawie odbyło się szereg konferencji  
w  B.O.S i Min. Odbudowy. Na  posiedzeniu 
w dn. 25.V.46r. Komisja Techniczna odrzuciła 
drugą alternatywę. Ostateczna decyzja zapad-
ła ma konferencji w dn. 13.VI.46r. w obecności 
przedstawicieli Kościoła i decydujących czynników 
urzędowych w osobach Naczelnego dyr. Zachwato-
wicza i Konserwatora Warsz. Prof. Biegańskiego. 
Zdecydowało ostatecznie odbudowę  Kościoła w jego 
pierwotnej zabytkowej szacie. 

2. Wybór konstrukcji kopuły. W tej sprawie odbyły 
się również konferencje w Min. Odbudowy i B.O.S. 
Ostatecznie w wyniku studyjów prof. Hempla zde-
cydowano kopułę w konstrukcji stalowej, obetono-
wanej, jako najlżejszej i najekonomiczniejszej. 

Pierwszą bezpośrednią trudnością  była sprawa tech-
niczna, a mianowicie ustalenie typu konstrukcji kopuły 
kościelnej. Wśród fachowców ścierały się dwie koncepcje: 
kopuły żelbetonowej i kopuły żelaznej. Fachowcy dysku-
towali, lecz K.O.K. musiało zabiegać o  powzięcie decyzji  
i przyjęcie na nią przez kogoś odpowiedzialności. 
Przy niewielkiej liczbie fachowców i ich przeciążeniu pra-
cą, przy braku środków finansowych na odpowiednie ho-
norowanie tych wstępnych rozważań i prac była to trudność 
wielka. Po wielu staraniach udało się doprowadzić w Min. 
Odbudowy do oficjalnej miarodajnej konferencji, na której 
zapadły decyzje: kopuła będzie żelazna, a konstrukcję 
wykona prof. Hempel; Kościął zostanie odbudowany bez 
zmian, a plany wykona arch. T. Bursze. Dla uzyskania 

Projekty budowlane kopuły
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takiej wyraźnej i miarodajnej decyzji potrzeba było kilku 
miesięcy. A   następnie jeszcze liczniejsze miesiące były 
potrzebne dla jej formalnego zrealizowania. Należy  pa-
miętać że prof. Hempel budował wówczas most Poniatow-
skiego, poza tym wyjeżdżał w  sprawach zawodowych za 
granicę, nie było więc dlań rzeczą łatwą rychłe wykonanie 
zlecenia. Decyzja zapadła w maju 1946r., a dopiero  
9 września 1947r. otrzymaliśmy konieczne plany, rysun-
ki i obliczenia.
Ten przejściowy okres wypełniały liczne konferencje, wi-
zyty, narady i listy skierowane do prof. Hempla i jego 
asystentów, oraz do różnych władz. Akta K.O.K. pełne 
są śladów takiej walki z przepracowaniem, brakiem cza-
su  i p-przemęczeniem ludzi  w tamtym okresie. I całą tą 
żmudną nie raz przykrą pracę wykonywał nasz nieodża-
łowany ś.p. prezes Henryk Martens.
Dopiero 9 września 1947r. p-lany zostały złożone wła-
dzom budowlanym, a już dnia 19 tegoż miesiąca jeszcze 
przed ich zatwierdzeniem prezydium nawiązało pisemny, 
a potem osobisty kontakt z domniemanym wykonawcą 

konstrukcji firmą Mostostal w Zabrzu. Dnia 27  listo-
pada 1947r. od były się w Warszawie konferencja przed-
stawiciela Mostostalu inż.  Koziełka z naszymi archi-
tektami. I oto powstają nowe trudności. Mostostal żąda 
zmian w  konstrukcji i obliczeniach. I znów szereg kon-
ferencji i obfita korespondencja pochłania tygodnie nim 
wreszcie nasi delegaci- inż. T. Makarewicz i radca praw-
ny B. Umgelter mogą 21  czerwca pojechać do Zabrza 
celem omówienia warunków wykonania i płatności nasze-
go zamówienia. Dnia 30 czerwca 1948r. Komitet Wy-
konawczy może wreszcie jednogłośnie zatwierdzić umowę  
z firmą Mostostal wpłacając jednocześnie 3 miliony  
złotych zaliczki. Ale  teraz powstają nowe trudności. 
Z powodu zaabsorbowania hut na cele państwowe fir-
ma Mostostal uzależnia  termin wykonania od terminu 
otrzymania surowca. I z powodu tych trudności ustalo-
ny termin dostarczenia tej konstrukcji w marcu 1949 r. 
zostaje odroczony do sierpnia., a następnie znów do paź-
dziernika 1949r. I nikt nie może powiedzieć czy ten 
trzeci termin zostanie dotrzymany.

Andrzej Weigle, Rada Parafialna

NOWE OGRODZENIE  
WOKÓŁ KOŚCIOŁA  
WE WŁOCHACH
Latem br parafia rozpoczęła wykonywanie 
nowego systemowego ogrodzenia działki 
wokół kościoła przy ul. Cietrzewia we Wło-
chach, od dawna bardzo potrzebnego i wy-
czekiwanego. Ogrodzenie powstało na dwóch  
bokach terenu - od strony ulicy i z prawej stro-
ny kościoła od ujęcia wody oligoceńskiej. W 
sumie, na betonowej podmurówce, zamonto-
wanych jest ok. 90 m przęseł ogrodzeniowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo f-my 
Wiśniowski wraz z furtką i 4-metrową bramą 
przesuwną o napędzie elektrycznym. Z pra-
cami tymi było związane tyczenie linii ogro-
dzenia przez geodetę, usuwanie krzaków, karczowanie karp po akacjach, naprawa chodnika ulicznego. 
Całość kosztowała 92 581 zł. Pozostałe fragmenty ogodzenia będą wykonywane po uporządkowaniu 
statusu prawnego granicy działki od strony stawów i koniecznym wzmocnieniu skarpy, a także ewentual-
nym usunięciu pochylonych drzew na lewej granicy działki.

Elżbieta Maliszewska

ZBIÓRKA OFIAR NA DZWONY
Kontynuowana jest ciągle zbiórka na dzwony. Do dnia 27. 11. 2015 r. uzbierana suma 
wynosi 19.826,96 zł.  Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Obecny widok kopuły fotografowany z drona, 2015 r. 

Nowe ogrodzenie wokół kościoła we Włochach, 
 fot. A. Karska, 2015 r. 
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Od 1. 10. 2015 r. w naszej Parafii została zatrud-
niona na pełny etat pani Magdalena Netter.
Będzie wykonywała pracę socjalno-diakonijną. 
Aktualnie do zakresu jej obowiązków należy  
przede wszystkim zorganizowanie akcji pomo-
cy uchodźcom w formie przekazania ciepłych 
ubrań, koców, środków higienicznych ...
Udziela też pomocy parafianom, którzy mają  
różne problemy. Pani Netter bywa na spotka-
niach komisji diakonijnej, koła pań czy koła se-
niorów, ponieważ musi rozeznać się w potrze-
bach parafian. 
Pani Magdalena Netter urodziła się i wychowa-
ła w Warszawie. Z wykształcenia jest socjolożką, 
doradczynią zawodową, pedagożką. Studiowała  
na Uniwersytecie Warszawskim, Szczecińskim 
oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
gdzie obroniła pracę licencjacką z pedagogiki  
w zakresie pracy socjalnej.
Od początku swojej drogi zawodowej pracuje  
z ludźmi i dla ludzi. 
Prowadząc Klub Pracy i Biuro Pośrednictwa 
Pracy w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi” miała 
możliwość współpracy z warszawskimi Urzęda-
mi Pracy oraz agencjami rekrutacyjnymi.
Kolejne doświadczenia zawodowe zdobyte  
w pracy w Wielkiej Brytanii oraz Ośrodku Po-
mocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie, 
pozwoliły jej zapoznać się z tematem wielokultu-
rowości oraz problemami cudzoziemców.  

Umiejętności pracy z uchodźcami oraz migran-
tami przybywającymi do Polski, Pani Magdalena 
miała możliwość poszerzyć podczas ponad czte-
roletniej pracy w Centrum Pomocy Uchodźcom  
i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. 
Obecnie jako pracownik socjalno-diakonijny  
w Parafii Św. Trójcy również zajmuje się pomocą 
uchodźcom (zarówno w Polsce, jak i poza grani-
cami) i parafianom potrzebującym porady socjal-

nej, wsparcia czy pomocy związanej 
np. z kontaktem z instytucjami zaj-
mującymi się szeroko pojętą pomocą 
społeczną. 
Uwielbia słońce, morze i egzotyczne 
podróże. Od ponad roku pasjonuje 
się i uczęszcza w Warszawie na zajęcia  
z tańca orientalnego. q

NOWY PRACOWNIK W NASZEJ PARAFII

22 lipca, w kolejną – siedemdziesiątą trzecią – 
rocznicę rozpoczęcia deportacji Żydów z war-
szawskiego getta do obozu zagłady w Treblince 
spod Umschlagplatzu, wyruszył Marsz Pamięci 
Żywych, kierując się w stronę ocalałego muru 
getta przy ulicy Siennej. W marszu uczestniczył 
proboszcz Parafii Św. Trójcy, ks. Piotr Gaś oraz 
grupa parafian. W tym roku marsz poświęcony był 
pamięci małych szmuglerów, żydowskich dzieci, 
które kanałami i podkopami, z narażeniem życia, 
przemycały do głodującego getta żywność z aryj-
skiej strony.

