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Drogi Zborze, 

Siostry i Bracia w Chrystusie, 
 

„Zbór nie potrzebuje  jaśniejących osobowości, lecz wierne 
sługi Jezusa i braci” – konstatował w swoim rozmyślaniu Dietrich 
Bonhoeffer. UwaŜam, Ŝe to waŜne wskazanie człowieka, 
chrześcijanina, męczennika. NaleŜał do tych teologów, którzy po 
okresie racjonalizmu w Kościele zgłębili i przypomnieli 
teologiczną myśl reformatora Marcina Lutra. Obok Marcina Lutra 
i  Dietricha Bonhoeffera wspominamy w Święto Reformacji 
Jerzego Trzanowskiego, Matkę Ewę i wiele innych waŜnych 
postaci, wszak w nich odnajdujemy sługi Jezusa Chrystusa. W 
Pamiątkę Umarłych wspomnimy takŜe naszych najbliŜszych. Oni 
wszyscy jaśnieją w naszej pamięci. Wszak pozostawili nam 
przykład wiary. To prawda, Ŝe nie byli nieomylni. Niektórzy wręcz 
występowali przeciw ludzkim autorytetom, które zostały 
wyniesione przez samych ludzi do poziomu nieomylności. Nie byli 
teŜ z brązu. Zaś sam Kościół w swej autokrytycznej refleksji ich 
odbrązowił. Nie widzimy w tym zamachu na siłę i autorytet 
Kościoła. Wolno mu być silnym tylko siłą Chrystusa. Bez 
posłusznej wiary w Chrystusa, Kościół traci swoją wiarygodność, 
staje się wspólnotą odchodzącą od Boga. Źle się dzieje w 
Kościele, kiedy zamiast nawrócenia i pokuty, Kościół szuka 
jaśniejących osobowości, które w jego mniemaniu mają go 
uzdrowić i uczynić zdolnym do odwaŜnego uczestniczenia w Ŝyciu. 
Jeszcze bardziej Kościół błądzi, kiedy szuka nowych 
pośredników, których stawia obok Chrystusa.  

 
 PAMIĘTAJ – JESTEŚMY – z takim oznajmieniem zwracamy 

się w tym roku w Święto Reformacji do siebie nawzajem w Parafii 
oraz do mieszkańców naszego miasta.  
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Pamiętanie o Bogu, o świadkach wiary, o bogactwie tradycji 
Kościoła, o jego sile i słabościach, wierności Bogu, ale takŜe jego 
odstępstwie, ma nam pomóc w odwaŜnym i odpowiedzialnym 
spoglądaniu na nasze JESTEŚMY.  

 
Mamy nadzieję, Ŝe kolejny Informator Parafialny przyczyni się 

do naszego pamiętania o tym co waŜne. Przypomni nam o tym, co 
istotne. Zainspiruje nas w naszej osobistej i wspólnotowej 
refleksji do pogłębiania radosnej świadomości o tym, Ŝe 
JESTEŚMY.  

 
Serdecznie wszystkich zapraszam do uczestniczenia w 

naboŜeństwach, studiach biblijnych i innych spotkaniach 
parafialnych. Zachęcam do tego wszystkich – dzieci, młodzieŜ, 
studentów i pozostałych członków naszej Parafii. Przypomnę, Ŝe 
nasze spotkania są otwarte równieŜ dla osób spoza Parafii 
szukających wspólnoty z Bogiem i ludźmi.  

„Dziecko uczy się mówić, poniewaŜ ojciec mówi do niego. W ten 
sposób uczy się języka ojca. Tak teŜ uczymy się mówić do Boga, 
bowiem On najpierw do nas przemówił i mówi.” 

Uczmy się języka Boga przez poznawanie Jego Słowa, które 
odnajdujemy w Piśmie Świętym. 

 
Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za Was Bogu.  

Oddany Wam 
ks. Piotr Gaś 

 
 
 
 

www.swietoreformacji.pl 
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NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,  
KTÓRZY W DRUGIM  PÓŁROCZU 2010 ROKU 

OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY 
 

95-te urodziny: 
19. 08. - JAŚKIEWICZ Halina   
 

90-te urodziny: 
20. 07. - KRAJEWSKA Wanda  
03. 08. - OŁDACHOWSKA Helena  
24. 09. - VARISELLA Jolanta  
27. 10. - PIENIAK Sabina  
22. 11. - HANSEN Karolina  
15. 12. - NOSSEK Czesława  
 

85-te urodziny: 
10. 08. - DUTKIEWICZ Stanisława   
18. 08. - KUPIEC Halina  
20. 09. - ŁAKOMSKI Jerzy  
09. 11. - KOLMASIAK Wanda 
24. 11. - GURR Sylwia  
27. 12. - GAN Mirosława  
 

 

80-te urodziny: 
14. 07. - SZENAJCH Andrzej  
27. 07. - WIELUŃSKI Marek  
01. 08. - WYSOCKI Janusz   
07. 08. - PIJEWSKA Alicja  
01. 09. - REDEL Eliza   
05. 09. - SKRZYPCZYK Zofia  
14. 09. - SCHARF Waldemar  
22. 09. - GŁOWIŃSKA Joanna  
24. 09. - NIEWIADOMSKI Tadeusz  
27. 09. - KŁOSZEWSKA Aurelia  
01. 10. - OSTROWSKA Kamila  
08. 10. - WANDEL Jerzy  
25. 10. - TOEPLITZ Helena 
27. 10. - JUNG Alicja  
01. 11. - MEJ-DĄBROWSKA Hanna  
02. 12. - SKRZYPCZAK Barbara  
 

 
Wszystkim Dostojnym Jubilatom, 

a takŜe wszystkim Parafianom, 
którzy obchodzą swoje urodziny  
w tym okresie, najserdeczniejsze 

Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa 
na dalsze lata Ŝycia  

składają 
KsięŜa, Diakon, Katechetki,  

Rada Parafialna  
oraz redakcja Informatora  
Parafii Świętej Trójcy 
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STO LAT TO STANOWCZO ZA MAŁO!!! 
 
 W dniu 21 października obchodzono w 
naszej parafii szczególną uroczystość: swoje 98 
urodziny świętowała w gronie członkiń Koła Pań 
oraz zaproszonych  przyjaciółek – nauczycielek pani 
Irena Łukomska, długoletnia nauczycielka szkół 
podwarszawskich. W czasie okupacji pani Irena 
prowadziła komplety w ramach tajnego nauczania, a 
po zwolnieniu jej przez okupanta ze szkoły -  
aktywnie włączyła się  wraz z męŜem w działania 
ruchu oporu. Za swoją patriotyczną postawę została 
uhonorowana wieloma odznaczeniami.  
 Na spotkaniu było wiele Ŝyczeń, kwiatów i 

pieśni, a Dostojna Jubilatka podzieliła się z zebranymi napisanymi z werwą 
wspomnieniami z czasów wojny, które w sposób istotny wzbogacą zbiór 
naszych parafialnych archiwaliów. 
 Pani Ireno! śyczenia stu lat w zdrowiu i pomyślności to w Pani 
wypadku stanowczo za mało!! Prosimy przyjąć słowa szacunku i sympatii, 
Ŝyczenia BoŜej opieki na wszystkich ścieŜkach Pani Ŝycia i w dalszym ciągu tak 
wspaniałego humoru, Ŝyczliwości i tego ogromnego apetytu na Ŝycie, jaki jest 
Pani udziałem! Śpiewamy na Pani cześć Plurimos annos...      
        M.Ch. 
 
OTO FRAGMENTY WSPOMNIEŃ JUBILATKI Z JEJ PRACY JAKO 

NAUCZYCIELKI TAJNEGO NAUCZANIA I JAKO DZIAŁACZKI 
RUCHU OPORU W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ: 

 
IRENA ŁUKOMSKA JAKO NAUCZYCIELKA  

TAJNEGO NAUCZANIA 
Zanim zacznę mówić o moim udziale w tajnych nauczaniu – pozwolę 

sobie krótko opowiedzieć jak wyglądała moja droga do pierwszej pracy 
nauczycielskiej po zdobyciu uprawnień na wyŜszej uczelni do nauczania języka 
polskiego tak w szkołach średnich jak i podstawowych. Była to droga 
ciernista: bezrobocie i głodowe pensje(1936 r.), a moja ośmioosobowa rodzina 
czekała na mój wyskok do pracy i pomoc materialną. 

