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Drodzy Czytelnicy!
Egipski Hallel jest wpisany w obrzędy Paschy, 
a w praktyce jest po porostu wspaniałym, ra-
dosnym śpiewem lub recytacją Psalmów 113 
– 118. Przeczytajmy wybrane wersety z tych 
pieśni:

Chwalcie Pana!... Niech imię Pana będzie bło-
gosławione teraz i na wieki! Od wschodu do zacho-
du słońca niech będzie wysławiane imię Pana!...Nie 
nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Twemu daj chwa-
łę, za Twoją łaskawość, za Twoją wierność! Cze-
mu narody mają mówić: Gdzie jest ich Bóg?... Ufaj 
Panu, Izraelu, On twoją pomocą i tarczą… Ufajcie 
Panu, bogobojni, On waszą pomocą i tarczą… Pan 
o nas pamięta, niech nam błogosławi, niech błogo-
sławi domowi Izraela, niech błogosławi domowi 
Aarona, niech błogosławi bogobojnym, i małym, 
i wielkim!... Opętały mnie więzy Szeolu, skrępo-
wały mnie zmartwienia i troski. Wtedy wezwałem 
Pana. O Panie, ratuj me życie! Pan jest miłosierny 
i sprawiedliwy, Bóg nasz jest litościwy, Pan strzeże 
prostych, Gdy byłem słaby, On mnie wybawił. Moja 
duszo, niech wróci twój spokój, bo Pan okazał ci 
życzliwość, bo uchronił moją duszę od śmierci, moje 
oczy od łez, moje nogi od upadku. Będę chodził 
przed Panem w krainie żyjących… Czym zdołam 
odwdzięczyć się Panu za całe okazane mi dobro?... 
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go 
wszystkie ludy, bo potężna jest Jego łaska dla nas, 
a wierność Pana trwa na wieki. Chwalcie Pana!... 
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska 
trwa na wieki!... Wzywałem Pana w nieszczęściu, 
Pan mnie wysłuchał i wyzwolił. Nie będę się lękał, 
bo co mi zrobi człowiek, gdy Pan jest ze mną? Pan, 
mój wybawca, jest po mojej stronie, więc zatriumfuję 
nad nieprzyjaciółmi. Lepiej zaufać Panu, niż po-
legać na ludziach. Lepiej zaufać Panu, niż polegać 
na możnych… Potężny cios mnie dosięgnął, o mały 

SŁOWO OD PROBOSZCZA

włos nie padłem, ale mnie Pan podtrzymał. Pan jest 
moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą. 
Okrzyk radości i zwycięstwa w namiotach sprawied-
liwych Prawica Pana moc okazuje! Prawica Pana 
wzniesiona wysoko! Prawica Pana moc okazuje! Nie 
umrę, lecz żyć będę, by opowiadać o dziełach Pana. 
Pan ciężko mnie ukarał, ale na śmierć mnie nie 
wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, abym 
mógł w nie wejść i wysławiać Pana! To jest brama 
Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Wysławiam 
Cię, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawie-
niem. Kamień odrzucony przez budowniczych stał 
się kamieniem węgielnym. Stało się to dzięki Panu, 
to cudem jest w oczach naszych. Oto dzień stworzony 
przez Pana, radujmy się nim i cieszmy! O Panie, 
pomóż! O Panie, daj powodzenie!... Ty jesteś moim 
Bogiem, pragnę Cię wysławiać, mój Boże, chcę Cię 
wywyższyć. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, a Jego 
łaska trwa na wieki! (Pismo Święte Nowego 
Testamentu i Psalmy, przekład ekumeniczny 
z języków oryginalnych, Warszawa 2001)

Ks. Piotr Gaś, proboszcz
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Pomyślmy, te piękne teksty towarzyszyły 
przez wieki wybranemu ludowi Boga. Naj-
pierw potomkom Abrahama, a potem ludom 
świata, które uwierzyły świadectwu posłań-
ców Pana (Adonaj) - Boga (Elohim), które-
mu służył Abraham, jego synowie i córki, 
a teraz także my.  Oni wszyscy przez śpie-
wanie lub recytowanie tych tekstów stają się 
głosicielami wielkich dokonań Boga. Opo-
wiadają o Jego dziwnym, a czasem strasznym 
prowadzeniu. Dzielą się swoimi radosnymi 
przeżyciami z Panem, który jest blisko. Do-
świadczenie obecności Pana skutkuje zawsze 
odzyskaniem orientacji w świecie, jakim by 
nie był, uporządkowaniem tego, co w chwi-
lach oddalenia od Boga, zmienia się w chaos 
i zniewalające uwikłanie.

Przypominam egipski Hallel śpiewany 
przez Żydów i inne ludy świata, bo w tych 
natchnionych tekstach odnajdujemy prze-
cież nasze wspólne doświadczenia związane 
z Panem, z Jego obecnością. Z paschą, któ-
rą Pan przygotowuje dla nas i daje każdemu 
poprzez prowadzenie i przeprowadzenie za-
wsze ku czemuś lepszemu, a co nie zawsze 
potrafimy dostrzec w chwili wyjścia i w dro-
dze. Widzimy to już w historii wyjścia i dro-
dze z Egiptu do ziemi obiecanej. Potem, na 
przestrzeni wieków, a także dzisiaj, w życiu 
ludów i jednostek – kobiet i mężczyzn, dzie-
ci i młodzieży -  pascha jest doświadczana 
w różny sposób, bo przemierzamy rozma-
ite życiowe okolice. Jednak łącznikiem dla 
wszystkich doświadczających Bożej paschy, 
Bożego wyprowadzenia i przeprowadzenia, 
są choćby te słowa: Oto dzień stworzony przez 
Pana, radujmy się nim i cieszmy! O Panie, pomóż! 
O Panie, daj powodzenie!... Ty jesteś moim Bogiem, 
pragnę Cię wysławiać, mój Boże, chcę Cię wywyż-
szyć. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, a Jego łaska 
trwa na wieki!