WYDARZENIA:

14 września na Cmentarzu-Mauzoleum w Pal-
mirach odbyły się uroczystości, upamiętniające 
mieszkańców Warszawy zamordowanych przez 
Niemców w trakcie masowych egzekucji w la-
tach 1939-1941. W uroczystościach uczestniczył 
przedstawiciel naszej Parafii, ks. Łukasz Zieliński.
Co roku w Palmirach odbywa się uroczystość pa-
triotyczna z udziałem władz państwowych, woj-
skowych i lokalnych, organizacji kombatanckich 
oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, 
harcerzy i Kampinowskiego Parku Narodowego.
Po części oficjalnej arcybiskup metropolita  

WARSZAWSKIE ROCZNICE 2015

UROCZYSTOŚCI I MODLITWY W PALMIRACH

5 sierpnia, w rocznicę rzezi ludności cywilnej na 
Woli na początku powstania 1944 r., warszawiacy 
zgromadzili się pod pomnikiem 5o tysięcy pomor-
dowanych na Lesznie, aby stamtąd, po ceremo-
nii złożenia wieńców, udać się na cmentarz ofiar 
powstania. 4,5-kilometrowy odcinek przeszła ze 
świecami i kartkami, na których widniały nazwiska 
pomordowanych, bardzo liczna grupa mieszkań-
ców stolicy, czcząc w ten sposób pamięć  bezbron-
nych ofiar. Świece ustawiano w nowo utworzonej 
alei, w której wzniesiono kolumny z 50 tysiącami 
nazwisk. W marszu uczestniczyli przedstawiciele 
obu warszawskich luterańskich parafii.

Maria Chmiel

warszawski kardynał Kaimierz Nycz odprawił 
mszę św., po której modlitwę poprowadzili przed-
stawiciele warszawskich parafii Polskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego.
W imieniu Parafii Świętej Trójcy modlitwę zmó-
wił ks. Łukasz Zieliński na podstawie słów  
ap. Pawła z 2. Listu do Koryntian 4,8-9: „Zewsząd 
uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakło-
potani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie 
opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani.”

trojca.waw.pl

13 września br. w Warszawie Włochach odbył się piknik parafialny. Rozpoczął się wspólnym nabożeń-
stwem komunijnym, które poprowadził ks. Łukasz Zieliński. Dzieci uczestniczyły w zajęciach Szkółki  
Niedzielnej w ogrodzie parafialnym, podczas których wykonały piękne kwiaty przypominające, że Bóg 
troszczy się o całe stworzenie.
Po nabożeństwie w bardzo miłej atmosferze do-
rosłym towarzyszyły rozmowy przy grillu oraz 
cieście, a dzieci wspólnie grały w unihokeja, bad-
mintona, skakały na trampolinie, oraz częstowały 
się przygotowanymi smakołykami.
W pikniku uczestniczyło około 60 osób. Wszyst-
kim zaangażowanym bardzo dziękujemy. 

www.trojca.waw.pl

PIKNIK WE WŁOCHACH

Magdalena Netter, 2015

Przygotowywanie transportu z darami 
dla uchodźców, 30. 11. 2015 r.
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20 września odbyło się w kościele Świętej Trój-
cy nabożeństwo na zakończenie XXIV Ogólno-
polskiego Forum Kobiet Luterańskich. Kazanie 
podczas nabożeństwa wygłosiła dk. Katarzyna 
Rudkowska z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Radomiu. 
Forum obradowało w dniach 18-20 września  
w Centrum Luterańskim w Warszawie. Zgroma-
dziło 70 przedstawicielek z całego kraju. Goś-
ćmi obrad był zwierzchnik Kościoła E-A w RP  
bp Jerzy Samiec, Prezes Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa-
nego – pani Ewa Jóźwiak, misjonar-
ka z Ewangelicznej Fundacji Przy-
jaciół Rodziny w Warszawie – pani 
Walentyna Jarosz, przedstawicielki 
Kościoła Luterańskiego na Słowa-
cji – ks. dr Eva Oslikova i ks. An- 
na Cincurakova, zaś z Śląskiego 
Kościoła Ewangelickiego Augs-
burskiego Wyznania w Republice  
Czeskiej – ks. dr Miriam Prasilova 
i teolożka, pani Jolanta Janik oraz 
rzecznik prasowy KEA w RP – pani 
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. 

XXIV OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH
W pierwszym dniu spotkania wysłuchano refera-
tu ks. Jerzego Belowa: Wydawnicze dzieło polskiej 
edycji „Z Biblią na co dzień” w 40-lecie jubileuszu.  
Obrady toczyły się wokół tematu: „Kobieta  
w kościele – Pejzaże”. I tak diakon Halina Ra-
dacz w poruszającym i bardzo osobistym refe-
racie przedstawiła „Realia życia polskich diakonek”  
a ks. dr Eva Osikowa z Kościoła Luterańskiego 
na Słowacji przedstawiła referat „Codzienność ma-
lowana służbą”. Na Słowacji kobiety ordynowane 
są od 1951 r. 
Po przerwie obiadowej odbyły się dyskusje  
w grupach. W podsumowaniu tych dyskusji na-
suwają się następujące  wnioski: parafie powinny 
być szerzej zapoznane ze służbą kobiet duchow-
nych w naszym kościele, że powinny być organi-
zowane spotkania przybliżające tematykę ordyna-
cji kobiet, udostępnienie materiałów nt ordynacji 
kobiet. Uczestniczki Forum popierają dążenia do 
przeprowadzania zmian w umożliwiających peł-
na ordynację kobiet na księdza. 
Sobotni wieczór poświęcony był muzyce i poezji. 
A w niedzielę  w nabożeństwie czynny udział 
wzięły  diakonki naszego kościoła i ks. Miriam 
Prasilova z Czech.
Po nabożeństwie wspólnym obiadem zakończo-
no obrady XXIV OFKL. q

UMRZEĆ Z NADZIEI - EKUMENICZNA MODLITWA 
„Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy” - pod takim hasłem  
23 września w Warszawie i w wielu miastach Polski odbyła się modlitwa ekumeniczna w intencji 
uchodźców. Warszawską modlitwę przygotowała Wspólnota św. Idziego we współpracy z innymi 
organizacjami kościelnymi i świeckimi. Liturgię Słowa Bożego w kościele św. Marcina poprowadził  
bp Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.
Obecni byli również przedstawiciele Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Naszą 
parafię reprezentował ks. proboszcz Piotr Gaś, który zmówił modlitwę w intencji dzieci.
Podobne nabożeństwa odbyły się w większych miastach Polski. W Krakowie nabożeństwo wraz  
z biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej Grzegorzem Rysiem poprowadził ks. Jerzy Samiec, 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

redakcja www.trojca.waw.pl

We wrześniu rozpoczęliśmy nowy cykl kobiecych 
spotkań pod nazwą Ewangelickie Spotkania Ko-
biet. W każdy czwarty poniedziałek miesiąca spo-
tykamy się w Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkie 
Panie z naszych czterech stołecznych ewangeli-
ckich parafii!
Pierwsze spotkanie odbyło się 28 września  
z udziałem 21 pań z dwóch parafii, prawdopodob-
nie coś stanęło na przeszkodzie i zabrakło na tym 
spotkaniu pań z Parafii Wniebowstąpienia Pań-
skiego i z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej. 
Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie następnym 
razem zostanie przyjęte. Bardzo nam zależy na in-
tegracji, bo jesteśmy przekonane, że wszędzie są 
kobiety, które potrzebują oderwania się od swoich 

EWANGELICKIE SPOTKANIA KOBIET
codziennych obowiązków, kłopotów, problemów, 
by na chwilę zatrzymać się i pomyśleć nad życiem, 
posłuchać innych, a czasami podzielić się własny-
mi refleksjami.
Nasze spotkania mają charakter dyskusyjny, 
wszystkie chcemy się poczuć współodpowiedzial-
ne za ich przebieg, dlatego na pierwszym spotka-
niu po małym zapoznaniu się, proponowałyśmy 
tematy, którymi w przyszłości chcemy się zająć, 
bo wydają się interesujące dla nas i być może zain-
spirują do wprowadzenia pozytywnych zmian czy 
to w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawo-
dowym, czy parafialnym.
Na pierwszym spotkaniu zajęłyśmy się tematem, 
który może być frapujący, nieco dziwny, ale oka-
zało się, że panie wiele nowego mogły usłyszeć  

diakon Katarzyna Rudkowska

20. 09. 2015 r. Podczas nabożeństwa Podczas spotkania 28. 09. 2015 r. fot. Katarzyna Okulska
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i przypomnieć sobie ze swojej 
przeszłości. Wprowadzenie do 
tematu „Drzewo oliwne, oliwa  
z oliwek, oliwki w moim życiu i w 
mojej kuchni...” przygotowała dia-
kon Małgorzata Gaś. Przedstawiła 
historię drzewa oliwnego, scharak-
teryzowała jego wygląd, ale także 
mówiła o symbolach i obecności 
tego niezwykłego drzewa w kulturze, a przede 
wszystkim w Biblii. Wskazała też na wartość oli-
wek i oliwy z oliwek, która jest wykorzystywana 
nie tylko dla celów kulinarnych. 
Uczestniczki spotkania dzieliły się swoimi wspo-
mnieniami związanymi z tym drogocennym drze-
wem i jego owocami, a przy tej okazji mówiły 
również o sobie.
26 października odbyło się drugie spotkanie, na 
które przybyły także panie z Parafii Ewangelicko-
-Metodystycznej i było nas ogółem 23 osoby. 
Wspólnie zastanawiałyśmy się, co to znaczy być 
parafianką? Wprowadzenie do bardzo ciekawej 
dyskusji przygotowała pani Katarzyna Karpiń-
ska. Dla mnie osobiście wielkim zaskoczeniem 
były niektóre wypowiedzi świadczące o tym, jak 
bardzo panie czują się współodpowiedzialne za 
to, co dzieje się w ich parafiach. Nie jesteśmy 
nastawione tylko na branie i na to, co nam nasi 
duszpasterze zaproponują. Wszystkie czujemy, że 
wiarygodne chrześcijaństwo, to również dzielenie 
się czasem, który mamy do dyspozycji, a także ta-
lentami i możliwościami, które od Boga otrzymu-