Wreszcie po wielkich trudach zaczęłam pracować, kolejno: w Milanówku, 
Grodzisku, Pruszkowie,  Siennicy, w Otwocku....na lotnych kontraktach... 
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 I pokazały się chmury nad nami, błyskawice samolotów – burza czyli 
straszna wojna! Okupant ogranicza do minimum program nauczania z języka 
polskiego i historii w szkołach podstawowych, a szkoły ogólnokształcące – 
średnie zamyka. Otwiera się więc konieczność organizowania tajnego 
nauczania. – i tu widzę dla siebie zadnie.  

Inspektor szkolny w Mińsku Mazowieckim dr Ścibora spełnia moją 
gorącą prośbę i zatrudnia mnie w szkole podstawowej we wsi Wiciejów, 5 
kilometrów od Mińska, abym uzupełniła język polski i wzięła udział w 
organizowaniu tamŜe kompletów tajnego nauczania na poziomie szkoły 
średniej prowadzącej do matury. Najpierw otworzyliśmy klasę pierwszą i 
drugą, ale prędko otwierały się moŜliwości dla klas wyŜszych, bo i młodzieŜy 
zaawansowanej przybywało. DojeŜdŜali na rowerach z Mińska, Mieni, 
Cegłowa, a nawet wędrowali pieszo.  

Wieś cicha, spokojna i jak na pierwszy rok wojny i okupacji jeszcze dość 
bezpieczna. Była to praca bezinteresowna. Na początku zatrudniło się czworo 
nauczycieli: Janina Morasicka, Maria Skawińska, Irena Gerkówna, Jan 
Łukomski, który prawie kaŜdą lekcję w legalnej, o ograniczonym programie 
szkole powszechnej kończył zagraniem na skrzypeczkach Hymnu 
Narodowego. Pamiętam jeszcze nazwiska kilkorga uczniów: Irena 
MoŜdŜonek, Ryszard Kozłowski, Teresa Morasicka, Maria Kominek. 

Lekcje odbywały się w naszych mieszkaniach i często w domach naszych 
uczniów, najczęściej u p. Janiny Morasickiej, u p. Kozłowskiej, u p. Stanisława 
Padzika lub u mnie. Koło domów w czasie zajęć stały czujki. Dysponowałam 
kompletem potrzebnych podręczników tak, Ŝe ci którzy nie mogli zdobyć 
korzystali z moich. Lekcje nie odbywały się codziennie, ale w dniu zajęć 
zajmowały naszym uczniom nieraz cały dzień. Nigdy nie nosili ze sobą 
podręczników, tylko luźne kartki. KaŜdy dzień nauki, tak dla naszych uczniów, 
jak i dla nas, połączony był z ryzykiem. W razie wykrycia nauczycielowi groził 
obóz karny. Ale praca z ówczesną młodzieŜą dawała duŜo satysfakcji 
nauczycielowi. Podchodziła ona powaŜnie do nauki – nie było Ŝadnego 
lekcewaŜenia przedmiotu, nie szukało się spłycenia tematu, czy zagadnienia. Z 
uporem wkuwano zwroty łacińskie, równieŜ chętnie uczono się na pamięć 
całych partii „Pana Tadeusza”, które wtedy były naprawdę świętością 
narodową i zakazanym owocem. Chętnie uczono się takŜe języka wroga – 
niemieckiego. Szlachetna rywalizacja o wyniki nauczania uwydatniała i 
rozwijała w tej młodzieŜy najpiękniejsze jej cechy i ideały: koleŜeńskość, 
solidarność i patriotyzm. Praca z tą świetną, głodną wiedzy młodzieŜą dawała 
nadspodziewane wyniki. MoŜna juŜ było wtedy oczekiwać, Ŝe wielu z tych 
młodych ludzi nie poprzestanie na szkole średniej. I tak się stało – wielu z 
nich ukończyło studia wyŜsze. 
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Nasze komplety były podporządkowane ofiarnemu organizatorowi 
tajnego nauczania – inspektorowi dr. Ściborze, który był w ścisłym kontakcie 
z dr. Teofilem Wojeńskim, działającym w Warszawie i pełniącym funkcję 
kuratora tajnego nauczania w okręgu podwarszawskim. 

Ja uczyłam języka polskiego, łaciny i niemieckiego, a na specjalne Ŝyczenie 
francuskiego w zakresie dwóch pierwszych lat programowych. Na lekcjach 
wyŜywałam się jako fanatyczna polska patriotka, co było ziarnem owocującym 
w duszach moich uczniów. I tu muszę przyznać się, Ŝe zawsze bardzo 
kochałam młodzieŜ, a ona mi to uczucie odwzajemniała. Nie prowadziliśmy 
dzienników lekcyjnych ani list uczniów. WaŜniejsze ćwiczenia pisemne 
zostawały ukryte na stryszku w specjalnej skrytce. 

W maju 1945 r. Komisja Weryfikacyjna przy Inspektoracie Szkolnym, 
działająca na zasadzie zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Warszawskiego, po rozpatrzeniu dokumentów z tajnych kompletów 
gimnazjalnych wydała wszystkim uczniom zaświadczenia o promocjach, 
opatrzone okrągłą pieczęcią i podpisami członków Komisji. Wówczas moŜna 
było uwaŜać akcję tajnego nauczania za ukończoną. Świadectwa maturalne 
były wydawane przez opiekuńcze gimnazja warszawskie w oparciu o 
dokumentację terenową i uproszczony egzamin. Wówczas nastąpił koniec 
mojej pracy w tajnym nauczaniu i otworzyła się ścieŜka do pełnego udziału w 
Ruchu Oporu. 

 
PRZEJŚCIE DO RUCHU OPORU 

Kancelaria Inspektora Szkolnego powiększyła się o jedną osobę. Był to 
nadrzędny inspektor – Niemiec, któremu dotychczasowy inspektor dr Ścibora 
musiał się podporządkować. W końcu grudnia 1941 r. zostałam wezwana do 
inspektoratu przed oblicze niemieckiego inspektora. TenŜe oznajmił mi, Ŝe 
„dla nauczycielki o niemieckim nazwisku nie ma miejsca w polskiej szkole; jest 
ono, ale gdzie indziej” i wręczył mi zwolnienie. W ten sposób skończyła się 
moja kariera nauczycielska na cały okres wojny. 

Pomógł mi to przeŜyć – wówczas jeszcze tylko Ŝyczliwy kolega z tajnego 
nauczania – Jan Łukomski, pseudonim „Botowy”, absolwent Wolnej 
Wszechnicy w Warszawie, czteroletnich Studiów Ekonomicznych w Krakowie 
oraz Studium Organizacji i Kierownictwa. Po wojnie uhonorowany KrzyŜem 
Grunwaldzkim, KrzyŜem Partyzanckim, KrzyŜem Kawalerskim – Polonia 
Restituta. Miał za sobą cztery lata z bronią w ręku w Ruchu Oporu. 
Organizacyjnie i wojskowo był w Związku Walki Zbrojnej, później w Armii 
Krajowej. Pełnił funkcje komendanta kolejnych placówek Podlasia, Jodła, 
Mewa i Kamień. On stał się moim protektorem do pełnego wejścia w 
działalność konspiracyjną u naczelnego komendanta – ps. „Lubicza”. Jan 
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Łukomski w cięŜkich chwilach w czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu stał 
się dla mnie i mojej rodziny tarczą ochronną – był gotów na wszystko, byle 
nas ratować! (nawet wpłacał regularnie roczne składki...) 

Współpraca w tajnym nauczaniu i rozpoczęcie działalności w Ruchu 
Oporu zakończyło się małŜeństwem działaczy Ireny Gerkówny z Janem 
Łukomskim w grudniu 1942 r. 

Zaczęła się więc dla mnie od tego czasu rozszerzona działalność 
konspiracyjna. 