Wszyscy rozpoznający w Jezusie z Naza-
retu Mesjasza cieszą się Jego służbą i w nowy 
sposób przeżywają paschę. Niech o tym 

śpiewają i w ten sposób głoszą wielkie Boże 
dokonania. Jednocześnie niech nie przestają 
miłować wszystkich, którzy w Jezusie z Na-
zaretu nie rozpoznają Mesjasza (Chrystusa). 
Rozpoznanie Mesjasza (Chrystusa) nie jest 
przecież rezultatem naszych starań. Jest ła-
ską Bożego objawienia. Prośmy więc Boga 
o darowanie tej łaski każdemu człowiekowi. 
Módlmy się, aby w chwili otrzymania tej ła-
ski objawienia, nikt nie odrzucił Bożej służ-
by, Jego wyprowadzenia i przewodzenia – 
Paschy. A nawet jeśli widzimy odrzucających 
służbę Boga, nie potępiajmy nikogo. To nie 
jest nasza rola, nasze powołanie. Jeśli już do-
świadczamy łaski służby Bożej i rozpoznaje-
my w Jezusie z Nazaretu Mesjasza (Chrystu-
sa), to przecież pamiętamy o Jego zawołaniu, 
abyśmy wchodzili w Jego ślady. Tym śladem 
są także Jego kroki na Golgotę, a potem tak-
że słowa modlitwy Jezusa Chrystusa z krzy-
ża. Jest to modlitwa o rzymskich żołnierzy, 
którzy Go ukrzyżowali. On modli się o Piła-
ta - wysokiego urzędnika Rzymu. Modli się 
o wszystkich stojących wtedy na Golgocie 
i modli się o nas dzisiaj. Odpuść im, bo nie wie-
dzą, co czynią! Potrzebujemy tej modlitwy i ła-
ski objawienia Bożej miłości w tej modlitwie. 
Być może pomogą nam w tym także słowa 
z 1. Listu Jana 4, 10: W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiło-
wał i posłał swojego Syna, jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy.

Wszystkim życzę błogosławionego Wiel-
kiego Tygodnia i radosnej Wielkanocy! Niech 
dobry Bóg obdarowuje nas w tym czasie ła-
ską objawienia Jego obecności. Życzę Bo-
żego pokoju i radości ze spotkań i rozmów 
przy świątecznym stole oraz radości i pokoju 
przede wszystkim z doświadczenia bliskości 
Boga w Jego Słowie ogłoszonym w czyta-
niach i podanym w Wieczerzy Świętej.

ks. Piotr Gaś
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5 marca 2018 r. na portalu TVN Warszawa uka-
zał się tekst zatytułowany „Chwalą się remontem 
kościoła, a projekt placu w zamrażarce.” Artykuł 
opatrzony został podtytułem „Miasto nie może 
dogadać się z parafią”. W związku z publikacją 
tekstu i zawartymi w nim treściami proboszcz Pa-
rafii ks. Piotr Gaś wraz z Radą Parafialną przeka-
zują do wiadomości publicznej następujące uwagi 
i informacje:

Zgodnie z artykułem 12 prawa prasowego 
dziennikarz zobowiązany jest zachować szczegól-
ną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wyko-
rzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza 
sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wia-
domości lub podać ich źródło. W przypadku oma-
wianego tekstu zasady te zostały w sposób rażący 
złamane, gdyż autor/ka tekstu nie zadał/a sobie 
trudu, aby pozyskać informację od organów pa-
rafii w przedmiotowej sprawie. Organami Parafii 
zgodnie z obowiązującą Ustawą o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP jest Proboszcz Parafii i Rada Parafialna. Ani 
do kancelarii parafialnej, ani do proboszcza, ani też 
do żadnego z członków Prezydium czy całej Rady 
Parafialnej nie wpłynęło jakiekolwiek zapytanie 
w sprawie w związku z powyższym tekst nie speł-
nia podstawowych wymagań stawianych rzetelne-
mu dziennikarstwu zarówno w świetle prawa, jak 
i ogólnych zasad etycznych. Parafia nie miała żad-
nej sposobności, aby odnieść się do podnoszonych 
w tekście zarzutów i stawianych tez. Tekst oparty 
jest jedynie na fragmentarycznych wypowiedziach 
urzędników ratusza, skrawkach prasowych wyrwa-
nych z kontekstu sprawy szkodząc nie tylko Para-
fii, ale także sprawie rewitalizacji historycznego  
pl. S. Małachowskiego.

Już samym tytułem i podtytułem tekst poka-
zuje tendencyjną narrację wskazując Parafię jako 
hamulcowego przy projekcie rewitalizacji Placu 

Komunikat Rady 
Parafialnej w sprawie 
artykułu TVN Warszawa

Małachowskiego, gdzie znajduje się pochodzący 
z XVIII w. zabytkowy kościół ewangelicko-augsbur-
ski Świętej Trójcy. Autorzy tekstu wprost sugerują, 
że Parafia generuje problem wiążąc w sposób nie-
uzasadniony trwające prace remontowe i dotacje 
ratusza na remont ze sprawą rewitalizacji. Tym 
samym autorzy tekstu ustawiają parafię w roli nie-
wdzięcznego petenta, który przyjął dotację w wy-
sokości 800.000 PLN, a teraz odmawia współpracy 
ze stołecznym ratuszem przy realizacji projektu. 
W tym kontekście warto wyjaśnić, że:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trój-
cy w Warszawie przystępowała i przystępuje do 
wszystkich konkursów i programów pomocowych 
związanych z zachowaniem warszawskiego dzie-
dzictwa kulturowego, którego integralną częścią 
jest kościół Świętej Trójcy, z najwyższą staran-
nością, przejrzystością i na tych samych prawach 
i obowiązkach jak pozostałe podmioty. Z wszyst-
kich inwestycji władze Parafie rozliczają się nie 
tylko z odpowiednimi organami państwowymi 
i samorządowymi, ale także zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawno-skarbowymi i we-
wnątrzkościelnymi z poszczególnymi urzędami, 
władzami zwierzchnimi Kościoła oraz najwyższym 
organem władzy Parafii, czyli Zgromadzeniem 
Parafialnym. Zachowując procedury publiczne 
i kościelne dbamy o majątek Parafii wypracowany 
przez pokolenia warszawskich ewangelików.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim instytucjom 
i organom, które wspomagają nas przy remoncie 
kościoła służącemu nie tylko jako miejsce kultu 
religijnego, ale też jako przestrzeń kultury, sztuki, 
edukacji i dialogu dla mieszkańców naszego mia-
sta bez względu na wyznanie. Jesteśmy wdzięcz-
ni za wszystkie subwencje, które pomogły Parafii 
w ratowaniu kościoła, którego generalny remont 
z wielkim trudem powoli kończymy. Większość 
środków, jakie pochłonął remont (20 mln złotych), 
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pochodzą z środków własnych Parafii – dotacje 
stanowią ok. 25% inwestycji. Wszystkie informa-
cje zostały przedstawione również naszym Para-
fianom przed i podczas dorocznego sprawozdaw-
czego Zgromadzenia Parafialnego, które odbyło 
się 25 lutego 2018 r.