Spotkanie 26. 10. 2015 r. fot. A. Karska

jemy. Oczywiście w naszym życiu są 
różne okresy, ale nawet wtedy, gdy 
mamy małe dzieci i nie możemy być 
w swoich parafiach tak aktywne, jak 
może niektórzy oczekują, to jednak 
wiele dobrego czynimy na rzecz 
naszych wspólnot, gdy pamiętamy, 
że naszym obowiązkiem jest dbanie  
o duchowy rozwój naszych po-

ciech. Czasami aktywność zawodowa uniemoż-
liwia nam częstsze bycie w parafii, ale przecież 
możemy w swoich firmach, uczelniach, zakładach 
pracy przyznawać się do swojej przynależności 
wyznaniowej, a to też jest wielka sprawa!
Kolejne spotkanie odbędzie się 23 listopada. 
Umówiłyśmy się na wspólne oglądanie filmu pt. 
„Optymistki”. Mam nadzieję, a właściwie jestem 
pewna, że wszystkie panie będą zadowolone, bo 
ten film zmotywuje nas do radosnego patrzenia 
w przyszłość pomimo jesiennej ponurej pogody.
Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie Panie, 
które chciałyby chociaż na moment oderwać się 
od swoich codziennych obowiązków, problemów, 
kłopotów i w czwarty poniedziałek miesiąca  
o godz. 18:00 spotkać się w przyjaznym gronie, 
napić kawy lub herbaty i podyskutować, posłu-
chać, porozmyślać.... Pamiętajmy, że każda oka-
zja, której nie wykorzystamy, już się nie powtórzy. 
Czasami warto z czegoś zrezygnować na rzecz 
bycia w siostrzanej wspólnocie – do czego gorąco 
zachęcam!

diakon Małgorzata Gaś 

Po raz drugi, panie Dorota Fenger, Paulina La-
tos i Elżbieta Byrtek zaprosiły na śniadanie. 
Zaproszenie było skierowane nie tylko do pań 
z naszej parafii, ale również ze wszystkich po-
zostałych ewangelickich warszawskich parafii.  
14 listopada na śniadanie przybyło około 40 pań. 
Pojawiły się przedstawiciel-
ki Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego, parafii Ewange-
licko-Reformowanej oraz 
naszej parafii Świętej Trój-
cy. Gościem spotkania była 
Agnieszka Godfrejów-Tar-
nogórska – rzecznik praso-
wy Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego. 
Na początku spotkania 
pani Magdalena Netter 
przedstawiła apel naszej pa-
rafii: Pomagam(y) uchodźcom. 
W ramach tej akcji nasza 
parafia włączyła się w po-
moc uchodźcom przyby-
wającym do Europy. Wraz 
z Chorwackim Czerwo-
nym Krzyżem i organizacją 
ADRA, zbierając ubrania, 
koce i środki higieniczne, 

DRUGIE ŚNIADANIE DLA KOBIET

chcemy pomóc potrzebującym znajdującym się  
w obozach dla uchodźców w Chorwacji.
Gość spotkania, Agnieszka Godfrejów-Tarnogór-
ska, w ramach tematu Jeżeli Pan zechce… (Jk 4.15) 
przedstawiła swoje wrażenia z podróży do Nami-
bii (Afryka), a następnie prowadziła rozważanie 

nawiązując do zbliżającego 
się Adwentu – czasu ocze-
kiwania. W dalszej części za-
proponowała prace w gru- 
pach, które wspólnie oma-
wiały skojarzenia jakie nasu-
wają im fotografia lub obraz 
(który zwrócił ich uwagę)  
i dołączony do tego obrazu 
tekst biblijny. Na zakończe-
nie spotkania organizatorki 
zaproponowały wspólne 
przygotowanie niewielkich 
wieńców adwentowych. 
Wspólna praca miała świet-
ne efekty integracyjne i po-
znawcze. Było to bardzo 
ciekawe wielopokoleniowe 
spotkanie kobiet. 

Tekst i zdjęcia: A. Karska 

Podczas spotkania, 14. 11. 2015 r.

Prace w grupach

Małgorzata Gaś, Paulina Latos, Agnieszka Godfre-
jów-Tarnogórska
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KWESTA NA CMENTARZU - PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2015

„...będzie on jak drzewo, zasadzone nad strumieniami wód, (…) 
którego liść nie więdnie...” z Ps. 1

Wyjątkowość tegorocznej kwesty związana była nie tylko  
z niezwykłą, jak na początek listopada, pogodą. Wszystkich 
kwestarzy wspierało w tych dniach łagodne oblicze jesieni. Tego 
roku, dzięki aktywnemu zaangażowaniu kwestarzy oraz hoj-
ności odwiedzających, zebraliśmy ponad 41 tysięcy złotych! 
Poza tym mieliśmy nowe stanowisko kwestarskie przy kaplicy 
grobowej rodziny Hermana Junga. Od ponad roku w kaplicy 
trwają prace konserwatorskie, a obecnie - rekonstrukcja malo-
wideł ściennych. Osoby odwiedzające nasz cmentarz między 
30 października a 2 listopada mogły wejść do wnętrza obiektu  
i podziwiać pierwsze efekty tej niełatwej i żmudnej pracy. Zosta-
ła już odtworzona postać Chrystusa w polichromii bezpośrednio 
nad wejściem do kaplicy, przedstawiającej scenę biblijną „Jezus 
ukazujący się uczniom”. Możliwość wejścia do środka kaplicy 
grobowej Hermana Junga wykorzystało kilkaset osób.
Te cztery dni z przełomu października i listopada są dla pracow-
ników cmentarza i wolontariuszy bardzo intensywne. Zawsze 
jest to napięty czas, bogaty w różne emocje i różne incydenty. 

Choćby takie, jak kwestarz, który nie uprzedził i nie przyszedł, albo inny kwestarz - umówiony na dyżur 
od 15.00 przyszedł o 12.20, gdyż ... on jednak teraz miał wolną chwilę. 
Jest to także czas wielkiej życzliwości i wzajemnego wspierania, wspominania i pielęgnowania tradycji, 
zarażania inicjatywą kolejne pokolenia. Dwoje najmłodszych kwestarzy liczyło sobie 1 rok, a najstar-
si... pierwszy rok życia skończyli w latach 30-tych ubiegłego wieku. Kwestowali ludzie różnych wyznań  
i profesji. Ludzie nauki, prasy, teatru, telewizji, rzemieślnicy, urzędnicy, prawnicy, lekarze, babcie, dziadko-
wie, rodzice i dzieci. Swoim czasem wspierali nas: pani Emilia Krakowska, pan Artur Barciś, pan Maciej 
Orłoś, przedstawiciele Gazety Wyborczej, Stołecznego Konserwatora Zabytków, parafii Ewangelicko-
-Metodystycznej, parafii Wniebowstąpienia z ul. Puławskiej i oczywiście liczna grupa naszych parafian,  
w sumie 132 osoby. Jesteśmy bardzo wdzięczni Gimnazjum nr 47 im. J. Piłsudskiego, które od kil-
ku lat efektywnie i licznie wspiera kwestę na naszym 
Cmentarzu. W piątek 30 października grupa 25 ucz-
niów kwestowała ze swoimi nauczycielami przez  
4 godziny, także dyżurując przy otwartej kaplicy Her-
mana Junga. 
Dziękujemy Bogu za pomyślny przebieg tegoroczne-
go wydarzenia. Nie było sytuacji ekstremalnych, aktów 
wandalizmu, czy też potrzeby wzywania pomocy służb 
medycznych. To bardzo cenne.
Wszystkim, którzy podarowali w tych dniach swój 
prywatny, wolny czas, często pokonując ponad 20 
kilometrów, by z nami być – bardzo dziękujemy!

Magdalena Welman

1 listopada przedstawiciele Rady Młodzieży z 7-6 Hufca Pracy z warszawskiej Woli razem z parafianami 
kościoła p.w. Świętej Trójcy brali udział w kweście prowadzonej na terenie Cmentarza Ewangelicko-
-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej w Warszawie. Zebrane fundusze przeznaczone będą na kontynuację 
remontu kaplicy warszawskiego króla piwa Hermana 
Junga, renowację zabytkowych pomników i kaplic, tej 
wielokrotnie niszczonej podczas powstań narodowych 
w XIX wieku i wojen w XX wieku, nekropolii. Dzięki 
dotychczas prowadzonym zbiórkom funduszy i spo-
łecznemu zaangażowaniu udało się już wyremontować 
wiele cennych rzeźb nagrobkowych, grobów i grobow-
ców.  W tym roku również wolscy „Aktywni” chcieli 
zrobić „coś dobrego”, po to, by pielęgnować pamięć 
o przeszłości będącej częścią naszej wspólnej histo-
rii. Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim znajdują 
się bezcenne pomniki o wielkiej wartości artystycznej 
i historycznej. Spacerując alejkami nekropolii, uczest-
nicy mieli także okazję zagłębić historię warszawskie-
go przemysłu, poznać panteon wielkich osobistości 
współtworzących przez przeszło dwieście lat oblicze 
naszego miasta. 
- Pamięć o zmarłych świadczy o naszej kulturze. Była 
to naprawdę pouczająca „lekcja” empatii i wrażliwości 
społecznej – skomentowała kwestująca młodzież .

Tekst i zdjęcia – Carin Obuch-Woszczatyńska – opiekun

LEKCJA SPOŁECZNA

Wnętrze kaplicy Jungów,  odrestaurowany 
fragment malowideł, fot. Aldona Karska, 2015 

Przed kaplicą Jungów, Fot. Lucjan

Kwesta 2015
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Komisja miała trudny wybór….