Komendant obwodu Mewa ps. „Lubicz” zobowiązał mnie do akcji 
wywiadowczej. Podpowiedziano mi, Ŝebym z uwagi na znajomość języka 
niemieckiego (w zakresie szkoły średniej) starała się o pracę telefonistki w 
mińskim starostwie. I tak się stało. Jako telefonistka podsłuchując rozmowy 
miałam moŜność informowania AK-owców o mających nastąpić 
poczynaniach Ŝandarmerii i władz niemieckich („nawet z Frankiem w 
Krakowie, ale tu była moja przygoda”), o wywozach na roboty do Niemiec i 
aresztowaniach. A jeszcze dodam, Ŝe w moim pokoju telefonistki była 
ogromna szafa z przegródkami na poszczególne referaty i dla starosty; do tych 
przegródek była wkładana posegregowana „poczta”. Znajdowało się tam 
mnóstwo anonimów, autorami których byli donosiciele róŜnego stopnia – od 
wsi do miasta. Donosili Polacy na Polaków o zabiciu wieprzka lub krowy, o 
nielegalnym handlu, o małych przekroczeniach regulaminów niemieckich itp. 
Będąc sama w pokoju miałam moŜność wybierać te paszkwile, które 
przekazywałam osobiście Janowi Łukomskiemu do dalszego załatwienia... 
Nawet starosta często siedział w swoim gabinecie nad tymi papierowymi 
donosami i jak mu się więcej uzbierało, to wzywał mnie do tłumaczenia. Ja zaś 
„odpowiednio” tłumaczyłam – tak, Ŝeby on nie mógł temu nadać drogi 
urzędowej. Po kaŜdej przetłumaczonej przeze mnie kartce mówił: „a! 
Guatsch” – podrzeć i do kosza. Wreszcie wyczułam i równieŜ zostałam 
ostrzeŜona przez kolegów ze Starostwa, Ŝe otaczający mnie Niemcy zaczęli 
orientować się w mojej działalności. Dzięki AK, głównie Henrykowi 
Maciejewskiemu, uniknęłam aresztowania i w porę urządziłam się w 
Warszawie. Wzięłam ślub z Janem Łukomskim, zamieszkaliśmy na 
Krochmalnej 75, zmieniliśmy nazwiska. Teraz był Jan Powalski i Irena 
Powalska. 

Dla wyjaśnienia dodam, Ŝe Łukomski musiał zmienić nazwisko i uciekać, 
bo był przyłapany przez Ŝandarmerię w lesie koło Mieni na obsłudze tajnej 
radiostacji w czasie łączności z Londynem. Cudem udało mu się uciec, ale był 
poszukiwany. 
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Mieszkanie nasze stało się punktem oparcia dla AK-owców, noclegownią, 
arsenałem krótkiej broni i miejscem narad. Ja stąd zaczęłam przewozić broń 
krótką do Mińska Mazowieckiego. Jechałam tramwajem, pociągiem, 
maszerując do tamtejszego kościoła – wchodziłam zachowując się po 
katolicku, później szłam za ołtarz, gdzie ją składałam. Od pociągu do kościoła 
byłam eskortowana przez panów na rowerach. Pamiętam, Ŝe w maju 1943 r. 
przewiozłam broń krótką parabellum – jedną sztukę, a w lipcu 1943 r. trzy 
sztuki: „vis 9”, „7-belgijkę”, „5-belgijkę”. W tę moją akcję włączony był 
organista Rosiak. To był lipiec, a w październiku urodziłam syna. CiąŜa bardzo 
pomagała mi w tej akcji – Niemcy jednak byli wraŜliwi i chętnie ustępowali mi 
miejsca w tramwaju, czy pociągu. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
W Warszawie pogłębiłam moją przyjaźń z Marią Kozierską z d. 

Koziarkiewicz z Mińska Mazowieckiego (po wojnie była aktorką w Łodzi). I 
ja, i ona znalazłyśmy azyl u rodziców w Warszawie. Dostarczałyśmy paczki 
Ŝywnościowe na Pawiak. Gorliwie współpracowałyśmy przy wydawaniu 
lewych kenkart naszym Polakom – właściciele naszych kenkart w 
rzeczywistości byli profesorami, lekarzami, inŜynierami, lecz w tych 
dokumentach stawali się: kolejarzami, prasowaczami, praczkami, 
gospodyniami domowymi, bardzo potrzebnymi pracownikami fizycznymi. 
Maria Kozierska przechowywała u siebie dwie młode śydówki, którym udało 
się przeŜyć... 

Cdn...                                             

                                                         Irena Łukomska  
 

BIBLIA RADZIWIŁŁOWSKA W KOŚCIELE  
ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 cz. II 
W poprzednim Informatorze (IP nr 3(53)2010) zamieściliśmy informacje o Biblii Radziwiłłowskiej 
w kościele Świętej Trójcy, która leŜała na ołtarzu kościoła do 1939 r., chociaŜ cudem uratowana z 
poŜaru kościoła  we wrześniu 1939r. zaginęła w następnych latach wojny.   

Biblia Radziwiłłowska, którą współcześnie umieszcza się na ołtarzu podczas 
większych świąt i uroczystości została podarowana naszej parafii przez 
stołeczną Parafię Ewangelicko-Reformowaną  z okazji czterechsetlecia 
jej wydania.  

Podczas naboŜeństwa w dniu 23 czerwca 1963 r. na ręce proboszcza Parafii 
Świętej Trójcy ks. Ryszarda Trenklera i przedstawicieli Rady Parafialnej 
wręczył ją ks. superintendent Jan Niewieczerzał - proboszcz Parafii 
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Ewangelicko-Reformowanej w asyście przedstawicieli Kolegium Kościelnego 
tejŜe parafii.  

 
     Podarowaną biblię opatrzono następującą dedykacją: 
     „Niebo i ziemia przeminą, 

      ale słowa moje nie przeminą.” 
                                         Ew.św.Mat. R.24. w.35 
  

Dla utwierdzenia w wierze w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, 
dla wytrwania w nadziei Ŝywota wiecznego przez zasługę  

Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 
dla krzewienia miłości w sercach słuchających  

Słowa BoŜego w mocy Ducha Świętego 
STOŁECZNEJ PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
niniejszy dokument wiary ojców naszych  - 

                                                              

BIBLIĘ  BRZESKĄ 
CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU Z 

ROKU PAŃSKIEGO 1563 
w czterechsetną jubileuszową rocznicę wydania 

 w dowód braterstwa  i duchowej wspólnoty ofiarowuje   
Parafia Ewangelicko-Reformowana 

w Warszawie 
  
 Prezes Kolegium Kościelnego 
             /-/ Edmund Baum   
 
        Proboszcz Parafii   
/-/ X. Jan Niewieczerzał 
        Superintendent   
                                                                                                        
                                                                 Prezes Konsystorza 
                                                          /-/ Aleksander Garszyński 
   
                                              WARSZAWA, DNIA 23 CZERWCA R.P. 1963 
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     MoŜe nie wszyscy wiedzą, Ŝe wśród zbiorów archiwalnych naszej parafii, 
zgromadzonych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, znajduje się bardzo 
zniszczony, pozbawiony wielu stronic, egzemplarz Biblii Brzeskiej. 

Ks. Włodzimierz Nast 

 

480-LECIE KONFESJI AUGSBURSKIEJ 

25 czerwca w Pamiątkę Konfesji Augsburskiej odbyła się w Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie konferencja 
naukowa upamiętniająca 480. rocznicę powstania podstawowej księgi 
wyznaniowej luteranizmu. Konferencję w Centrum Lutheraneum 
zorganizowała Parafia Świętej Trójcy oraz Warszawski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE). Patronat nad 
wydarzeniem objął Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT). 
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Od lewej: prof. Karol Karski, ks. prof. Martin Onnasch, ks. prof. Marcin Hintz 

Uczestników przywitał proboszcz Parafii ks. radca Piotr Gaś oraz prof. 
Karol Karski, kierujący warszawskim oddziałem PTE. Referat, dotyczący 
genezy Konfesji Augsburskiej przedstawił ks. prof. Martin Onnasch (Erfurt), 
b. dziekan Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Greifswaldzie, a wykład 
dotyczący aktualności Konfesji Augsburskiej, szczególnie w perspektywie 
liturgicznej i ekumenicznej, przedstawił ks. prof. Marcin Hintz (ChAT). 