Kwestia rewitalizacji placu Małachowskiego 
jest sprawą wieloletnią i niezwykle złożoną. W pro-
jekt Parafia zainwestowała również znaczne środ-
ki finansowe celem opracowania odpowiednich 
rozwiązań lub propozycji przedkładanych wielo-
krotnie różnym organom władzy samorządowej 
i państwowej szczebla centralnego. Parafia nigdy 
nie odmawiała dialogu i gotowości podejmowania 
rozmów, nigdy nie była zainteresowana zamraża-
niem, spowalnianiem procesów administracyjnych, 
a wręcz przeciwnie – była żywotnie zaintereso-
wana dynamicznym rozwojem procesu. Parafia 
posiada dokumentację, w tym korespondencję 
z władzami miasta, które potwierdzają powyższe 
stwierdzenia. Wyrażamy zdumienie, że redakcja 
zgodziła się na publikację teksu, który pomija za-
sadnicze wątki sprawy, w tym szczegóły, które były 
przedmiotem rozmów między Parafią a władzami   
miasta.

Dowodem na zaangażowanie Parafii w roz-
mowy z ratuszem jest współfinansowana przez 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy publikacja 
jubileuszowa, w której przedstawione są również 
założenia rewitalizacji pl. Małachowskiego, a także 
spotkania władz Parafii z władzami ratusza, w tym 
z p. wiceprezydent Renatą Kaznowską, która 
odwiedziła naszą Parafię 10 stycznia 2018 r. In-
formacje na ten temat opublikowaliśmy na stro-
nie internetowej Parafii oraz w naszych mediach 
społecznościowych na Facebooku i Twitterze. 
Najwyraźniej materiał ten nie znalazł zaintereso-
wania autorów tekstu, którzy z pewnością do po-
wyższych publikacji dotarli i zakładamy, że znają 
treść rozmów.

Opublikowany artykuł nierzetelnie sugeruje 
poprzez enigmatyczne stwierdzenie „oczekiwania 

ze strony proboszcza”, jakoby zastój w projekcie 
rewitalizacyjnym był wynikiem działań osobiście 
podejmowanych przez proboszcza w kwestiach 
„nawet nie tyle finansowych, co prawnych”, tak 
jakby proboszcz Parafii z pominięciem rady Para-
fialnej, Zgromadzenia Parafialnego i władz Kościo-
ła stawiał żądania torpedujące całe przedsięwzię-
cie i mógł jednoosobowo podejmować decyzje 
prawne dotyczące majątku Parafii. Tekst obfituje 
w ukryte sugestie, brakuje w nim całościowego 
ukazania sprawy, a także konkretnych działań 
podjętych przez Parafię w związku z Placem Ma-
łachowskiego.

Przypominamy, że po rozstrzygniętym w 2014 
roku konkursie, który zakończył się bez przyznania 
pierwszego miejsca, do projektu, który zajął drugie 
miejsce zgłoszone zostały poprawki. Nie zostały 
one jednak uwzględnione. Na wszystkich etapach 
Parafia współdziałała z miastem uwzględniając 
toczące się jednocześnie prace i działania budow-
lane związane z remontem kościoła Świętej Trójcy, 
a także podtrzymując wolę rozmowy i dialogu ws. 
utraconych nieruchomości przez Parafię w wyniku 
II wojny światowej i przejętych przez państwo w la-
tach powojennych. Parafia i jej władze nigdy nie 
utrudniały, ani nie unikały współpracy przy projek-
cie rewitalizacji Placu Małachowskiego. Wszystkie 
działania dotyczące remontu kościoła i zagospoda-
rowania otoczenia prowadzone były, są i będą z za-
chowaniem pełnej przejrzystości. Parafia nigdy nie 
odmawiała ani dziennikarzom, ani zainteresowa-
nym i powołanym do tego instytucjom informacji 
na temat prowadzonych działań w takim zakresie, 
który nie utrudniałby dobrej atmosfery i poufności 
rozmów.

Jesteśmy zaskoczeni, że portal TVN Warszawa 
dopuścił do publikacji nierzetelnego tekstu po-
wielonego na innych portalach o tematyce lokal-
nej. Jeszcze bardziej jest nam przykro, że artykuł 
stał się przyczynkiem do kolportowania komenta-
rzy, które szkalują Parafię i jej Proboszcza, promu-
jąc kłamstwo jako narzędzie w dyskusji.
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Wniosek o zamieszczenie sprostowania  
zgodnie z wymogami Prawa Prasowego  

wystosowany przez Parafię Ewangelicko-Augsburską  
Świętej Trójcy w Warszawie

L.dz. 33/K/18

Warszawa, 08.03.2018 r.
Szanowni	Państwo,

działając	w imieniu	Parafii	Ewangelicko-Augsburskiej	Świętej	Trójcy	w Warszawie	na	podstawie	
art.	31a	ustawy	z dnia	26	stycznia	1984	r.	Prawo	prasowe,	wnosimy	o opublikowanie	następują-
cego	sprostowania	informacji	zawartej	w artykule	„Chwalą	się	remontem	kościoła,	a projekt	placu	
w zamrażarce”,	zamieszczonym	w serwisie	internetowym	TVN	Warszawa	pod	adresem:
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,chwala-sie-remontem-kosciola-bra-projekt-pla-
cu-w-zamrazarce,254278.html:

W związku z opublikowanym  na łamach serwisu TVN Warszawa tekstem „Chwalą się remontem 
kościoła, a projekt placu w zamrażarce” z dn. 5 marca 2018 r. , Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej 
Trójcy w Warszawie stwierdza, iż nieprawdą jest, jakoby przyczyną niedojścia do planowanej realizacji 
projektu rewitalizacji pl. Małachowskiego były „oczekiwania proboszcza Parafii”. Parafia posiada do-
kumentację dowodzącą jej zaangażowania w projekt, także finansowego, i wolę podtrzymania rozmów 
z władzami Miasta w przedmiotowej sprawie. Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że Parafia jest zde-
cydowanym orędownikiem rewitalizacji placu Małachowskiego. 