KONKURS PLASTYCZNY
W ramach przygotowań do obchodów 500 lat Re-
formacji Wydawnictwo Augustana zorganizowało 
Reformacyjny Konkurs Plastyczyny. By przypo-
mnieć o reformacyjnych zasadach: solus Christus, 
sola gratia per fidem, sola Scriptura, solum Ver-
bum zaproponowano by uczniowie zilustrowa-
li jedną z wypowiedzi Jezusa zaczynającą się od 
słów: „Ja jestem...”. W konkursie mogli uczestni-
czyć uczniowie w 4 grupach wiekowych” 
• I – do kl. III szkoły podstawowej, 
• II – od kl. IV do kl. VI szkoły podstawowej, 
• III – gimnazjum, 
• IV – szkoły ponadgimnazjalne.
W naszej parafii powstało do końca paździer-
nika 76 prac, spośród, których jury wybrało 13  
i przesłało je do kolejnego etapu, etap diecezjalny, 
odbywa się w listopadzie, najlepsze prace zostaną 
przekazane do etapu ogólnopolskiego, gdzie ko-

misja wybierze 3 najlepsze prace w każdej grupie 
wiekowej i jako nagrodę opublikuje je w kolejnych 
numerach czasopisma Zwiastun.
Do etapu diecezjalnego zostały zakwalifikowane 
prace: Łucji Łukasiewicz, Zofii Sobańskiej, Joan-
ny Borskiej, Tadeusza Marczyńskiego, Szymona 
Kielaka  (grupa I), Zuzanny Wróbel, Emilii Siko-
ry, Aleksandra Ogrodzkiego, Mateusza Tyslera, 
Maurycego Sokolnickiego, (grupa II), Zuzanny 
Welman, Agnieszki Nowak (grupa III), Katarzyny 
Hasiuk (grupa IV). Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczniom, którzy przygotowali prace plastyczne. 
W naszej Parafii jury wyróżniło poza tym kolejne 
20 prac, uczniowie, których prace zostały przeka-
zane do etapu diecezjalnego oraz ci, których pra-
ce zostały wyróżnione dostali dyplomy i nagrody, 
sponsorowane przez Parafię.

Elżbieta Byrtek

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALU  
„ZASŁUŻONY DLA TOLERANCJI”
22 listopada. Po nabożeństwie głównym odbyła 
się w Kościele    Ewangelicko-Augsburskim Świę-
tej Trójcy uroczystość wręczenia Medali „Zasłu-
żony dla Tolerancji”. Nagroda ta jest corocznie 
przyznawana przez Fundację Ekumeniczną TO-
LERANCJA działającą od 1998 r. 
W tegorocznej edycji Kapituła Nagrody przyznała 
Medal „Zasłużony dla Tolerancji” następującym 
osobom:
– o. Ludwikowi Wiśniewskiemu – dominika-
ninowi, za odważne wprowadzenie w przestrzeń 
funkcjonowania Kościoła Katolickiego, elemen-
tów dających człowiekowi prawo wyboru i wol-
ności
– Romanowi Michalakowi – za założenie Eku-
menicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dają-
cego człowiekowi możliwość budowania szerokiej 
płaszczyzny dialogu i niwelowania barier.

– Dariuszowi Ciupiałowi z Fundacji Św. Cyry-
la i Metodego – za budowanie mostów jednoś-
ci między Narodami, a zwłaszcza za działania na 
rzecz wzmocnienia Rodzin przez wspieranie Oj-
ców w programie Tato.Net
Po przywitaniu zebranych przez Przewodniczą-
cego Rady Fundatorów – prof. Karola Karskiego 
odczytano protokół Kapituły Nagrody, wygłoszo-
no laudacje i wręczono medale poszczególnym 
nagrodzonym. Każdy z nich wygłosił krótkie 
przemówienie. Wśród nagrodzonych jest nasz pa-
rafianin pan Roman Michalak.
Po wręczeniu nagród, wystąpił przedstawiciel Sto-
warzyszenia Jedności Muzułmańskiej i przedsta-
wiciel diaspory żydowskiej z Poznania. Część ofi-
cjalną zakończył prof. Karol Karski krótkim pod-
sumowaniem. Następnie zaproszono wszystkich 
zabranych na poczęstunek w do „Lutheraneum”.

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

22. 11. 2015 r. Wręczenie medalu panu Romanowi Michalakowi
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„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, któ-
rą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.”  

Przyp. Sal. 22:6

„W zborze ewang. augsb. w Warszawie, Króle-
stwie Polskim, ochrzczono od 1. grudnia 1871 r. 
do tegoż dnia 1872 r., chłopców 280, dziewcząt 
250, razem 530; z katolickiego kościoła przeszło 
17 osób, ile zaś na wyznanie katolickie, nie wiado-
mo; konfirmowano dzieci 292; wstąpiło w związki 
małżeńskie par 186; do komunji św. przystępo-
wało osób 9253.” (Zwiastun Ewangeliczny nr 1  
z 1875) 
Naturalny rozwój każdej społeczności to relacje, 
związki i oczywiście dzieci. Ponieważ rok szkolny 
2015/2016 nabrał już rozpędu, od trzech miesięcy 
młodzi ludzie intensywnie pracują, pozostańmy 
przy temacie szkolnictwa – szkolnictwa ewangeli-
ckiego, głównie w Warszawie. 
Obszernie relacjonuje tę kwestię m.in. 15. numer 
Zwiastuna Ewangelicznego z 1863 roku:
„Przy Warszawskim Kościele Ewangelicko – 
Augsburskim istnieją Szkoły: męzka i żeńska,  
z których pierwsza otworzona została w r. 1777. 
(...) Do szkół obudwóch w ubiegłym roku szkol-
nym było zapisanych uczniów 316, uczennic 
217. Na egzaminie otrzymało Listy pochwalne  
23 uczennic, nagrody 14; chłopców zaś otrzymało 
nagrody 12, Listy pochwalne 35. Szkoły pomie-
nione utrzymywane są wyłącznie i jedynie kosz-
tem parafjan, a płaca nauczycieli w Szkole męz-
kiej wynosi rocznie złotych polskich 9,095 gr. 20,  
w żeńskiej zaś 9,587 złp. i gr. 10. 
Staranność o utrzymanie tych szkół i rozwój ich, 
jest wymownem świadectwem troskliwości jaką 
otacza Kościół Ewangelicki najważniejszą gałęź 
życia społecznego, to jest, wychowanie publicz-
ne. Nauki w obudwóch szkołach wykładane są 
wedle planu zakładów elementarnych, a staranie 
nauczycieli i nauczycielek, zwrócone głównie ku 
rozwinięciu władz umysłowych i serca uczącej się 
młodzieży. 
Nadto parafja Warszawska utrzymuje przy cmen-
tarzu Ewangelicko-Augsburskim szkółkę religijną, 
która dla oddalonych od kościoła mieszkańców 

W SPRAWIE SZKÓŁ ZBOROWYCH WARSZAWSKICH
Z KART HISTORII NASZEJ PARAFII:

przedmieścia Wolskiego, a w części i Powązkow-
skiego, jest prawdziwem dobrodziejstwem. Do 
szkółki rzeczonej uczęszczało dzieci 48, utrzyma-
nie zaś szkoły, która ma jednego nauczyciela tylko, 
wynosi rocznie 1,200 złotych. 
Tak więc w minionym roku szkolnym w trzech 
szkołach parafji Ewangelicko- Augsburskiej  
[w Warszawie] pobierało nauki 581 dzieci, co na 
liczbę ogólną parafjan, która wynosi około 10,000 
głów i przy znacznej liczbie młodzieży ewange-
lickiej uczęszczającej do innych zakładów nauko-
wych warszawskich, dobrze świadczy o garnieniu 
się Ewangelików do nauki.” (ZE nr 15 z 1863)
Oby dzieci i młodzież zawsze tak chętnie garnęły 
się nauki! 
Wydarzenia wojenne XIX i XX wieku pozostawi-
ły po sobie smutną spuściznę. Każdy aspekt ży-
cia w Europie został nimi naznaczony. Ucierpiała 
wiele społeczność ewangelików w Polsce. Dziś 
mamy w całej Polsce 18 szkół ewangelickich:  
5 podstawowych, 5 gimnazjalnych, 5 szkół śred-
nich, jedno studium policealne, jedną zasadniczą 
szkołę zawodową i jedną szkołę ponadgimna-
zjalną dla osób z umiarkowanym upośledzeniem 
umysłowym. Szkoły te otwarte są na osoby innych 
wyznań. W Warszawie, dzięki staraniom Ewange-
lickiego Towarzystwa Oświatowego, ewangelicka 
szkoła działa drugi rok. Jest to szkoła podstawo-
wa, która „wyrosła” z Ewangelickiego Przedszko-
la „Szkrabki”.
W sprawozdaniu za rok 1864 w Zwiastunie Ewan-
gelicznym nr 13 z 1865 r. czytamy:
„Kościół Luterski w Królestwie, liczył w roku mi-
nionym około 300,000 wyznawców, Zborów 62, 
filiałów 43. Szkół w tymże roku istniało 614, 
a młodzieży uczęszczało do nich 24,422. Liczba 
ta jest znaczną, jeżeli pomyślimy, że ewangelicy 
oprócz miast i niektórych części kraju, miesz-
kają rozproszeni, i z tego powodu nieraz nie są  
w stanie posyłać dzieci swych do szkoły, a często 
pozbawieni są nawet możności uczęszczania do 
kościoła. Okoliczność ta wykazuje konieczność 
utworzenia przynajmniej dwóch podróżnych Pa-
storów i kilku takichże nauczycieli.”

Musimy pamiętać, że dzieci, o których czytamy 
powyżej, dorastały i zakładały rodziny w czasie 
wielkich zamieszek, i przyszłości pod znakiem 
zapytania, czasie, w którym żywa była pamięć Po-
wstania Listopadowego, a Styczniowe dogasało. 
Wielu Polaków zmuszonych było opuścić kraj. 
Kraj, którego na dobrą sprawę już nie było... Nie 
łatwo było w takich okolicznościach pracować nad 
rozwojem edukacji i powstawaniem nowych szkół.  