W niedzielę (27 czerwca) odprawione zostało naboŜeństwo, poświęcone 
jubileuszowi Konfesji Augsburskiej. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. - 
Dziś wspominamy 480. rocznicę odczytania Konfesji Augsburskiej. Odczuwamy dumę ze 
stanowczości i odwagi, jaką wykazali się ewangelicy. Jednak oprócz dumy powinniśmy 
takŜe spojrzeć na siebie, spadkobierców tych odwaŜnych ludzi. Powinniśmy jednak zadać 
sobie waŜne pytanie o swoją wiarę, o ile nie waŜniejsze pytanie: czym jest wiara w Jezusa 
Chrystusa - bo łatwo ją pomylić z wiarą w religię czy wyznanie wiary? Łatwo jest w obronie 
religii, organizacji kościelnej, sięgać po broń. Czy jednak o taką postawę chodzi, czy jest to 
przejaw wiary w Jezusa Chrystusa? – mówił w kazaniu ksiądz biskup 

� 
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JAK TO WYGLĄDAŁO PRZED 80 LATY, 
CZYLI, JAK OBCHODZONO CZERECHSETLECIE 

KONFESJI AUGSBURSKIEJ W ROKU 1930? 
 

    25 czerwca 1930 roku odbyło się uroczyste naboŜeństwo w kościele Świętej 
Trójcy z udziałem wielu duchownych naszego Kościoła, którzy uczestniczyli 
w konferencji pastorskiej w dniach 24 - 28 czerwca. W ramach tej konferencji 
wygłoszono szereg referatów, wśród nich dwa, poświęcone Augustanie 
zaprezentował ks. prof. Edmund Bursche. Ich tematyka: „Znaczenie 
wręczenia Augustany” (ukazał się drukiem w trzech czerwcowych numerach 
„Głosu Ewangelickiego” z r.1930) oraz „Augustana invariata et wariata”.  
W naboŜeństwie jubileuszowym, podczas którego kazanie, zamieszczone 
równieŜ w „Głosie Ewangelickim”, wygłosił ks.bp dr Juliusz Bursche, 
uczestniczyło takŜe wielu przedstawicieli rad parafialnych i delegatów z 
róŜnych zborów w naszym kraju.   
 

 
Stefan Norblin Dr Marcin Luter na sejmie w Wormacji 1521 
 
„Głos Ewangelicki” z dnia 29 czerwca 1930 r. zamieścił równieŜ interesującą 
informację, którą podaję, z uwzględnieniem korekty zawartych w oryginalnym 
tekście „literówek”. 
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 DR MARCIN LUTER na SEJMIE w WORMACJI 1521 r. 
  
    Z okazji obchodu 400-letniej rocznicy Konfesji został powieszony w Zborze (sic!) 
Ewang.-Augsb. w Warszawie, wspaniały, wielki obraz pędzla znanego art. mal. Stefana 
Norblina, przedstawiający pamiętną chwilę, gdy Dr Marcin Luter na wezwanie cesarza 
stanął przed Sejmem w Wormacji. Dzieło to traktowane z rozmachem, znakomicie oddaje 
charakter ludzi zarówno, jak i epoki, w której walczył Luter o wyzwolenie Kościoła. 
      Postać centralna Lutra w otoczeniu oddanych mu i gotowych przelać krew za sprawę 
szlachetnych rycerzy: Franciszka von Sickingen i Ulryka von Hutten jest pełna siły i 
spokojnej determinacji. Nie onieśmieliła tego skromnego mnicha obecność cesarza i ksiąŜąt 
świeckich, i duchownych. Z całą stanowczością gotów jest im się oprzeć i bronić swych tez. 
      Z niepokojem i smutkiem spogląda w przyszłość siedzący na pierwszym planie sędziwy 
obrońca Lutra dr Hieronim Schnurf. Bije z tej postaci skupienie i szlachetna powaga. 
      Filip Melanchton wsparty o fotel śledzi z zaciekawieniem słowa oskarŜyciela. 
      Na tronie cesarz Karol V z zainteresowaniem przygląda się temu mnichowi, który nie 
zląkł się wytoczyć wojny potędze papiestwa. Zdaje się on mało zwracać uwagę na podszepty 
stojącego obok legata papieskiego Aleandra. 
      Po drugiej stronie tronu stoi dobrotliwie spoglądający na swego ukochanego poddanego 
ksiąŜę Fryderyk Saski i zdaje się swym spojrzeniem dodawać mu otuchy do walki z tym 
wrogim mu wspaniałym tłumem magnatów. 
      Całość jest wspaniała i imponująca. Z górą rok czasu poświęcił p. Norblin swemu 
dziełu. Zadanie było trudne i wymagało wielu studiów przygotowawczych, t.j. zwiedzenia 
miejsc, w których Luter przebywał, wyszukiwanie starych portretów osób biorących udział 
w tej scenie i gruntowne studia kostiumów tej epoki. 
      Wysiłek ten został uwieńczony znakomitym rezultatem. Dzieło to nie ma sobie 
równego w dziedzinie malarstwa historycznego związanego z Ŝyciem Lutra i jest dla nas 
tym cenniejsze, Ŝe zostało namalowane w Polsce przez Polaka.    
  
     Tyle informacja z „Głosu Ewangelickiego”. Czy ktoś jeszcze pamięta tę 
uroczystość? Obawiam się, Ŝe nie. Komu znane są rozpowszechniane 
wiadomości, Ŝe Stefan Norblin podczas pracy nad swoim dziełem, malując 
twarze występujących postaci, skorzystał z wizerunków szeregu przedstawicieli 
warszawskiego środowiska ewangelickiego?                                                       
      Obraz znalazł się później w posiadaniu Koła Opieki nad Polskim 
śołnierzem Ewangelikiem, nie uległ zniszczeniu w czasie wojny, zaś po 
śmierci byłego naczelnego kapelana ewangelickiego ks. płk. Feliksa Gloeha w 
roku  1960 został przekazany  do kościoła Świętej Trójcy przez jego córkę, p. 
Danutę Lewińską.       

Ks. dr Włodzimierz Nast 
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PIKNIKI PARAFIALNE WE WŁOCHACH. 
 

Jak co roku w pierwszą 
niedzielę lipca Komisja 
Diakonijna zorganizowała 
piknik parafialny przy kościele 
w Warszawie-Włochy. Piknik 
odbył się bezpośrednio po 
naboŜeństwie Słowa BoŜego, 
które poprowadziła diak. 
Małgorzata Gaś. 

Poczęstunek przygotowała 
Komisja Diakonijna we współpracy z miejscowymi zborownikami. 

��� 
12 września przy kościele w Warszawie-Włochach odbył się Rodzinny 

Piknik  Parafialny. Wspólne świętowanie rozpoczęło się po naboŜestwie z 
Sakramentem Wieczerzy Pańskiej, które odprawił ks. Piotr Gaś. Podczas 
pikniku dzieci i dorośli wspólnie muzykowali oraz śpiewali pod czujnym 
okiem pani kantor Joanny Malugi. 

 

 
� 



 16 

THE TALLIS SCHOLARS  
WYSTĄPILI W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 
7 sierpnia (sobota) w kościele Świętej Trójcy koncertował światowej sławy 
zespół muzyczny THE TALLIS SCHOLARS pod dyrekcją Petera Phillipsa. 
Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i 
Roku Chopinowskiego. Koncert zgromadził ogromną ilość słuchaczy, którzy 
wysłuchali dzieł Palestriny, Allegriego, Pękiela, Mykietyna oraz Zieleńskiego. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

 
 

CHÓR MENNONITÓW "HOPE SINGERS" W KOŚCIELE 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 

 
 

18 sierpnia 2010 r. wystąpił w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej 
Trójcy amerykański chór mennonicki „Hope Singers”. Młodzi ludzie ze 
zborów mennonickich z USA śpiewali chrześcijańskie pieśni w języku polskim 
i angielskim. Patronat nad koncertem objęło Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie, gdzie do końca wakacji moŜna było oglądać 
ekspozycję poświęconą Olendrom, którzy związani byli zarówno z tradycją 
mennonicką, jak i luterańską. 
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Chór „Hope Singers” jest częścią Kościoła mennonickiego, załoŜonego 
przez grupę anabaptystów, mających swoje korzenie w Szwajcarii. W 
przeszłości istniały zbory mennonickie w okolicy Warszawy i Gdańska. 
Dzisiaj, mała kolonia menonitów pod Warszawą jest jedyną społecznością 
tego wyznania w Polsce.  