Ponadto, zawarta w artykule teza, jakoby remont kościoła „możliwy był dzięki dotacji, w wysokości 
800 tysięcy złotych, jaką przyznało parafii miasto” nie odzwierciedla rzeczywistego obrazu inwestycji 
związanej z  generalnym remontem kościoła Świętej Trójcy w  Warszawie, będącego punktem odnie-
sienia planowanych zmian przy placu Małachowskiego. Na remont kościoła Parafia wydała ponad  
20 mln PLN, z czego ponad 14.500.000 PLN stanowiły środki własne Parafii, a jedynie 800.000 PLN to 
subwencja m.st. Warszawy. Poniesione koszty tylko w niecałych 10% zostały pokryte w latach 2016-
2017 z  różnych dotacji (w  tym dotacja m.st. Warszawy wyniosła 4%). Przy uwzględnieniu dotacji  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział wszystkich subwencji w  kosztach remontu to 
tylko 25%
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Wszystkie dane finansowe są zgodnie z przepisami państwowymi i kościelnymi jawne oraz przed-
stawiane odpowiednim władzom oraz wiernym naszej Parafii.

Ignorując kontekst i  rozmiar inwestycji, a  zwłaszcza finansowe zaangażowanie parafii, artykuł 
sprawia fałszywe wrażenie niewdzięczności działań Parafii. Skomplikowana materia sprawy została 
przedstawiona w  artykule niedbale i  skrótowo, a  Parafii nie umożliwiono ustosunkowania się przed 
publikacją do zawartych w nim tez. Taki sposób działania narusza zasady rzetelności  dziennikarskiej, 
wynikające z art. 12 Prawa Prasowego

Jednocześnie	 wyrażamy	 nasze	 oburzenie	 nierzetelnym	 	 i  nieetycznym	 potraktowaniem	 Parafii	
w sprawie	rewitalizacji.	Państwa	tekst,	zawierający	rażąco		jednostronny	rys	sytuacji,	posłużył	do	
personalnego	ataku	na	proboszcza	Parafii	ks.	Piotra	Gasia,	godząc	nie	tylko	w jego	dobra	osobiste,	
ale	i wizerunek	Parafii,	która,	zgodnie	z obowiązującymi	przepisami	kościelnymi	i państwowymi,	
dba	o przestrzeganie	zasad	finansowej	transparentności.	Powyższe	działania	wymierzone	w naszą	
Parafię	i jej	władze	spotkają	się	ze	zdecydowanymi	działaniami	prawnymi.

Uwzględniając	powyższe,	Parafia	Ewangelicko-Augsburska	Świętej	Trójcy	w Warszawie,	dzia-
łając	na	podstawie	art.	31a	Prawa	prasowego,	wnioskuje	o niezwłoczne	umieszczenie	na	stronie	
serwisu	TVN	Warszawa	i powiązanych	powyższego	sprostowania.

Z poważaniem,					

(-)	ks.	proboszcz	Piotr	Gaś		 (-)	Igor	Chalupec	

Prezes Rady Parafialnej  Wiceprezes Rady Parafialnej
																																																																																																																																																																																					

(-)	Przemysław	Florjanowicz-Błachut	 (-)	Joanna	Keber	

Sekretarz Rady Parafialnej Skarbnik Rady Parafialnej
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Kiedy ks. proboszcz Piotr Gaś poprosił mnie 
o przygotowanie tej ekumenicznej refleksji, 

poczułam się wyróżniona i dumna. Kiedy roz-
mawialiśmy o idei nabożeństw ekumenicznych, 
które miałyby akcentować to, co już udało się 
osiągnąć na drodze do jedności, a refleksje mia-
ły dotyczyć pogłębiania rozumienia tych wspól-
nych elementów, pierwszym moim skojarzeniem 
była… bajka o rybaku i złotej rybce. Nienasycona 
żona rybaka wysuwała coraz większe żądania wo-
bec rybki, szybko traciła zainteresowanie tym, co 
rybka już jej podarowała, i wiecznie była niezado-
wolona. Często tak wyglądają oczekiwania wobec 
dialogu i ruchu ekumenicznego. Poddając się pre-
sji widzialnej jedności, myśli się o jej osiągnięciu 
w jednym Kościele, rozumianym zazwyczaj insty-
tucjonalnie i/lub strukturalnie, nie zauważając, 
że widzialna jedność chrześcijan już istnieje, 
podobnie jak istnieje jeden Kościół – wspólno-
ta (to słowo chcę bardzo mocno zaakcentować) 
wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. Narze-
ka się na impas teologiczny zwłaszcza w dialogu  
dotyczącym eklezjologii2, na wypalenie dotych-
czasowej formuły uprawiania ekumenii, zapomi-
na natomiast o pielęgnacji tego, co łączy chrześ-
cijan od wieków i tego, co udało się wypracować 
w ciągu zaledwie 70 lat, odkąd istnieje Światowa 
Rada Kościołów (założona w 1948 r.).

Najważniejsze elementy jedności chrześci-
jan trafnie zostały zdefiniowane w „Konstytucji  
 

1 Wszystkie cytaty nowotestamentowe zaczerpnięte zo-
stały z Pisma Świętego Nowego Testamentu. Przekład 
Ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 
20012.

2 Eklezjologia (od gr. ekklesia – Kościoł oraz  logos – sło-
wo, nauka)  to dział teologii poświęcony nauce i refleksji 
na temat Kościoła.