W ZE nr 5 z 1904 roku znajdujemy taką infor-
mację, dotycząca zborowych szkół warszawskich:
„Do początku bieżącego roku szkolnego para-
fia nasza posiadała 5 szkół początkowych mie-
szanych, o czterech oddziałach każda, i 2 szkoły 
sześcioodziałowe przy kościele, męską i żeńską. 
Ze względu na przepełnienie szkół i na wielki 
napływ żądnych nauki, od wakacyj otworzono  
3 nowe szkoły mieszane, czterooddziałowe: na 
Nowej Pradze, przy ulicy Wolskiej i w naszym no-
wym domu sierot przy ulicy Karolkowej. Okolica 
Wolska posiada więc obecnie 5 szkół początko-
wych. (…) Dla łatwiejszego zorientowania się za-
znaczyć należy, iż w pięciu szkołach okolicy Wol-
skiej, na ogólną liczbę przeszło 300 uczniów, jest 
słabo uzdolnionych dzieci około 80-ciu.” 
Ponad 300 uczniów w ewangelickich szkołach na 
samej Woli... 
Zwiastun nr 9 z tego samego roku podaje:
„Dzieci przybywają do szkoły nie tylko z Warsza-
wy, lecz również z okolicy nawet bardzo odległej, 
np. z Sielc, Czerniakowa, Powązek, Młocin, Poto-
ku, Pelcowizny, Nowego-Brudna, Grochowa i t.d. 
Tym należałoby w szkole, przynajmniej podczas 
najchłodniejszej pory, dać szklankę gorącej herba-

ty, boć oprócz kawałka chleba na pewno nic ze 
sobą nie przyniosą z domu.”

W 1904 roku do szkół ewangelickich w Warszawie 
zapisano 1206 dzieci. Nie dla wszystkich chętnych 
starczyło miejsc. Dla porównania podam, że rok 
wcześniej, ewangelickie szkoły w Warszawie goto-
we były na przyjęcie 800 uczniów, a przyjęto ich 
950. Ze względu na zachowanie odpowiednich 
wymagań higienicznych i pedagogicznych była to 
ostateczna  liczba. 
„Najbiedniejszy wyrobnik stara się obecnie, aby 
dziecko jego choć czegokolwiek się nauczyło; 
wie dobrze o tem z własnego doświadczenia, że 
jeśli syna odda do rzemiosła lub fabryki, tenże nie 
umiejąc czytać i pisać, nie zajdzie daleko, a o wy-
zwoleniu na czeladnika nie może być mowy. (…) 
Poruszyliśmy jedynie praktyczną stronę, pomijając 
już, że każdy ewangelik powinien umieć przynaj-
mniej czytać, aby módz przyjąć udział w nabożeń-
stwie kościelnem, a w domu wziąć do ręki Pismo 
święte i modlitewnik.
Pragnąc utrzymać piękną tradycję parafji 
ewangelickich, które zawsze pamiętały o wy-
chowaniu swojej młodzieży, należy nam bez-
warunkowo powiększyć ilość szkół.” (ZE nr 7 
z 1902 r.)

Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego 
serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swo-
jej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą  
w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich sy-
nów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim 
domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. 5 Mojż. 6:5-7

Magda Welman

ul. Królewska 19, budynek Szkoły Powszechnej  
(nie istnieje)

ul. Kredytowa 2, budynek, w którym mieściło się Zeńskie 
Gimnazjum im. Anny Wazówny (nie istnieje)
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ZAUWAŻONE W PODRÓŻY

W dniu 8 sierpnia 2015 r. odbyłyśmy z biurem 
turystycznym „Horn” wycieczkę do Działdowa 
i Nidzicy. Nie był to nasz pierwszy pobyt w tych 
miejscowościach - w latach 2000 i 2008 Parafia 
także organizowała wyjazdy do nich (zob. „Infor-
mator” nr 1/2009).

Warto było porównać wrażenia z poprzednich 
wyjazdów i zobaczyć jak zmieniły się te miastecz-
ka. Niewątpliwie są bardziej zadbane, wypięknia-
ły. W Działdowie będący jeszcze w 2000 roku w 
ruinie zamek krzyżacki został odrestaurowany 
i przekształcony w siedzibę władz miejskich. W 
ratuszu utworzono „Multimedialne Muzeum 
Państwa Krzyżackiego”. Sama idea nienajgor-
sza – widać postawienie na turystykę, a także 
zmianę „czarnego PR-u” Krzyżaków – zaczyna 
się o nich mówić w sposób bardziej wyważony, 
z historycznym obiektywizmem. Niestety cza-
sem idzie to trochę za daleko. W trosce o atrak-
cyjne przybliżenie historii dzieciom zaczyna się 
infantylizować przeszłość – z Krzyżaków robi 
się śmiesznych rycerzy-zabawki, a z wydarzeń hi-
storycznych fajną zabawę (a nie zapominajmy, że 
mówimy również o wojnach i ludzkiej krzywdzie) 
– trochę jak (z zachowaniem proporcji) w Muze-
um Powstania Warszawskiego.

Nas oczywiście najbardziej interesowały akcen-
ty ewangelickie. Nowy kościół przy ul. Jagiełły 
udało się sfotografować „w biegu” (był zamknię-
ty – sobota). Sprzed siedziby parafii zniknął 
głaz upamiętniający, mieszczące się tam niegdyś  
(w latach 1927-1939), Muzeum Mazurskie, za 
to przybyły na budynku parafialnym tablice, po-
święcone ww. muzeum i znanemu mazurskiemu 
poświęcona działającemu w latach międzywojen-
nych polskiemu Seminarium Nauczycielskiemu, 
założonemu m.in. przez ks. E. Lodwicha-Ledwę 
z myślą o przywracaniu do polskości młodzieży 
mazurskiej, silnie germanizowanej od poł. XIX 
w. Szkoda tylko, że jest ona tak skromna.

Zajrzeliśmy również do – szczęśliwie otwarte-
go – wielkiego, górującego nad miastem dawne-

SZLAKIEM ZAMKÓW KRZYŻACKICH

go kościoła ewangelickiego. Charakterystyczne 
empory nie pozostawiają wątpliwości, komu on 
wcześniej służył. Od roku 1981 służy katolikom 
i niestety tablice pamiątkowe w przedsionku nie 
zawierają żadnych informacji o jego ewangeli-
ckiej przeszłości.

Podobnie w Nidzicy – kościół pw. św. Wojcie-
cha, od 1945 r. katolicki, swoim wnętrzem jednak 
świadczy o ewangelickiej przeszłości. Tablica in-
formacyjna wspomina jedynie o „reformacyjnym 
epizodzie”. 

Za to zamek krzyżacki, będący niegdyś siedzibą 
komturii działdowskiej, odbudowany po wojen-
nych zniszczeniach, góruje nad miastem i mieści 
wiele instytucji, m.in. ośrodek kultury, muzeum, 

hotel i Bractwo Rycerskie. Podczas naszej wizyty 
na dziedzińcu była prezentowana bardzo cieka-
wa wystawa fotograficzna ukazująca losy mazur-
skich miast podczas Pierwszej Wojny Światowej. 
Wiemy jak silnie ucierpiały one w czasie ostatniej 
wojny. Ale i poprzednia obeszła się z nimi okrut-
nie, obracając większość z nich, w tym i Nidzicę, 
w niemal całkowitą ruinę. Oprowadzał nas po 
zamku bardzo zaangażowany przewodnik (para-
fianin ks. Rolanda Zagóry), dzielący się z nami – 
poza oficjalnym programem zwiedzania – własną 
wiedzą i wspomnieniami (jego rodzina mieszkała 
w Nidzicy podczas wojny i po „wyzwoleniu”) na 
temat tego miasta.

Mimo koszmarnego upału (jeden z najgorętszych 
dni tegorocznego lata) wycieczka była bardzo 
udana, pozwoliła nam też przypomnieć sobie te 
dwie (zwłaszcza Działdowo), tak bardzo związa-
ne z ewangelicyzmem na Mazurach miejscowości.

E. Chmiel i A. Sadowska

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Działdowie

Działdowo, wnętrze dawnego kościoła ewangelickiego, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Podwyższonego Krzyża 
Świętego, fot. Alicja Sadomska, 2015 r. 

Nidzica, kościół św. Wojciecha, fot. A. Sadomska 
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W roku 1821 pragnienia i dążenia 314 rodzin 
ewangelickich Rawy i okolicy przybrały konkret-
ne kształty. Wybrano nieformalną radę parafial-
ną, która miała reprezentować ewangelików raw-
skich wobec władz państwowych. 
W jej skład weszli: aptekarz Daniel Jende, bur-
mistrz Rawy - Rutkowski, Jan Kinastowski, Leo-
pold Gorgas i Fryderyk Eckhold. Wystąpiono też 
do władz państwowych o oddanie ewangelikom 
ruin katolickiego kościoła Świętego Ducha w Ra-
wie. Po pięciu latach starań ewangelicy uzyskali je 
wraz z należącym do nich terenem za sumę 1200 
złotych polskich. Warto wspomnieć, że historia 
tej budowli sięga XIV w. W 1374 r. mieszczanin 
Mikołaj Paczotka ufundował w tym miejscu szpi-
tal  i kaplicę pw. Świętego Ducha. Od 1378 r. był 
w posiadaniu benedyktynów. Gdy kaplica okaza-
ła się za mała wybudowano większy, murowany 
kościół, konsekrowany w 1669 r. W następnych 

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ:
HISTORIA PARAFII W RAWIE MAZOWIECKIEJ  

Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
fot. Aldona Karska, 2008 r. 