� 
 

EKUMENICZNE WNIEBOGŁOSY 
 

17 października br. odbył się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej 
Trójcy koncert finałowy ekumenicznych warsztatów muzycznych 
WNIEBOGŁOSY organizowanych przez dominikańskie duszpasterstwo 
akademickie Areopag. Projekt wspierany jest finansowo przez Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy oraz Unię Europejską w ramach programu „MłodzieŜ 
w działaniu.” Przez kilka dni młodzi ludzie róŜnych wyznań ćwiczyli pieśni 
pochodzące z tradycji ewangelickiej, rzymskokatolickiej i prawosławnej. 

 

 
 
Podczas warsztatów odbywały się równieŜ modlitwy ekumeniczne. 

Ewangelickim kapelanem warsztatów był wikariusz naszej parafii, ks. 
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Waldemar Wunsz, który w imieniu Proboszcza ks. Piotra Gasia i Rady 
Parafialnej otworzył koncert i powitał uczestników. 

 
W części ewangelickiej koncertu, którą kierowała p. Joanna Maluga, kantor 

Parafii Świętej Trójcy, zaprezentowane zostały znane fragmenty Pasji wg św. 
Mateusza Jana Sebastiana Bacha, pieśń „Córko Syjońska”, a takŜe hymn 
„Alleluja, śpiewaj Panu”, często wykonywana w (luterańskim) Kościele Szwecji 
i (anglikańskim) Kościele Anglii. Występ uczestników warsztatów wzmocnił 
gościnnie chór Varsoviae Regii Cantores pod dyrekcją p. Joanny Malugi.  W 
trakcie koncertu zaprezentowana została równieŜ pantonima nt. ewangelicznej 
przypowieści o ziarnku gorczycy.  

 
Organizację projektu Wniebogłosy ze strony ewangelickiej koordynował p. 

Dariusz Marciński, naleŜący do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, 
ale związany z grupą studencką działającą przy Parafii Świętej Trójcy w 
Warszawie. 

 
Inicjatywę WNIEBOGŁOSY wsparła Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Świętej Trójcy w Warszawie. Patronem medialnym projektu był portal 
ekumenizm.pl.  

DB 
 

LITERY CISZY NA CMENTARZU 
  

12 czerwca na terenie cmentarza 
ewangelicko-augsburskiego przy ul. 
Młynarskiej 54 odbyła się inscenizacja 
zatytułowana „Litery ciszy”. Dzięki 
współpracy między Parafią a Biurem 
Miejskiego Konserwatora Zabytków 
zrealizowany został projekt Association of 
Significant Cemeteries In Europe (ASCE) 
popularyzujący najcenniejsze nekropolie 
Europy.W jednej z głównych alei 
cmentarza, prowadzącej do kaplicy 
Hermana Junga, pomiędzy drzewami 
unosiły się na wietrze duŜego formatu 
fotografie aniołów-cmentarnych rzeźb, 
których autorem jest pani Duśka 
Markowska-Resich. 
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WzdłuŜ alei wystawione były obrazy Dariusza Wilczyńskiego z cyklu 
zatytułowanego „Final images” i teksty autora nawiązujące do biblijnej księgi 
Objawienia Św. Jana. 

Zebranych przywitał w imieniu gospodarzy wikariusz Parafii Świętej Trójcy 
ks. Waldemar Wunsz. Spektakl o aniołach w reŜyserii Małgorzaty Szyszka 
został odegrany przez aktorów warszawskich scen teatralnych Martę 
Lewandowską i Pawła Iwanickiego. Inscenizację zakończył koncert muzyki 
dawnej zespołu Sol et Luna duetu Mieczysław Eligiusz Litwiński i Saba 
Zuzanna Krasoczko. 

Podziękowania i słowo końcowe wygłosił zastępca dyrektora biura 
Miejskiego Konserwatora Zabytków Artur Zbiegieni. 

� 
 

 
RENOWACJA CMENTARZA EWANGELICKIEGO  

W OSÓWCE K/SIERPCA 

5 września (niedziela) na cmentarzu ewangelickim 
w Osówce k/Sierpca odbyło się naboŜeństwo 
ekumeniczne z okazji zakończenia II etapu renowacji 
nekropolii zainicjowanego przez grupę wolontariuszy 
z Nieformalnej Grupy Historycznej „Ultima Thule”, 
(łac. Kraniec Świata) kierowanej przez tegorocznego 
maturzystę Tomasza Kowalskiego. 

W 2009 roku rozpoczęto pierwszy etap, podczas którego zrekonstruowano 
cześć nagrobków i uporządkować teren. RównieŜ wtedy na cmentarzu 
odprawiono ekumeniczne naboŜeństwo dziękczynne, w którym uczestniczyli 
m.in. ks. Waldemar Wunsz (Parafia Świętej Trójcy) oraz ks. Artur Woltman 
(Płock). Wiosną 2010 roku rozpoczęto drugi etap – odchwaszczono i 
oczyszczono teren, odnowiono pozostałe nagrobki, zrekonstruowano krzyŜ 
cmentarny z XIX wieku oraz umieszczono pamiątkowy kamień z napisem w 
języku polskim i niemieckim, upamiętniającym dawnych mieszkańców 
Osówki, którzy byli głównie wyznania ewangelickiego. Pomysłodawcą 
pomnika był Michał Umiński ze Stowarzyszenia Miłośników Historii 
Turystyki i Eksploracji Tradytor z Płocka. Drugi etap poprzedziła nagroda 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie VII” dla Ultima 
Thule. Otrzymana dotacja umoŜliwiła rozpoczęcie i realizację drugiego etapu 
renowacji. 
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Inicjatywę młodzieŜy wspierały lokalne władze, dyrekcja szkoły, a takŜe 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie, która jest 
właścicielem nekropolii. 

W naboŜeństwie ekumenicznym wzięli udział duchowni ewangeliccy – ks. 
radca Piotr Gaś, ks. Waldemar Wunsz oraz ks. Artur Woltman, a takŜe księŜa 
rzymskokatoliccy: ks. Grzegorz śabik, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej 
św. Mikołaja w Gójsku, oraz ks. Jacek Darmofalski z Parafii 
Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Kolbe. Kazanie wygłosił proboszcz 
warszawskiej parafii, ks. Piotr Gaś, a słowa pozdrowienia i podziękowania 
przekazała kurator diecezji warszawskiej, p. Aldona Karska. - Historia sprawia, 
Ŝe spotykamy miejsca, gdzie nie ma juŜ budowli, budynków z przeszłości; kościołów czy 
szkół, które stały kiedyś w tym miejscu (…) Ale pozostają cmentarze, czasem tylko 
kurhany. To one są świadectwem przeszłości tych miejsc, na które przychodziły kolejne 
pokolenia mieszkańców, Ŝeby poŜegnać swoich bliskich. Z wielkim uznaniem zwracam się 
do wszystkich tych, którzy postanowili zadbać o tą nekropolię, doprowadzając do prac 
renowacyjnych, pamiętając o historii – mówiła p. Karska. 

W uroczystości na cmentarzu uczestniczyli wolontariusze, lokalne media, 
goście zagraniczni (dawni mieszkańcy Osówki), współcześni mieszkańcy na 
czele z panią sołtys Teresą Wojciechowską, a takŜe członkowie naszej parafii. 
Po naboŜeństwie duchowni wraz z panią Wojciechowską odsłonili tablicę 
pamiątkową. W budynku OSP w Osówce otwarto równieŜ okolicznościową 
wystawę fotograficzną.  
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Parafia Ewangelicka w Sierpcu powstała w 1837 roku, ale kościół 
poświęcono dopiero w 1913 roku. Parafia, do której naleŜały liczne kantoraty, 
czyli najmniejsze jednostki administracyjne przedwojennego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. KaŜdy kantorat skupiał wiernych z kilku wsi. 
Przed I wojną światową parafia w Sierpcu liczyła  4000 wiernych, czyli tyle ile 
dzisiejsza diecezja warszawska. Opiekę duszpasterską pełnili tu: ks. Lucjan 
Lewandowski, ks. Aleksander Paschke oraz ks. Fryderyk Arlt. 