Światowej Rady Kościołów”. Są to: Pismo św., 
wiara w Świętą Trójcę (czyli nawiązanie do orze-
czeń soborów tzw. niepodzielonego Kościoła 
pierwszego tysiąclecia), podkreślanie zbawcze-
go dzieła Jezusa Chrystusa i działania na chwa-
łę Boga: „Światowa Rada Kościołów jest społecznością 
Kościołów, które – zgodnie z Pismem Świętym – wyznają 
Pana Jezusa jako Boga i Zbawiciela i dlatego usiłują ra-
zem wypełnić swoje wspólne powołanie ku chwale Jedynego 
Boga – Ojca, Syna i Ducha św.” 3 Już od początku 
działalności ŚRK wyrażano natomiast pewien 
sceptycyzm do możliwości stworzenia jakiegoś 
jednego instytucjonalnego Kościoła. W tzw. de-
klaracji z Toronto (z 1950 r.) zapisano, że „Koś-
cioły same wstrzymują się od podawania szczegó-
łowych i dokładnych definicji natury Kościoła4. 
Co więcej – ŚRK nie może i nie powinna opierać 
się na jakiejkolwiek pojedynczej koncepcji Koś-
cioła. Nie przesądza problemu eklezjologicznego 
(...) Nie może stać się instrumentem jednego wy-
znania czy szkoły5. Nie istnieje zamiar narzucania 
Kościołom jakiegokolwiek specyficznego wzoru 
myślenia czy życia, ponieważ w ŚRK jest miej-
sce dla eklezjologii każdego Kościoła, który jest 
gotów uczestniczyć w dialogu ekumenicznym”6.
Wzajemne relacje Kościołów ma cechować soli-
darność, braterska troska, gotowość do udzielenia 
pomocy w potrzebie, np. w obliczu prześladowań 

3 Konstytucja Światowej Rady Kościołów, za: Komisja 
„Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Chrzest. Eu-
charystia. Posługiwanie duchowne. Tekst „Dokumentu 
z Limy” (1982), Lublin 1989,s. 17.

4 Eklezjologiczne znaczenie Światowej Rady Kościołów 
(Deklaracja z  Toronto, 1950), http://www.ekumenia.pl/
index.php?D=44 (3.02.2018).

5 Tamże.
6 Tamże.

WIDZIALNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA
REFLEKSJA OPARTA NA TEKŚCIE Z EF 4,1-61



INFORMATOR Nr 2 (93) 2018

10

oraz „afirmacja wiary każdego Kościoła”7. Moc-
no podkreśla się praktyczny charakter działań 
ŚRK i „wytwarzanie między Kościołami wza-
jemnych żywych kontaktów”8, które będą formą 
składania wobec świata „wspólnego świadectwa 
o (...) wspólnym Panu”9. I rzeczywiście – gros 
działań ŚRK to działania społeczne, ekonomicz-
ne czy polityczne. A więc ruch ekumeniczny ni-
gdy nie rościł sobie pretensji i nie przyjmował za 
cel stworzenie jakiegoś jednego Superkościoła 
czy Nadkościoła, który byłby widzialnym zna-
kiem jedności. Zresztą, jak zaznaczono, nie wia-
domo, według jakiego modelu mógłby być zorga-
nizowany. Celem ruchu ekumenicznego (i ŚRK), 
jak podaje dokument Powołanie Kościołów do misji 
oraz jedności z 1951, jest „niesienie Ewangelii na 
cały świat“10.

Kilka lat temu na ChAT odbywało się eku-
meniczne sympozjum, na którym prezentowa-
ne były różne konfesyjne wizje Kościoła przede 
wszystkim z perspektywy systematycznej. Oka-
zało się, że dla wszystkich tych refleksji eklezjo-
logicznych źródłem i punktem odniesienia jest 
Biblia, która – powtórzę – wymieniona została 
wśród elementów budujących widzialną jedność 
chrześcijan. Zwłaszcza teraz, kiedy chrześcijanie 
w Polsce mają już do dyspozycji przekład ekume-
niczny, element ten jest wręcz namacalny, a nie 
tylko abstrakcyjny. Wydawałoby się zatem, że 
wystarczy odnieść się do Biblii i zrekonstruować 
obraz pierwotnego Kościoła, aby można było 
mówić o powrocie do jedności, nawet tej instytu-
cjonalnej czy strukturalnej. I tak, i nie. Tak – bo 
niektóre z aspektów życia i organizacji Kościoła 
 

7 Tamże; przeszkody nie stanowi nawet fakt, że nie 
wszystkie Kościoły członkowskie uznają się wzajemnie 
za Kościoły w  pełnym i  prawdziwym znaczeniu (...), 
Kościoły prawdziwe i czyste. 

8 Tamże.
9 Tamże.
10 O. F. Tveit, The Ecumenical Visionand the Desiret Goals 

of the World Council of Churches, s. 8, http://www.
strasbourginstitute.org/en/summer-seminar-2011/ 
(03.02.2018).

pierwotnego wciąż istnieją i się rozwijają, choć 
w innych warunkach i pewnie dlatego nie za-
wsze je zauważamy albo zaliczamy do elementów  
widocznej jedności Kościoła. Nie – dlatego że 
mityczna jedność pierwotnego Kościoła nigdy 
nie istniała, a różnorodność nowotestamento-
wych koncepcji eklezjologicznych pojawia się już 
na poziomie leksykalnym, a potem tylko rośnie. 
Ale – paradoksalnie – ta różnorodność też może 
być wskazówką, gdzie szukać jedności.

W Nowym Testamencie (NT) na oznaczenie 
Kościoła używane są dwa rzeczowniki: ekklesia 
tradycyjnie przekładany właśnie jako kościół oraz 
koinonia tłumaczony najczęściej jako wspólnota. 
Oba terminy akcentują nieco inne aspekty wczes-
nochrześcijańskiej rzeczywistości; mają oczywi-
ście część wspólną, ale mają też obszary, gdzie 
ich znaczenia się nie pokrywają. Błyskawiczny 
przegląd frekwencyjny pozwala zauważyć, że oba 
pojęcia są chętnie używane przez apostoła Pa-
wła (w listach protopaulińskich – tych, które bez 
wątpienia można przypisać apostołowi), ale już 
w części listów deuteropaulińskich (których au-
torstwo nie jest pewne) dominuje ekklesia, której 
– o dziwo – nie ma z kolei w pasterskich Listach 
do Tytusa i 2 Liście do Tymoteusza. Nie ma jej 
też w Listach Piotra oraz 1 i 2 Liście Jana, a ich 
autorzy posługują się terminem koinonia (zwłasz-
cza 1 J 1,3.6.7).