Koniec XVIII i pierw-
sza połowa XIX wie-
ku przyniosły na zie-
miach polskich oży-
wiony ruch osadniczy. 
Powstały wtedy nowe 
miasta i osiedla prze-
mysłowe, zakładano 

nowe wsie. Wśród osadników przybyłych z prze-
ludnionego zachodu Europy znajdowali się także 
nasi współwyznawcy. Zazwyczaj w poszukiwaniu 
nowej ojczyzny osiedlali się większymi grupami 
w miastach bądź tworzyli oddzielne kolonie wiej-
skie. Na zasiedlonych terenach częstokroć brak 
było parafii ewangelickich, a tym samym opieka 
duszpasterska nad nowo przybyłymi była utrud-
niona czy wręcz niemożliwa. Chcieli oni jednak 
pozostać wierni wierze ojców, dlatego rychło po 
osiedleniu się rozpoczynali starania o zakładanie 
szkół i parafii ewangelickich. 
Tak było też w Rawie oraz w jej 
bliższych i dalszych okolicach.  
W samej Rawie ewangelicy-tkacze 
osiedlili się z początkiem XIX wie-
ku. Powstały też wiejskie kolonie: 
Franciszkanów (1800), Strobów 
(1800), Kochanów i Brzozów 
(1802). Nieco później (ok. 1820) 
założono w tych okolicach na-
stępne kolonie ewangelickie: An-
nosław, Kaleń, Łochów, Raducz, 
Stanisławów, Studzianki i Trano-
pol. Wówczas zaistniała koniecz-
ność zapewnienia nowym ewan-
gelickim osadniom odpowiedniej 
opieki duszpasterskiej. Wobec 
braku w pobliżu parafii ewangeli-
ckiej, jedynie założenie jej w Rawie 
Mazowieckiej mogło ten problem 
rozwiązać. 

dziesięcioleciach miasto niszczyły wojny szwedz-
kie, zarazy i pożary. Kościół stopniowo popadał 
w ruinę. Gdy ewangelikom przekazano kościół 
podjęto natychmiast jego odbudowę i zajęto się 
wyposażaniem wnętrza. Mimo poważnych trud-
ności już w roku 1828 za sumę 24 860 złotych 
kościół został odbudowany, a w następnym roku 

rząd formalnie zatwierdził istnienie Ewangeli-
cko-Augsburskiej Parafii w Rawie Mazowieckiej. 
Wybudowano też drewnianą plebanię z mieszka-
niem dla księdza i kantora. 
Następne lata to okres stopniowego rozwo-
ju Parafii i jej stabilizacji, od momentu gdy jej 
proboszczem został ks. Karol Wilhelm Kliem 
(1832-1850). Wśród jego następców pracowali 
w Rawie księża: dr. Teodor Ludwig (1851-68), 
K. Fr. Wendt (1869-1879), Ferdynand Michael 
Baumbach (1881-1885), Ludwig Leopold Frey-
man (1901-1907) i Arnold Hammermeister 
(1929-1945). Działalność Parafii utrudniał fakt, 
że stanowisko proboszcza często wakowało, np. 
w latach 1909-1929, i kierowana była przez ad-
ministratorów - proboszczów sąsiednich, dość 

odległych parafii w Tomaszowie Mazowieckim, 
Brzezinach czy Łowiczu. 
Około roku 1860 Parafia w Rawie liczyła 3500 
dusz. Na jej terenie zorganizowano 18 szkół 
ewangelickich, do których w tym czasie uczęsz-
czało 540 dzieci. W szkołach tych odbywały się 
też nabożeństwa. Poszczególne kolonie oprócz 
szkół miały także swoje cmentarze, których było 
na terenie Parafii także 18. W roku 1860 wybu-
dowano murowaną plebanię, a dwa lata później 
przeprowadzono remont kościoła. 
Parafia w Rawie poważnie ucierpiała podczas  
I wojny światowej; kościół i plebania zostały 
poważnie uszkodzone, wielu parafian zostało  
deportowanych w głąb Rosji, a ich domy i go-
spodarstwa uległy zniszczeniu podczas działań  
wojennych. Wielu z nich nie powróciło już z wo-
jennej tułaczki i liczba dusz spadła w roku 1923 
do 3000. Istniejące trudności były tym większe, że 
dopiero od roku 1929 miała Rawa znowu własne-
go proboszcza. Dopiero więc od tego roku prace 
remontowe na plebanii i w kościele nabrały tem-
pa. Ożywiło się też życie religijne, m.in. powstał 
chór parafialny i orkiestra puzonistów. 
Szczególne ożywienie w życiu Parafii wywołał 
obchód 100-lecia jej istnienia. Obchodzono je 
z dwuletnim opóźnieniem - 31 maja 1931 roku, 
z udziałem między innymi ks. bpa dr. Juliusza 
Burschego i księży superintendentów: A. Scho-
eneicha i J. Dietricha. 
Na tę rocznicę wyremontowano kościół, wybu-
dowano nową wieżę kościelną, ufundowano dwa 

Wnętrze kościoła, fot. Aldona Karska

Wnętrze kościoła, fot. Aldona Karska
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ERFURT to miejsce, które ma kluczowe znaczenie dla historii Reformacji. To w pobliżu tego miasta, 
młody student Marcin Luter wracając z wakacji podczas groźnej burzy złożył ślubowanie, postanawiając 
wstąpić do klasztoru. I tu w Erfurcie uzyskał kolejne stopnie uniwersyteckiego wykształcenia a w klasz-
torze augustianów otrzymał podstawową formację teologiczną. 

dzwony i wyposażono na nowo wnętrze kościoła. 
Przy tej okazji dała o sobie znać znaczna ofiar-
ność ewangelików rawskich. 
Pomyślny rozwój Parafii został przerwany przez 
II wojnę światową. Zdziesiątkowała ona zbór 
i spowodowała znaczne straty w majątku parafial-
nym. Kościół został w roku 1945 zbombardowa-
ny; pracę parafialną utrudniał brak duchownego 
na miejscu i zakwestionowanie praw Parafii do jej 
majątku, w szczególności plebanii i kościoła. 
Ewangelicy z Rawy i okolicy przez siedem lat po 
wojnie uczęszczali na nabożeństwa do odległego 
o 34 kilometry Tomaszowa Mazowieckiego. Tam 
też byli chrzczeni, konfirmowani, tam udzielano 
im ślubów itd. Ówczesny proboszcz parafii to-
maszowskiej ks. dr Woldemar Gastpary został też 
administratorem parafii w Rawie. Jego wysiłkom 

parafia ta zawdzięcza odzyskanie na drodze sądo-
wej kościoła i plebanii wraz z należącymi do nich 
gruntami, a także odbudowę kościoła Świętego 
Ducha. 12 czerwca 1952 roku odbyło się pierw-
sze nabożeństwo i poświęcenie odbudowanego 
kościoła przez ks. bp. Karola Kotulę. Było to 
wielkie wydarzenie dla liczącej wtedy jeszcze po-
nad czterysta dusz Parafii. 
Odtąd odbywały się w Rawie nabożeństwa regu-
larnie raz w miesiącu. Administrację Parafii spra-
wowali kolejno księża: dr Woldemar Gastpary 
(do 1955 i w latach 1964-65), Eugeniusz Jungto 
(1955-64), dr Henryk Czembor (1966-83) oraz 
od 1983 roku ks. Roman Pawlas. Obecnie admi-
nistratorem Parafii w Rawie Mazowieckiej jest  
ks. dr Marcin Undas, a opiekę duchowną sprawu-
je Diakon Halina Radacz. 

Źródło: www.rawa.luteranie.eu

MIEJSCA ZWIĄZANE Z REFORMACJĄ …

Erfurt został założony w 742 r., 
był związany z arcybiskupstwem 
Moguncji, prawa miejskie otrzy-
mał już w 1120, w 1243 władzę 
nad Erfurtem przejęła rada miej-
ska. W 1392 roku założono tu 
uniwersytet (został zlikwidowany 
w 1816 roku a reaktywowany w 
1994). Dzisiaj jest stolicą Turyn-
gii, ma 205 tys. mieszkańców. 
Gdy Luter  w kwietniu 1501 ro- 
ku przybył do Erfurtu miasto 
miało 4 kościoły fundacyjne,  
21 kościołów miejskich, 11 koś-
ciołów klasztornych! W mie-
ście żyło wówczas 20 tys. ludzi,  
w tym 2000 studentów. Później-
szy reformator rozpoczął stu-
dia na wydziale nauk wyzwolo-
nych. Mieszkał prawdopodobnie  
w Georgenburse, w pobliżu klasz-
toru augustianów. Po studium 
trivium (gramatyka, dialektyka, 
retoryka) w 1502 r. został bakałarzem. Po studium 
quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia, 
muzyka) 7 stycznia 1505 złożył egzamin magister 
artium. Miał wówczas możliwość kontynuowania 
studiów na trzech kierunkach: teologia, prawo lub 
medycyna. Zgodnie z życzeniem ojca zapisał się 
na wydział prawa i 20 maja 1505 rozpoczął studia 
prawnicze. 

20 czerwca 1505 r., a więc mie-
siąc później, wziął krótki urlop 
i udał się w strony rodzinne.  
W drodze powrotnej, 2 lipca 1505, 
w pobliżu Erfurtu, koło miejsco-
wości Stotternheim (dzisiaj jest 
to dzielnica Erfurtu), zastała go 
burza z groźnymi wyładowaniami 
atmosferycznymi. Obawiając się  
o swoje życie prosił w modlitwie  
o pomoc św. Annę, przyrzekając, że 
jeżeli przeżyje, zostanie mnichem. 
W miejscu tym ustawiono w 1917 r. 
pamiątkowy głaz z czerwonego 

granitu ufundowany przez oby-
watelkę Erfurtu Dorotę Peter-
seim z okazji jubileuszu 400-le-
cia Reformacji. Na głazie tym z 
każdej strony odczytujemy dość 
patetyczne napisy informujące, 
że jest to punkt narodzin Re-
formacji, że błyskawice z nieba 
wskazały drogę młodemu Lu-
trowi,  że zwracał się o ratunek 
do św. Anny i że zobowiązał się  
zostać mnichem; podana jest 
też data całego wydarzenia. Nie-
opodal posadzono w 2005 ro- 
ku lipę z okazji rozpoczynają-
cych się obchodów 500 rocznicy  
Reformacji.  
Ale wracając do 1505 roku: Mar-
cin Luter mimo sprzeciwu ojca 
wypełnił swoje przyrzeczenie  
i 17 lipca wstąpił do zakonu au-
gustianów. Klasztor ten powstał 
w Erfurcie w 1266 roku, stając się 

największym i najbardziej znaczącym konwentem 
saskiej prowincji zakonu. Posiadał własną szkołę 
wyższą związaną z uniwersytetem. 
Wczesnogotyckie prezbiterium klasztornego 
kościoła z kolorowymi witrażami, przedstawia-
jące m.in. życie Jezusa oraz św. Marcina z Tours 
i św. Augustyna, pochodzą z XIV w. A w jed-
nym z witraży wśród symbolicznych elementów 

Erfurt, uniwersytet Collegium maius, 2013 r.