� 
 

25-LECIE SPOŁECZNEGO KOMITETU OPIEKI  
NAD ZABYTKAMI CMENTARZA  

 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO26 września br. odprawiono 

w kościele Świętej Trójcy naboŜeństwo połączone z dziękczynieniem za 25 lat 
ofiarnej pracy Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego. NaboŜeństwo poprowadził proboszcz Parafii 
ks. Piotr Gaś, który wygłosił kazanie oparte na słowach Psalmu 102,13: „Ale 
Ty, Panie, trwasz na wieki, a pamięć o Tobie z pokolenia w pokolenie.” 
W naboŜeństwie uczestniczyli m.in. dawni i obecni działacze Komitetu. Ci 
najbardziej zasłuŜeni otrzymali pamiątkowe dyplomy podczas spotkania, które 
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odbyło się po naboŜeństwie w podziemiach kościoła (Lutheraneum). 
Podziękowania w imieniu parafii przekazał ks. Piotr Gaś, Andrzej Weigle, 
wiceprezes Rady Parafialnej, oraz prof. Stanisław Miścicki, skarbnik, 
odpowiedzialny w Radzie Parafialnej za sprawy cmentarne. Specjalne 
podziękowania zostały skierowane pod adresem dotychczasowych władz 

Komitetu – prezesa Witolda Strausa 
oraz wiceprezes Marii Chmiel. Z okazji 
jubileuszu przygotowano tablice 
upamiętniające historię i działalność 
Komitetu, w tym szczególnie osób – w 
większości juŜ nieŜyjących – szczególnie 
zasłuŜonych dla zabytków cmentarza. 
Tablice zostaną niebawem umieszczone 
na ogrodzeniu kościoła Świętej Trójcy, 
a w okresie kwesty na rzecz cmentarza 
(początek listopada), zostaną 
przeniesionę na nekropolię przy ul. 
Młynarskiej. Ekspozycję przygotowali 
parafianie - Paweł Matwiejczuk oraz 
Józef Łukasiak. 

W związku ze zmianą przepisów 
prawnych, które pozwalają na występowanie o dotacje państwowe i 
samorządowe jedynie właścicielom 
cmentarzy, zadecydowano o rozwiązaniu 
komitetu po 25 latach. Jednocześnie 
podjęto decyzję o powołaniu przed 
końcem 2010 roku nowego komitetu, 
który działałby nie przy, a w ramach 
Parafii Świętej Trójcy, która jest 
właścicielem nekropolii przy ul. 
Młynarskiej. Dzięki temu nadal moŜliwe 
będzie pozyskiwanie zewnętrznych 
środków na renowację historycznych 
nagrobków. W latach 1984-2009 Komitet 
doprowadził do odnowienia i 
konserwacji  ponad 280 pomników, 
nagrobków, kapliczek i ogrodzeń o duŜej 
wartości historycznej i artystycznej.  
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Na zakończenie spotkania w Lutheraneum błogosławieństwa udzielił ks. dr 
Włodzimierz Nast, emerytowany proboszcz Parafii Świętej Trójcy oraz 
wieloletni uczestnik prac Komitetu. 

� 
 

KRÓTKIE DZIEJE SPOŁECZNEGO KOMITETU 
OPIEKI NAD ZABYTKAMI CMENTARZA 

EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO  
W WARSZAWIE 

6 stycznia 1976 r. na spotkaniu w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, 
Witold Straus i Zygmunt Ciok zaproponowali utworzenie przy Ewangelicko-
Augsburskiej Parafii św. Trójcy w Warszawie komisji opiekującej się zabytkami 
cmentarza.  

W skład komisji działającej na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim weszli 
przede wszystkim: Zygmunt Ciok (1928-1985) przewodniczący Podkomisji 
Cmentarzy Zabytkowych TPW, Bogumił Gajdeczko, Romuald Welder, Alicja 
Lewandowska, Piotr Suliborski (intendent cmentarza) oraz Barbara 
Świtakowska. Komisja stanęła przed bardzo trudnym zadaniem z uwagi na 
zniszczenie w czasie wojny ksiąg cmentarnych i zasobów archiwalnych. W tej 
sytuacji pierwszym zadaniem było wykonanie inwentaryzacji pomników oraz 
pozyskiwanie dokumentacji fotograficznej i faktograficznej. Spowodowano 
aktywniejszą działalność w tym zakresie Biura Dokumentacji Zabytków, które 
sporządzało tzw. białe karty najcenniejszych obiektów oraz Działu 
Dokumentacji Instytutu Sztuki PAN, który sporządzał dokumentację 
fotograficzną. JuŜ w latach 1976-1978 przekazano stołecznemu 
konserwatorowi zabytków pierwsze wykazy obiektów zabytkowych do 
weryfikacji oraz wnioski w sprawie prowadzenia pilnych prac 
konserwatorskich. Dzięki temu juŜ na przełomie lat 70. i 80. na zlecenie 
stołecznego konserwatora zabytków prowadzono na cmentarzu kilka 
kompleksowych prac, m.in. przy Ŝeliwnej kaplicy Braeunigów. Przez siedem 
lat gromadzono dokumentację i kiedy ustalono, co naleŜy chronić i jaki jest 
stan obiektów, przystąpiono do prac organizacyjnych, efektem których było 
formalne utworzenie Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, jako jednostki  
organizacyjnej  Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 

Inauguracyjne zabranie Komitetu odbyło się w sali parafialnej przy ul. 
Kredytowej w dniu 23 lutego 1984 roku. Honorowym przewodniczącym 
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został prof. Stanisław Lorentz (1899-1991), przewodniczącym Zarządu 
Komitetu – inŜ. Tadeusz Szmalenberg (1919-2003), wiceprzewodniczącym – 
Ludwik Lilpop (1918-1993), sekretarzem – inŜ. Alicja Lewandowska; działem 
organizacyjno-prawnym kierował mec. Jerzy Gaede, działem finansowym – 
Ludwik Lilpop przy pomocy Hanny Rondthaler, działem historyczno-
dokumentacyjnym – Eugeniusz Szulc (1919-1991), a w skład zespołu weszli 
m.in. profesor Wydziału Architektury PW Anna Czapska, dr Robert Kunkel, 
Wiesław Maciuszko (1916-1995) i Barbara Świtakowska. Działem realizacji 
konserwatorskich kierował Aleksander Bursche, a w skład zespołu weszli 
m.in. inŜ. Wojciech Ździeszyński, profesor ASP Adam Roman, inŜ. 
Włodzimierz Breiter i inŜ. Ryszard  Brych. Warto dodać, Ŝe w składzie 
Komitetu znajdowali się takŜe: ks. senior Jan Walter, ks. proboszcz 
Włodzimierz Nast, wojewódzki konserwator zabytków Feliks Ptaszyński, 
kierownik Działu Dokumentacji Instytutu Sztuki PAN doc. dr  Ryszard 
Brykowski, wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego mgr 
Michał Dessoulavy oraz przewodniczący  warszawskiego oddziału TOnZ mgr 
Witold Straus,  pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu w latach 1993 – 
2009 i inni.  

W latach 90. do pracy  w Komitecie włączyli się dalsi społecznicy, m.in. dr 
Tadeusz Rudkowski, który w latach 1993 – 2009 pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego, mgr Maria Chmiel pełniąca od 2001 r. funkcję 
wiceprzewodniczącej, mgr Alicja Sadomska będąca od 2006 r. skarbnikiem, 

mgr Krystyna Bykowska, prof. 
Stanisław Miścicki oraz pełniący w 
latach 1998-2006 funkcję sekretarza 
Komitetu inŜ. Jerzy Piekarski.  