Teoretycznie można obu pojęć używać za-
miennie, ale trzeba pamiętać, że mają one inne 
konotacje i proweniencje: ekklesia jest przekła-
dem hebrajskiego terminu kahal oznaczające-
go zgromadzenie religijne, zwołane/powołane 
przez Boga. W odniesieniu do życia społecz-
nego w hellenistycznych polis ekklesia określa-
ło zgromadzenie wolnych mężczyzn, mających 
prawo głosu, dosłownie – tych, których wywoły-
wano (por. gr. ek-kaleo) z domu w celu pełnienia 
funkcji publicznej. Zgromadzenie to było więc 
jednolite pod względem statusu społecznego 
członków, ich obowiązków oraz płci. Z czasem 
termin ekklesia rozszerzał swoje znaczenie i stał 
się synonimem zebrania w ogóle (por. gr. syllogos), 
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ale użycie nowotestamentowe, a potem chrześci-
jańskie ponownie zawęziło znaczenie ekklesia do 
lokalnej społeczności, zgromadzenia wyznawców 
Chrystusa (w ramach miasta, rodziny lub jednego 
domu). Potem akcent został przeniesiony z ele-
mentu określanego (zbieranie się, gromadzenie) 
na element określający (wyznawcy Chrystusa), co 
widać bardzo wyraźnie, gdy zestawi się terminy: 
synagoge – zgromadzenie wyznawców judaizmu 
i ekklesia – zgromadzenie wyznawców Chrystusa. 
Trzeba przyznać, że ta zmiana akcentów powo-
dowała też coraz bardziej inkluzywne i egalitar-
ne myślenie o Kościele. Z drugiej strony można 
jednak zauważyć stopniowe dodawanie do tego 
podstawowego znaczenia elementów związanych 
z postępującą instytucjonalizacją (i hierarchiza-
cją) ekklesii jako zgromadzenia. Przy kolejnych 
zmianach rozkładania się akcentów, które można 
zauważyć w literaturze wczesnochrześcijańskiej 
i późniejszej, zaczyna dominować ów hierar-
chiczny (a przez to instytucjonalny) wymiar, który 
utrudnia dziś widzialną jedność, choć oczywiście 
wszystkie Kościoły zgadzają się z duchowym 
i mistycznym rozumieniem hierarchii, na której 
szczycie znajduje się Jezus Chrystus – Głowa 
Kościoła.  

Inaczej przy koinonii, która pozwala bardziej 
optymistycznie spojrzeć na widzialną jedność 
współczesnego Kościoła i jego łączność z NT. 
Koinonia oznaczała społeczność mniejszą, naj-
częściej lokalną, połączoną wspólnym działa-
niem, wspólną ideą, udziałem w czymś, odnosiła 
się do opisu relacji pomiędzy członkami/udzia-
łowcami/wspólnikami/partnerami, podkreślała 
bardziej (współ)uczestnictwo we wspólnocie/
społeczności niż jej strukturę i hierarchię11. Była 
czymś, co odpowiadałoby raczej współczesnemu 
stowarzyszeniu (takiemu znaczeniu koinonii odpo-

11 Wiąże się to ze znaczeniem gr. koinonos – partner, to-
warzysz, również małżonek, co podkreśla partner-
stwo i  wspólnotę, współudział, wspólną  troskę i  dba-
łość o  rozwój koinonii – także w znaczeniu wspólnego 
interesu/branży, pomnażanie wspólnego majątku, dąże-
nie do wspólnego celu itd.

wiada zresztą określenie w preambule do konsty-
tucji ŚRK, która definiuje się jako wspólnota Koś-
ciołów). Ten – nazwijmy to – koiniczny wymiar 
obecny jest też w samookreśleniach poszczegól-
nych Kościołów wyznaniowych, które najczęś-
ciej charakteryzują się jako wspólnoty, akcentu-
jąc w ten sposób równość i partnerstwo swoich 
członków. W NT pojęcie koinonia jest często 
dookreślane elementem wskazującym wokół cze-
go lub kogo organizowana jest wspólnota – np. 
koinonia tes pisteos (wspólnota wiary) albo koinonia 
tou hyiou theou Iesou Christou (wspólnota Syna Bo-
żego Jezusa Chrystusa). Od czasów starożytnych 
nic się w tym względzie nie zmieniło – dziś też 
każdy Kościół chrześcijański z osobna i wszystkie 
Kościoły chrześcijańskie razem mogą się definio-
wać jako wspólnoty wiary w Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa. Tak rozumiana koiniczność jest więc 
elementem łączności współczesnych Kościołów 
z Kościołem nowotestamentowym i widzialnym 
znakiem jedności w wyznaniach wiary.  

I z listów apostolskich, i z Dziejów wyłania 
się obraz Kościoła żywo reagującego na zmie-
niające się warunki, dokonującego inkulturacji 
głoszonego orędzia, dynamicznego w działaniu 
misyjnym, a jednocześnie cierpliwie trwającego/
wytrwałego w wierze  (Dz 14,22), w nauce apo-
stołów (Dz 2,42), we wspólnocie (koinonii), która 
oznacza wzajemne relacje w wymiarze horyzon-
talnym (między sobą) i w wymiarze wertykalnym 
(z Bogiem – por. 1 J 1,3).Tę dwuwymiarowość 
koinonii bardzo dobrze oddaje sakrament chrztu 
oraz Wieczerzy Pańskiej. Widzialną jedność od-
nośnie do chrztu udało się już osiągnąć – nie 
sposób tu przemilczeć dokumentu o wzajemnym 
uznaniu chrztu przez Kościół Rzymskokatolicki 
i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej podpisanego w tym kościele w stycz-
niu 2000 roku. Można też mówić o wspólnocie 
Stołu Pańskiego przynajmniej wśród Kościołów 
ewangelickich. Ale tę dwuwymiarową koinicz-
ność można osiągnąć także na innych polach: we 
wspólnej diakonii, która bardziej akcentuje ele-
ment horyzontalny, czy we wspólnej modlitwie, 
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w której uwypuklony zostaje wymiar wertykalny. 
Zresztą w diakonii, leiturgii (modlitwie) i martyrii 
(świadectwie) w ogóle przejawia się od początku 
życie Kościoła rozumianego właśnie na sposób 
koiniczny i w nich streszcza się postulat „niesie-
nia Ewangelii na cały świat”. Formy leiturgii, dia-
konii i martyrii mogą być różne w zależności od 
okoliczności zewnętrznych, na które Kościół, jak 
powiedziano, żywo reaguje jako żywy organizm. 
Teraz np. martyria, podobnie jak w starożytności, 