Stotternheim, miejsce upamiętniające
przełomowy moment w życiu M. Lutra 
– decyzja o wstąpieniu  do klasztoru. 

Wnętrze kościoła klasztornego z witrażami w prezbiterium, 2015
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zwierzęcych i roślinnych znajduje się też prototyp 
róży Lutra. Poza ołtarzem głównym, kościół miał  
9 ołtarzy bocznych (zlikwidowane po Reformacji). 
Dom dla gości, w którym przebywał Luter za-
nim rozpoczął nowicjat we wrześniu 1505 r., jest 
najstarszą częścią klasztoru  
i pochodzi z okresu założy-
cielskiego. 
W 1506 Luter złożył śluby 
zakonne przed ołtarzem, 
leżąc na płycie nagrobnej 
Johannesa Zachariasa (zm. 
1428), który był wielkim 
przeciwnikiem Jana Husa 
i wraz z innymi ojcami so-
borowymi przyczynił się do 
jego spalenia jako kacerza 
na Soborze w Konstancji w 
1415 roku. Później, zapo-
znawszy się z pismami Husa, 
Luter zajął wobec niego po-
zytywną postawę. 

w Erfurcie nie przebiegały systematycznie. Już 
jesienią 1508 Staupitz, dziekan wydziału teolo-
gicznego, przenosi go do Wittenbergi. Augustianie 
mieli na tym uniwersytecie do obsadzenia dwie ka-
tedry: Staupitz miał profesurę w zakresie biblisty-
ki, Luter miał przejąć katedrę filozofii i wykładać 
etykę Arystotelesowską. Jego właściwe zaintereso-
wania koncentrowały się jednak na biblistyce. 
Stara dzielnica uniwersytecka w Erfurcie rozcią-
gała się wzdłuż rzeki Gera. Audytoria znajdowały 
się w Collegium maius. Tam Luter podczas „wielkich 
dysput” zbierał pierwsze naukowe doświadczenia 

Cela Marcina Lutra w klasztorze w Erfurcie

Erfurt, klasztor, posadzka pochodzi z czasów Lutra…

Erfurt. Wnętrze kościoła Świętego Michała

4 kwietnia 1507 r. Luter został wyświęcony na ka-
płana w katedrze erfurckiej. Natomiast mszę pry-
micyjną odprawił w kościele klasztornym 2 maja 
1507 r., po której w refektarzu (jadalni), znajdują-
cym się na parterze, odbyło się przyjęcie sponso-
rowane przez jego ojca. Przybył on z 20 krewnymi 
i przyjaciółmi na prymicję i ofiarował klasztorowi 
20 guldenów.  Mimo dużych zniszczeń podczas 
ostatniej wojny, zachował się dawny refektarz  
z oryginalną posadzką z czasów Lutra. 
Budynek biblioteki z I połowy XVI w. został 
zbombardowany w 1945 roku. Dzisiejsza biblio-
teka obejmuje ponad 60 tys. tomów dzieł od XII 
do XX wieku.
Klasztor uszkodzony poważnie przez bomby  
25 lutego 1945 został odbudowany i odnowiony 
z zamiarem przywrócenia mu w miarę możliwości 
pierwotnego wyglądu. Jednak priorytet dano zmia-
nom podjętym w latach 1840-46 według projektu 
Schinkla. Klasztor, będący własnością  Kościoła 
Ewangelickiego Kościelnej Prowincji Saksonii, 
jest dzisiaj miejscem konferencji i spotkań z moż-
liwością noclegów. Cela Lutra w dormitorium,  
o powierzchni  3,10 x 2,40 m., przydzielona mu 
po powrocie z Rzymu (1511), jest udostępniana 
zwiedzającym. 
W semestrze letnim 1507 Luter rozpoczyna stu-
dia teologiczne, w 1509 r. zostaje bakałarzem  
w zakresie biblistyki i dogmatyki (sententarius),  
a po 11 semestrach doktorem teologii. Jego studia  

i składał egzaminy na stopnie bakałarza i magistra. 
Znajdowała się tam biblioteka, w której Luter po 
raz pierwszy zetknął się z pełnym tekstem Biblii. 
Naprzeciw Collegium maius znajduje się kościół 
św. Michała. Po utworzeniu uniwersytetu został 
podniesiony do rangi kościoła uniwersyteckie-
go. Księża tej parafii byli zarazem nauczycielami 
uniwersyteckimi. Obok kościoła augustianów 
świątynia ta odegrała ważną rolę w okresie Re-
formacji. Kazania ewangelickie głoszono tu już  
w 1520. Luter służył Słowem Bożym w tym koś-
ciele 21 października 1522. Przyjaciel Lutra Jo-

Erfurt, Krämerbrücke
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     Śp. Janina Grzelak (1929-2015)
25 września 2015 r. odeszła od nas na „wieczną wartę” po ciężkiej 
chorobie śp. Janka Grzelak. W okresie okupacji była uczennicą szko-
ły im. Anny Wazówny (oficjalnie była to szkoła galanteryjno-kon-
fekcyjna). Należała też do tajnej 39 drużyny harcerskiej, działającej 
przy szkole. W czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką. Za 
swą odwagę została odznaczona Krzyżem Walecznych. Po Powsta-
niu była wywieziona do Stalagu IV B. Po wojnie działała w polskich 
formacjach na Zachodzie i w 1947 r. wróciła do Polski. Skończyła 
studia ekonomiczne i pracowała w zawodzie do emerytury. Uczest-
niczyła też w Kole Wazowianek. Pogrzeb Janki odbył się w dniu  
12.10. b.r. na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie przy 
ul. Młynarskiej, celebrował ks. proboszcz Piotr Gaś.

Maria MilbrandtJanina Grzelak, 2008 r. 

WSPOMNIENIAhann Lang był tu od 1530 kaznodzieją; w 1548 
został w tej świątyni  pochowany. Inskrypcja po 
północnej stronie kościoła przypomina Lutra  
i Langa. 
Pomnik Lutra, znajdujący się przed Kauf-
mannskirche, stanął w tym miejscu dopiero w 
1889, chociaż powstał z okazji jego 400. rocz-
nicy urodzin (1883). Jest on wariacją pomnika 
w Wittenberdze i pokazuje Reformatora stoją-
cego na bulli papieskiej i trzymającego obiema 
rękami Biblię. Na czerwono-brunatnym coko-
le z granitu trzy reliefy z brązu przypominają 
działalność Lutra w Erfurcie – jako studenta,  
w klasztorze i w momencie wjazdu do miasta 
podczas podróży do Wormacji. Z przodu cokołu 
inskrypcja: „Dr Marcin Luter. Nie umrę, lecz żyć 
będę. Psalm 118, 17”. 

  Śp. Roman Waldemar Janowski  
  (1925-1983) 
w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin

Urodził się 2 grudnia 1925 r. w Łucku, w rodzinie urzędniczej. Tam mat-
ka jego, Klara z Szajerów Janowska; uczestniczka Plebiscytu Mazurskiego 
i ojciec, Józef  Janowski, były legionista Pierwszej Brygady dowodzonej 
przed Józefa Piłsudskiego, zamieszkali wkrótce po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości na kilkanaście lat. Ochrzczony został w miejscowym 
kościele ewangelickim przez ks. Alfreda Kleindinsta. W szkole powszech-
nej był harcerzem. Na rękawie jego mundurka co roku przybywały naszyte 
nowe sprawności, od „sobieradzika” w zuchach, aż po „Trzy pióra” zdo-
byte podczas wakacji w 1939 r. tuż przed wojną. Przed wojną też ukończył  
I klasę Państwowego Męskiego Gimnazjum w Łucku.

Wojna przyniosła nową – gorzką i bolesną rzeczywistość. Nie było mowy o nauce. Rodzina musiała się 
ukrywać przez kilka miesięcy u chłopów ukraińskich. Niespełna piętnastoletni Romek już zimą 1940 r. 
podjął pracę w charakterze pomocnika mierniczego przy wytyczaniu dróg przez lasy w pobliżu Łucka. 
Wspierał swych bliskich wydeptanymi w śniegu chudymi rublami i niewielkim deputatem drewna opałowego  
i słoniny. Po powrocie do Łucka pracował w Zakładzie Ogrodniczym. W tym czasie przeżył ciężko 
śmierć dwóch serdecznych przyjaciół. Jeden był synem polskiego policjanta, drugi – Żydem. 

W styczniu 1944 r. Klara Janowska wraz ze swoją koleżanką z pracy, p. Biskupską, podjęła próbę zor-
ganizowania ucieczki trzech rodzin z Łucka do Generalnego Gubernatorstwa. Ucieczka udała się. 
Czteroosobowa rodzina Janowskich  po kilkudniowych dramatycznych zmaganiach przybyła do ro-
dzinnej Warszawy. Roman Janowski podjął niebawem pracę w Zakładach „Tudor” w Piastowie i tam Reliefy na cokole pomnika 

Po zamieszkaniu w Wittenberdze Luter bywał 
jeszcze często w Erfurcie. W 1516 r. wprowadził  
Johanna Langa jako przeora, w 1521 zatrzymał 
się tutaj w drodze do Wormacji a w 1529 w dro-
dze powrotnej z Marburga. W 1537 musiał tutaj 
odpocząć z powodu choroby w  drodze powrot-
nej z Schmalkalden, gdzie uczestniczył w sejmiku 
książąt. 
Erfurt to nie tylko  miejsca związane z Marci-
nem Lutrem. To bardzo ciekawe miasto, z uro-
czą starówką, neogotyckim ratuszem, bogato 
zdobionymi kamienicami. Ciekawym miejscem 
jest Krämerbrücke, most-ulica nad rzeką Gera, 
początkowo drewniany, w roku 1323  zastąpiony 
kamiennym. Przechodząc przezeń trudno zorien-
tować się, że to most, bo  po obu stronach mijamy 
budynki mieszkalne ze sklepami. 