Na skutek działań wojennych w 
1939 i 1944 r. cmentarz został 
powaŜnie zniszczony,  ponadto wraz 
z upływem czasu destrukcja cennych 
obiektów postępowała bardzo 
szybko. Głównym celem działalności 
Komitetu była więc  rewaloryzacja i 
konserwacja zabytkowych 
pomników, będących świadectwem 
polskiej kultury materialnej, 
wpisanych na listę prawnie 
chronionych zabytków. Komitet 
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swoje cele i zadania realizował przez pobudzanie najszerzej pojętej inicjatywy 
społecznej w dziedzinie ochrony zabytków, otaczanie bezpośrednią opieką 
zabytków cmentarza i w miarę moŜliwości podejmowanie prac 
konserwatorskich oraz nadzór nad ich wykonaniem, gromadzenie środków 
finansowych na ten cel, a takŜe informowanie społeczeństwa o stanie, w jakim 
się znajdują obiekty zabytkowe oraz o podjętych przez Komitet staraniach 
zmierzających do ich zabezpieczenia. 

W latach 1984-2009 Komitet doprowadził do renowacji i konserwacji  
ponad 280  pomników, nagrobków, kapliczek i ogrodzeń o duŜej wartości 
historycznej i artystycznej, w większości nieposiadających Ŝyjących opiekunów, 
którzy mogliby partycypować w kosztach wykonania niezbędnych prac 
konserwatorskich. Ponadto staraniem Komitetu została zrealizowania 
odbudowa i naprawa wschodniego i południowego muru cmentarnego, 
budowa lapidarium, w którym umieszczono płyty nagrobne ze 
zlikwidowanych grobów, przeprowadzono teŜ konserwację zabytkowej zieleni 
cmentarnej, a takŜe wydano publikacje informacyjno-popularyzatorskie oraz  
w pobliŜu wejścia na cmentarz umieszczono tablicę pochowanych tu osób 
zasłuŜonych. Warto teŜ dodać, Ŝe w 1989 r. ukazało się w wydawnictwie PIW 
monumentalne opracowanie Eugeniusza Szulca „Cmentarz Ewangelicko-
Augsburski w Warszawie” oraz w wydawnictwie KAW - „Cmentarze 
ewangelickie w Warszawie” z historycznym wstępem dra Tadeusza 
Rudkowskiego. 
 
Prace konserwatorskie są bardzo kosztowne -  od kilku tysięcy w wypadku 
napraw uszkodzonych obiektów do kilkudziesięciu tysięcy w wypadku pełnej 
konserwacji  duŜego grobowca. Dlatego waŜną działalnością Komitetu było 
pozyskiwanie funduszy z wszelkich moŜliwych źródeł, co w ostatnich latach 
przychodziło z coraz większym  trudem. W ciągu dwudziestu pięciu lat swego 
istnienia Komitet miał róŜnych Ŝyczliwych mecenasów, m.in. Państwową 
SłuŜbę Ochrony Zabytków, Monopol Loteryjny, Fundację Kultury, Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Parafię św. Trójcy, Fundusz Ochrony 
Środowiska, Związek Artystów Scen Polskich oraz inne instytucje państwowe 
i prywatne. Ogromną wagę Komitet przykładał do ofiarności społeczeństwa, 
w tym corocznej kwesty organizowanej z okazji Pamiątki Umarłych. 

Dorobek Komitetu moŜna wyrazić właściwie w jednym zdaniu: 
zrewaloryzowano 280 obiektów cmentarnych (w tym w ciągu ostatnich 15 lat 
– 180). Jaka praca się za tym kryje, ile to wymagało czasu, starań, wysiłku ze 
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strony członków Komitetu i konserwatorów zabytków, moŜe ocenić tylko ten, 
kto sam choć przez krótki czas  brał udział w takiej działalności. 

Witold Straus 
 

�������� 
 

NEKROLOGII W PRASIE WARSZAWSKIEJ SPRZED LAT... 
 

Biblioteka Publiczna m. St. Warszawy i Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego rozpoczęły w roku publikację zatytułowaną „NEKROLOGI 
„KURIERA WARSZAWSKIEGO” 1821-1939” w opracowaniu Andrzeja 
Tadeusza Tyszki. W dotychczas wydanych trzech tomach, które ukazały się w 
latach 2001-2007, zamieszczono nekrologi z lat 1821-1858 oraz szereg 
niezbędnych indeksów. W pracy znajdują się takŜe nekrologi naszych 
współwyznawców. Jest ich wiele, niektóre sformułowane są w ciekawym, 
archaicznym stylu, mogą nieco dziwić skrótowe ujęcia tekstu. 

Oto szereg wybranych nekrologów, w większości znanych postaci, 
członków Warszawskiego Zboru: 
 
Rok 1826 - ZYGMUNT VOGEL, prof. rysunków na Uniw. Warszawskim i 
w liceum, czł.  Tow. Przyjaciół Nauk, kawaler Orderu św. Stanisława, kosztem 
Stanisława  Augusta udoskonalił za granicą swój talent rysowania; zm. 19 IV 
1826, Ŝył lat 61 i miesięcy kilka, poch. 22 IV 1826 w Warszawie 
 
Rok 1827 - LUDWIKA z FENGERÓW hr. SKARBKOWA, zm. 31 XII 
1827, poch. 3 I 1828 w Warszawie  
- właścicielka śelazowej Woli – miejsca narodzenia Fryderyka Chopina (dod. mój WN) 
 
Rok 1835 - ANNA z HALPERTÓW ŁASZCZYŃSKA, zm. X 1835 
ukończywszy lat 24, poch. w kapl. Halpertów wzniesionej na cześć jej ojca na 
cm. Ew.-Aug. w Warszawie, zostawiła męŜa i niemowlę 
 
Rok 1836 - KAROL EINERT, organista kośc. Ew. i czł. orkiestry Teatru 
Wielkiego; zm. XII 1836 w domu nr 650 przy ul. Przejazd, eksp. 28 XII 1836 
na cm. Ew., zapr. Ŝona i dwoje dzieci wraz z familią 
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Rok 1839 - BOGUMIŁ MALCZ, adwokat  przy Sądzie Apelacyjnym Król. 
Pol., adwokat Sądu Konsystorskiego wyznań. ew., czł. Kolegium Gminy Ew. 
Aug., czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 17 XII 1839 w domu nr 
736 przy ul. Leszno w Warszawie, przen. 20 XII 1839 na cm. Ew.-Aug., zapr. 
wdowa wraz z trojgiem niedorosłych dzieci 

- w r. 1836, w zastępstwie brata Wilhelma Malcza, prezesa Kolegium 
Kościelnego na protokole sporządzonym w jęz. niemieckim złoŜył 
podpis  po polsku, ze stosowną adnotacją (dod. mój WN) 

 
 
 
Rok 1846 - JAN WINCENTY STĘśYŃSKI-BANDKIE, radca stanu, czł. 
Komisji Rządowej Sprawiedliwości, autor licznych prac z zakresu prawa, czł. 
kilku Towarzystw uczonych, młodszy brat Jerzego Samuela Bandkiego, 
nobilitowany z przydomkiem StęŜyński, kawaler Orderu św. Włodzimierza III 
kl., Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazda i Orderu św. Anny II kl. z koroną 
cesarską; ur. 1783 w Lublinie. zm. 7 II 1846, wypr. 9 II 1846 z kość. Ew. przy 
ul. Królewskiej w Warszawie na cm. tegoŜ wyznania, zapr. pozostała wdowa                    
wraz z dziećmi 

Opr. Ks. W.N. 
 

WSPOMNIENIE  
PROF. JANA W. BANDTKIE-STĘśYŃSKIEGO  

NA CMENTARZU EWANGELICKO-AUGSBURSKIM 
 

1 października z okazji inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie 
Warszawskim i na Wydziale Prawa i Administracji UW po raz trzeci odbyła się 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie uroczystość złoŜenia 
wieńca na grobie pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Jana Wincentego Bandtkie-StęŜyńskiego 
(14 VII 1783- 7 II 1846). 

W uroczystości, wzięli udział członkowie Kolegium Dziekańskiego 
Wydziału Prawa: dziekan prof. Krzysztof Rączka oraz pani prodziekan: dr 
ElŜbieta Łojko, jak równieŜ pracownicy naukowi UW: prof. Genowefa 
Rejman, dr hab. Łukasz Pisarczyk oraz mgr Rafał Sikorski. Parafię 
Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie reprezentowali: ks. 
radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii oraz członkowie Rady Parafialnej: Maria 
Chmiel (Przewodnicząca Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków 
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Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego) i Przemysław Florjanowicz-Błachut 
– absolwent WPiA UW. 