często przybiera postać męczeństwa, mówi się 
zresztą w tym kontekście o ekumenizmie krwi. 
Jeśli więc wzorcem dla współczesnego Kościoła 
miałby być Kościół nowotestamentowy, to trzeba 
przede wszystkim uwzględnić ten element dyna-
mizmu, który jest też charakterystyczny dla dzia-
łania Ducha św. Nie ma wątpliwości co do tego, 
że i wtedy, i teraz działa ten sam Duch, ale czy 
działa/musi działać tak samo we wszystkich Koś-
ciołach partykularnych? Nie musi. Zresztą nawet 
świadectwa nowotestamentowe różnie opisują 
jego działanie i rolę w Kościele, w zależności od 
sytuacji zewnętrznej w stosunku do tekstu i roz-

woju teologii. Inaczej więc zarysowana zostaje 
rola Ducha u apostoła Pawła (w listach protopau-
lińskich), gdzie jest mocno eksponowana, mniej 
natomiast rzuca się w oczy w pismach deutero-
paulińskich. 

Skupiliśmy się na pokazaniu niektórych as- 
pektów istniejącej już widzialnej jedności, także 
jedności Kościoła, ale nie w wymiarze instytucjo-
nalnym, lecz koinicznym. Elementami jedności są 
więc Pismo św., wiara w zbawcze dzieło Jezusa 
Chrystusa, wspólnota, której wertykalny i ho-
ryzontalny wymiar przejawia się w sakramencie 
chrztu (i wieczerzy), a życie – w modlitwie, diako-
nii i martyrii, co z definicji pozwala widzieć w tej 
wspólnocie dynamiczny, napełniany Duchem św. 
Kościół Chrystusowy. Niektóre zostały omówio-
ne szerzej, niektóre tylko zasygnalizowane. Zadzi-
wiające, jak dobrze pasują one do sytuacji opisa-
nej w Ef  4,1-6: Proszę więc was […], abyście postę-
powali w sposób godny powołania, które otrzymaliście[to 
nic innego jak ekklesia] – z całą pokorą i łagodnością, 
z cierpliwością [to wezwanie do tych, którzy są znie-
cierpliwieni lub rozczarowani wolno postępujący-
mi rezultatami dialogu ekumenicznego], znosząc 
jedni drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność 
ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój [to nic in-
nego jak opis koinonii z zaakcentowaniem jej wy-
miaru horyzontalnego]. Jedno jest Ciało i jeden 
Duch […] Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich 
który jest ponad wszystkimi, działa przez 
wszystkich i we wszystkich [a to aspekt werty-
kalny koinonii]. Fragment tego tekstu wyryty jest 
na pięknej, miedzianej chrzcielnicy w kościele św. 
Trójcy…

Zauważajmy, cieszmy się, pielęgnujmy i po-
głębiajmy istniejące już znaki widzialnej jednoś-
ci Kościoła, choć mogą się nam wydawać takie 
zwykłe i oczywiste. Kto jest wierny w najmniejszym, 
i w wielkim jest wierny (Łk 16,10).

prof. dr hab. Kalina Wojciechowska
teolog i biblistka ewangelicka

Prof. Kalina Wojciechowska   
przy chrzcielnicy w kościele Świętej Trójcy
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95. URODZINY:
22.04. – Halina GOEDE-ŻÓŁCZYŃSKA 
  1.05. – Zygmunt GEBETHNER 
  6.05. – Joanna HOMA 

90. URODZINY:
  4.01. – Liliana RONDIO
15.01. - Aniela KALINOWSKA
23.02. – Elżbieta OROWIECKA
  4.05. – Halina BORATYŃSKA
27.05. – Halina GEBER
  6.06. – Irena ROSŁOŃ
20.06. – Barbara BREITLING
24.06. – Tadeusz WÓJCIK

85. URODZINY:
  8.01. – Stanisław MILLER
14.01. – Hanna JABŁOŃSKA
  3.02. – Danuta DĄBROWSKA
22.02. – Krystyna BECZEK
15.03. -  Wanda PARUSZEWSKA

  8.04. - Danuta WIADERNA
27.04. – Marian BATOR
10.06. – Anna ONUCHOWSKA

80. URODZINY:
  1.01. – Dariusz GOZDAN
11.01. – Andrzej BUNN
13.01. - Elżbieta KOZIARSKA
27.03. – Eleonora RYLAK
  7.04. – Ryszard FOLC
  8.04. – Teresa BUTTLER-KANIOWSKA
  8.04. – Nelly KTAUZE-WOSIŃSKA
19.04. – Andrzej PETTYN
25.04. – Maria ARCISZ
26.04. – Irena BILLER
28.04. – Krystyna UMGELTER
  3.05. – Jan LUBERADZKI
13.05. – Elżbieta SZYRLE
18.05. – Grażyna JANUS
25.05. – Joanna BAKALARZ
  3.06. – Brunon SIKORA

NASI CZCIGODNI PARAFIANIE,
KTÓRZY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU 
OBCHODZĄ SWOJE JUBILEUSZOWE URODZINY

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

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia
składają

Księża, Diakon, Katechetka,
Rada Parafialna oraz redakcja Informatora Parafii
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WYDARZENIA

9 października 2017 r. w kościele ewangelicko-
-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie 

odbyło się centralne nabożeństwo z okazji rados-
nego jubileuszu 500 lat Reformacji. Ewangelicy 
różnych wyznań i narodowości wspólnie dzięko-
wali za trwające dziedzictwo reformacyjne. Po raz 
pierwszy obchody te miały charakter ekumenicz-
ny i cieszyliśmy się z obecności prymasa Polski 
abp. Wojciecha Polaka, przedstawicieli Kościołów 
Polskiej Rady Ekumenicznej i innych chrześcijan.

Już na początku tego historycznego na-
bożeństwa byliśmy świadkami poruszającego 
wydarzenia – bp Markus Dröge, zwierzchnik 
Ewangelickiego Kościoła Krajowego Berlina-
-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, przeka-
zał rodzinie bp. Juliusza Burschego odnalezione 
przez dwóch badaczy – Klausa Leutnera i Pa-
wła Woźniaka - dokumenty wskazujące na miej-
sce pochówku Biskupa oraz datę i okoliczności 
jego męczeńskiej śmierci. Jesteśmy wzruszeni, 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ODNALEZIENIEM 
DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH OKOLICZNOŚCI 

ŚMIERCI BP. JULIUSZA BURSCHEGO
Warszawa/Berlin, 18 grudnia 2017 r.