Tekst: Aldona i Karol Karscy
Zdjęcia: Aldona Karska

Pomnik Marcina Lutra w Erfurcie

Roman Waldemar Janowski
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przystąpił do działalności konspiracyjnej w AK, 
przybierając pseudonim „Waldek”. Zgłosił się 
równocześnie na lekcje przedkonfirmacyjne 
do ks. Zygmunta Michelisa. Był konfirmowa-
ny 21 maja 1944 r. w licznej grupie młodzieży,  
w kościele reformowanym przy ul. Leszno, gdyż 
macierzysty kościół Świętej Trójcy na pl. Mała-
chowskiego został we wrześniu 1939 r. spalony. 
Pewnego dnia, gdy wracał do domu ulicą Kró-
lewską, trafił w środek „łapanki”. Szczekanie 
psów, krzyki rozpaczy i strzelanina. Zewsząd 
nadjeżdżały „budy”, do których zagarniano ludzi  
z ulicy. Jedynym bliskim adresem, który znał, była 
plebania przy ul. Królewskiej 19. Mieszkał tam  
ks. Michelis z rodziną. Zdyszany wpadł tam 
nie wiedząc co będzie dalej. Ksiądz udzielił mu 
schronienia. Podczas wybuchu Powstania War-
szawskiego 1 sierpnia 1944 r. po południu, zgłosił 
się do dyspozycji majora „Kryski” stacjonującego  
w domu przy ul. Adama Idzikowskiego nr 4. Został 
przydzielony do służby w patrolach sanitarnych. 
18 września poległ jego ojciec, on sam został 
ranny w pierś i w rękę, dotarł do szpitala przy  
ul. Zagórnej. Na krótko przed likwidacją szpitala 
odnalazła go matka i zmusiła osłabionego upły-
wem krwi do wyjścia z grupą ludności cywilnej. 
Po pobycie w obozie przejściowym w Pruszkowie 
został zakwalifikowany do transportu skierowa-
nego do Auschwitz. W drodze, w pobliżu miej-
scowości Bliżyn wraz z innymi współtowarzysza-
mi został wyrzucony z pociągu. Z matką i siostrą 
znaleźli schronienie w domu nadleśniczego. Był 
chory. W ropiejących ranach wytworzyło się za-
każenie. Groziła mu utrata ręki. Dzięki pośredni-
ctwu miejscowego proboszcza rzymskokatolickie-
go zaopiekował się nim niemiecki oficer-lekarz, 
który tajnie przyszedł mu ze skuteczną pomocą. 
W styczniu 1945 r, dotarł do Warszawy i wkrót-
ce wyjechał z matką do Łodzi. Tam kontynuo-
wał naukę w szkole średniej, należał do Chóru 
Kościelnego i do Koła Młodzieży Ewangelickiej.  
W czerwcu 1945 r. został aresztowany przez funk-
cjonariuszy UB i osadzony w więzieniu, oskarżony 
o przynależność do AK. Wkrótce po zwolnieniu 
wyjechał do Margonina. Dzięki staraniom matki 
został skierowany do prac przy organizowaniu 

szkolnych pracowni w Państwowym Gimnazjum 
Leśnym - dla mężczyzn i został uczniem tegoż 
gimnazjum. Po powrocie do Warszawy studio-
wał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Wydziale Technologii Drewna. Podczas stu-
diów uczestniczył w życiu Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Świętej Trójcy, był członkiem Chó-
ru Kościelnego pod dyrekcją Waldemara Szajera, 
a także prezesem Koła Młodzieży Ewangelickiej. 
W 1952 r. zawarł związek małżeński z Aliną  
Eleonorą Rudzką. Po ukończeniu uczelni został 
skierowany do pracy w Elblągu, gdzie poza pracą 
zawodową działał ofiarnie w Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej przy ul. Kosynierów Gdyńskich  
nr 25 współpracują z kuratorem Parafii, p. Ta-
deuszem Radomskim i p. Janem(?) Damrozym,  
organistą. Założył miejscowy Chór Kościelny  
i został jego dyrygentem, a także przy udziale 
innych zborowników prowadził prace systemem 
gospodarczym, tworząc na strychu domu pa-
rafialnego scenę i salę widowiskową dla Teatru 
Młodzieży Ewangelickiej, który zorganizowała 
w Elblągu jego żona.Po odbyciu „nakazu pracy” 
w Elblągu i Radomsku powrócił z rodziną do 
Warszawy. Tu pracował na stanowiskach kierow-
niczych w Centralnym Laboratorium Przemysłu 
Drzewnego, a następnie w Centralnym Ośrod-
ku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Stolarki 
Budowlanej „Stolbud” w Wołominie. Pracując 
ukończył studia podyplomowe w zakresie che-
mii przemysłowej. Dokonał wielu wynalazków. 
Był autorem i współautorem licznych patentów 
i publikacji. Jako ekspert uczestniczył w odbu-
dowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Wie-
lokrotnie reprezentował stronę polską na konfe-
rencjach branżowych za granicą. Był członkiem 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemy-
słu Chemicznego, a także członkiem Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu Ma-
teriałów Budowalnych. Odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony 
dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo-
walnych”, wyróżniony nagrodą Komitetu Nauki  
i Techniki.  Nadal działał również w różnych  
kręgach w środowisku Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Był człon-

kiem Chóru Kościelnego i jego solistą (tenor), 
członkiem Komitetu Parafialnego i Rady Para-
fialnej. Od 1980 r. zasiadał w prezydium Komisji 
Ochrony Pamiątek Społecznego Instytutu Histo-
rycznego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie. Zmarł 6 czerwca  
1983 r. w Warszawie i tu został pochowany na miej-
scowym Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 

w grobie rodzinnym w al. 25 nr 30. Jego pogrzeb 
prowadzili trzej księża: ks. senior Ryszard Trenkler,  
ks. senior Jan Walter i ks. dr Włodzimierz Nast.
Przed Bogiem i Zborem wspominają ŚP Zmarłe-
go w miłości i serdeczności, żona z dziećmi, wnu-
kami i prawnukami, siostra oraz bliższa i dalsza 
rodzina.

Alina Eleonora z Rudzkich Janowska

„Modlitwa ma olbrzymią moc”

Piątkowy atak terrorystyczny zmienił sytuację 
świata na najbliższe lata. Odniósł on zamierzony 
skutek. Jego celem nie było tylko zabicie jak naj-
większej liczby cywilów, ale też wywołanie stra-
chu wśród ludzi, przez wpojenie im przekonania, 
że nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie.

W ten sposób świat nienawiści zatriumfował. Czy 
należy się temu dziwić? Chrystus zapowiadał, że 
Jego Królestwo nie jest z tego świata, zapowia-
dał, że na świecie będziemy doświadczać ucisku.

Tymczasem Boże Słowo wzywa nas do działania 
na rzecz pokoju i pokojowego współistnienia. 
Jednym, choć nie jedynym z narzędzi, jakie mamy 
w ręku jest modlitwa.

Dziś proszę Was, Siostry i Bracia w Chrystusie, 
o modlitwę. Módlmy się o tych, którzy zosta-
li ranni, o ich powrót do zdrowia, módlmy się  
o rodziny zabitych, aby odnajdywali pocieszenie  
i o siły do przejścia przez ten trudny dla nich czas.

Módlmy się o mądrość dla naszych przywód-
ców, aby umieli w rozsądny sposób znajdować 
rozwiązania w obecnej kryzysowej sytuacji na 
naszym globie.

Módlmy się o pokój i bezpieczeństwo dla naszych 
narodów i o to, byśmy w pokoju mogli prowadzić 
życie realizując swoje ambicje i marzenia.

Módlmy się o uchodźców, których sytuacja tak 
bardzo trudna, została jeszcze bardziej skompli-
kowana zamachami. Niezależnie od wyznawanej 
religii, większość z nich uciekała przed terrorem, 
który zapanował w ich ojczyznach, teraz będą 
przyjmowani ze strachem przez dużą część spo-
łeczeństw w krajach, w których chcieli prowadzić 
bezpieczne życie.

Pamiętajmy, modlitwa ma olbrzymią moc.

Panie Jezu, Zbawicielu, Tobie powierzamy tych, których 
tak niespodziewanie dotknęła tragedia terroru. Prosimy 
o to, byś dawał im swoje wsparcie. Prosimy cię o pokój na 
świecie i w Europie. Ty widzisz jak wielu ludzi jest prze-
rażonych tym, co się wydarzyło, jak wielu boi się o swoje 
życie. Widzisz też skomplikowaną sytuację milionów 
uchodźców. Prosimy Ciebie, który wszystko trzymasz  
w swoim ręku, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, 
miej w swojej opiece nasze życie oraz losy naszych bliskich, 
naszego kraju, Europy i całego świata.

Amen

MODLITWA BISKUPA JERZEGO SAMCA PRZESŁANA DO WSZYSTKICH 
PARAFII PO ATAKACH TERRORYSTYCZNYCH WE FRANCJI:
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

w godz. 1000-1600 

 
LUX MED TABITA  

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

faks: 22-737-64-56, 
sekretariat (czynny g. 800-1500)  22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę):  22-737-64-04  

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

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

 

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 
 

 
 

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

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

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

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  

Zdjęcie na okładce: Występy dzieci ze szkółki niedzielnej w Kościele Świętej Trójcy, 2013 r. 
fot. A. Karska 