ZłoŜenie wieńca i modlitwę na kwaterze grobowej Rodziny Bandtkie, 
poprzedziło spotkanie w Kaplicy Halpertów, podczas którego 
okolicznościowe przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału i Administracji 
UW prof. Rączka, a ks. radca Piotr Gaś poprowadził rozwaŜanie Słowa 
BoŜego. Uroczystość uświetniła utwory organowe w wykonaniu Piotra 
Wilczyńskiego. 

Prof. Jan Wincenty Bandtkie był synem lubelskiego kupca Jana Samuela i 
Anny Marii z Noacków. Po edukacji m.in. w ewangelickim Gimnazjum św. 
ElŜbiety we Wrocławiu i studiach prawniczych na Uniwersytecie w Halle, 
osiadł w 1806 r. Warszawie, gdzie jako prawnik był notariuszem, a następnie 
pisarzem sądowym przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W 1843 r. został 
powołany na stanowisko radcy stanu i członka Komisji Rządowej 
Sprawiedliwości. Od 1808 r. kierował jako dziekan Szkołą Prawa i 
współorganizował utworzony w 1816 r. Uniwersytet Warszawski. Na 
stanowisku dziekana Wydziału Prawa pozostawał do 1831 r. Wykładał prawo 
rzymskie oraz historię prawa polskiego.  Jest uwaŜany za twórcę warszawskiej 
historycznej szkoły prawa. W 1814 r. Uniwersytet Albertina w Królewcu nadał 
mu tytuł doktora praw. Warto równieŜ wspomnieć, Ŝe Bandtkie jako pierwszy 
opracował polski tekst Kroniki Galla Anonima. Od czerwca 2008 roku prof. 
Jan Wincenty Bandtkie jest patronem Biblioteki Wydziału Prawa i 
Administracji UW. 

� 
 

RENOWACJE POMNIKÓW NA CMENTARZU 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM 

 
5.10.2010r. zostały odebrane przez panią 

Agnieszkę Kasprzak-Miler z Biura 
Stołecznego Konserwatora Zabytków 
prace konserwatorskie na cmentarzu przy 
ul. Młynarskiej przy nagrobkach Ludwiga 
Wilhelma Bohm w alei 12 i Julii von Zille z 
Jentschów (wdowie po generale inŜynierii) 
w alei 18. Prace były sfinansowane z 
dotacji m.st. Warszawa i ze środków 
zebranych podczas dorocznej kwesty 

na cmentarzu. 
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PORZĄDKI NA CMENTARZU 

W dniach 22-23 października na cmentarzu Ewangelicko-
Augsburskim przy ul. Młynarskiej przybyli chętni by 
uporządkować opuszczone groby. Na apel rady parafialnej 
odpowiedziało ok. 50 osób.  Tydzień wcześniej do prac 

porządkowych na cmentarzu włączyła się młodzieŜ naszej 
parafii. Akcja jesiennych porządków na cmentarzu jest 
prowadzona od kilku lat. Frekwencja  jest róŜna.  
 

 

 
ZAPORA PARKINGOWA NA CMENTARZU 

 
Rada Parafialna informuje, Ŝe w celu uniemoŜliwienia 
wjazdu pojazdom nieupowaŜnionym,  załoŜono przy 

wjeździe na cmentarz „blokadę parkingową”.  
Osoby, które muszą wjechać samochodem na 

cmentarz z powodu trudności w poruszaniu  się 
powinny zgłosić ten fakt intendentowi cmentarza  lub  

- po godzinach pracy kancelarii - mieszkańcom 
budynku na cmentarzu, którzy umoŜliwią wjazd.  

 

 

 
OPŁATA DLA POSIADACZY KONSENSÓW 

 

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Parafialnego,  począwszy od 1 stycznia 
2011 r., wprowadza się opłatę za moŜliwość korzystania z wody i z 
wywozu śmieci z Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Młynarskiej 52/54/56. 
Dotyczy ona posiadaczy konsensów i wynosi 60 złotych rocznie za pierwszy 
grób, a 30 złotych rocznie za drugi grób naleŜący do tego samego posiadacza 
konsensu. Za kolejne groby opłaty nie pobiera się.  
Opłaty naleŜy wnosić w danym roku kalendarzowym, przelewem na 
wydzielone konto Parafii Św. Trójcy: nr 45 1020 1156 0000 7102 0112 0286, z 
podaniem nazwiska oraz numeru grobu, ewentualnie gotówką w kancelarii 
Cmentarza.  
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BRZYDKI ZACIEK I INNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z 
REMONTEM KOŚCIOŁA 

 
Zapewne większość z 

Państwa z niepokojem 
obserwuje ogromny zaciek, 
jaki pojawił się juŜ jakiś czas 
temu na ścianie obok 
organów. Jest on efektem 
nieszczelności biegnącej w 
murze rury, odprowadzającej 
wodę z kopuły kościoła. 
UwaŜnie przyglądając się 
starym zdjęciom kościoła 
(takŜe z początku XX w.) 
zauwaŜymy rurę usytuowaną 
w tym miejscu, ale na 
zewnątrz budynku. Znaczy to, 
Ŝe problem ten zapewne 
występował od bardzo dawna 
(być moŜe była to usterka., 
która pojawiła się juŜ przy 
budowie kościoła). Z 
niewiadomych powodów 
rynna została zdemontowana 
podczas remontu elewacji i od 
tego czasu wody deszczowe 
powoli wsiąkały w mury, 

powodując stopniowe powiększanie się zacieku. Przeprowadzona przy uŜyciu 
specjalistycznych kamer kontrola stanu rur w ścianie kościoła wykazała, Ŝe są 
one w kilku miejscach uszkodzone, a ich wymiana wiązałaby się z 
koniecznością rozkuwania elewacji kościoła na całej wysokości. Wobec 
powyŜszego, zdecydowano się na załoŜenie tzw. „by-passu”, czyli puszczenie 
wód opadowych z rynny rurą spustową zewnętrzną. Analogiczne rozwiązanie 
zastosowano przy bocznym wejściu do kościoła, jako Ŝe takŜe zlokalizowana 
tu rura wewnątrz muru jest uszkodzona i mogłaby powodować powstanie 
analogicznego problemu.  
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Teraz pozostaje czekać na wysuszenie murów i przygotowywać się do prac 
związanych z remontem wnętrza kościoła. Jest to największe wyzwanie, jakie 
stoi przed Parafią w najbliŜszych latach, jako Ŝe powinno to być powiązane z 
remontem kopuły, w tym wymianą części mocno juŜ zniszczonej blachy 
miedzianej i deskowania oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i 
przeciwpoŜarowym konstrukcji stalowej. Pierwszym krokiem w tym kierunku 
będzie opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej, a kolejnym 
poszukiwanie zewnętrznych źródeł sfinansowania tej niezwykle kosztownej 
inwestycji.  

 

   
 
NiezaleŜnie przygotowujemy się do złoŜenia wniosku do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuowanie prac związanych z 
adaptacją naszych podziemi. Jak Państwu wiadomo, zeszłoroczny wniosek o 
dofinansowanie nie uzyskał akceptacji i musieliśmy w znaczący sposób 
ograniczyć plany i sfinansować dokończenie wcześniej rozpoczętych prac ze 
środków parafialnych.  

Rada Parafialna będzie wdzięczna za wszelką pomoc w przygotowaniu się 
do tych zadań.  

Andrzej Weigle 

 
 
 



 32 

 
� � 

WAśNE ADRESY I TELEFONY  
Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. 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 lipcu i sierpniu w godz.  900-1600) 
w niedziele: po naboŜeństwie głównym 

(w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 
Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1, naboŜeństwa w kaŜdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �(0-22)632-1014 

Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: w godz. 1000-1500 
Kaplica Halpertów: NaboŜeństwo Pamięci w rocznicę Powstania Warszawskiego – 1. 08. 2010 r.  o godz. 1600 

LUX MED TABITA -  Niepubliczny Zakład Opieku ńczo-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” – nabo Ŝeństwa w kaŜdą niedzielę o godz. 1100 

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

NaboŜeństwa w kaŜda 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, naboŜeństwa w kaŜdą niedzielę o godz. 1000 
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Do uŜytku wewnętrznego 