Od lewej: ks. Piotr Gaś, Anna Łupienko, Michał Łupienko, ks. bp Markus Dröge, prof. Juliusz Gardawski, Stefan Gardawski,  
dr Aleksander Łupienko, ks. bp Jerzy Samiec
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że w kościele, w którym bp Juliusz Bursche był 
diakonem, proboszczem i w którym wypełniał 
powołanie Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w II RP, głosił Słowo Boże i udzielał 
Sakramentów, doszło do przekazania tak istotnej 
dokumentacji. Jednocześnie pragniemy podzięko-
wać panom Leutnerowi oraz Woźniakowi za de-
terminację w poszukiwaniach i pracę, jaką włożyli 
w odnalezienie tych bardzo cennych materiałów.

Po nabożeństwie odbyło się w siedzibie Para-
fii Świętej Trójcy spotkanie bp. Dröge z potom-
kami bp. Juliusza Burschego w obecności Biskupa 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. 
Jerzego Samca oraz proboszcza Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie ks. Piotra Gasia. Bp Dröge 
szczegółowo omówił treść przekazanych do-
kumentów i przedstawił stan rozmów Kościoła 
Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc 
z władzami miasta stołecznego Berlina, admini-
stracją cmentarza Berlin-Reinickendorf  oraz Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych RFN.

Ustalono, że wszystkie czynności dotyczą-
ce ekshumacji bp. Juliusza Burschego będą od-
bywać się wyłącznie w porozumieniu z rodziną 
bp. Burschego, a rolą obydwu Kościołów ewan-
gelickich będzie duszpasterskie i organizacyj-
ne towarzyszenie i wsparcie przy czynnościach 
zmierzających do wyjaśnienia wszystkich oko-
liczności związanych ze śmiercią i pochówkiem 
bp. Juliusza Burschego. W obecności biskupów 
obydwu Kościołów rodzina bp. Burschego wy-
raziła wolę, aby w razie odnalezienia urny z do-
czesnymi szczątkami Biskupa, urna z prochami 
została sprowadzona do Ojczyzny i pochowana 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Świętej 
Trójcy w Warszawie przy ul. Młynarskiej, gdzie 
znajduje się obecnie symboliczny grób bp. Juliu-
sza Burschego. W sytuacji, gdy urna nie zostanie 
odnaleziona, do Warszawy zostanie przewieziona 
ziemia z miejsca pochówku Biskupa Męczennika 
na berlińskim cmentarzu.

Potomkowie rodziny Bursche wyrazili prag-
nienie, aby Kościoły – Kościół Ewangelicko-
-Augsburski w Polsce i Ewangelicki Kościół 

Krajowy Berlina-Brandenburgii i Śląskich Gór-
nych Łużyc – reprezentowały ich głos w kwe-
stiach związanych z pochówkiem Biskupa 
Burschego oraz służyły pomocą i radą. Bp Dröge 
zobowiązał się w imieniu swojego Kościoła do 
udzielenia wszelkiej pomocy prawno-administra-
cyjnej celem sprawnego wyjaśnienia wszystkich 
kwestii koniecznych do przeprowadzenia prac 
ekshumacyjnych oraz zabezpieczenia praw rodzi-
ny bp. Burschego na wszystkich etapach procedo-
wania w sprawie.

Zgodzono się, że również w miejscu do-
tychczasowego spoczynku bp. Burschego na 
berlińskim cmentarzu powstanie miejsce upamięt-
nienia Biskupa, które połączy we wspólnej pamię-
ci i modlitwie Polaków i Niemców. Wolą Rodziny 
Bursche wspartą przez zwierzchników obydwu 
Kościołów oraz Parafię Świętej Trójcy jest do-
prowadzenie do godnego pochówku bp. Juliu-
sza Burschego, a także upamiętnienie Biskupa 
w kontekście Jego służby Kościołowi oraz jego 
wiernym bez względu na przynależność narodo-
wą. Życie i działalność bp. Juliusza Burschego są 
przykładem ewangelickiej odpowiedzialności za 
Kościół i świat oraz wciąż aktualnym wyzwaniem 
i wezwaniem do intensywnej pracy na rzecz bu-
dowy pojednania polsko-niemieckiego.

Na początku 1933 roku, w dniu ogłoszenia 
wyniku wyborów w Niemczech, kiedy naziści 
przejęli nieograniczoną władzę w Niemczech, 
bp Bursche przebywając w Berlinie był świad-
kiem nocnej manifestacji nazistów z pochodnia-
mi. W jednym z listów do rodziny skomentował 
to doświadczenie mocnymi słowami sprzeciwu 
wobec szowinistycznego nacjonalizmu. W przy-
wołanych przez bp. Dröge słowach bp. Juliu-
sza Burschego wybrzmiały dramatyczne słowa 
Męczennika wyrażające przekonanie o zmarno-
wanej pracy na rzecz budowania porozumienia 
między Polakami i Niemcami. W obliczu śmier-
ci i wszechobecnego triumfu zła słowa Biskupa 
były nie tylko prawdziwe, ale i zrozumiałe. Dziś 
ponad granicami narodowymi i wyznaniowymi 
wiemy, że dzięki pomocy Bożej stało się inaczej 
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i z wdzięcznością możemy spoglądać na kapi-
tał dialogu i przebaczenia, który budowano od 
Wyznania Winy ze Stuttgartu (1945), Wyzna-
nia z Darmstadt (1947) poprzez Memorandum 
Wschodnie Kościoła Ewangelickiego w Niem-
czech (1965), List polskich biskupów rzymsko-
katolickich do niemieckich biskupów (1965), 
a skończywszy na apelach z ostatnich miesięcy 
i lat.

Odnalezienie miejsca spoczynku bp. Bursche-
go na nowo przywołuje pamięć o dramacie wojny, 
niemierzalnych cierpieniach i potędze zła, przed 
którym jako chrześcijanie często stajemy z prze-
rażeniem, ale przecież nie pozbawieni nadziei. 
Jesteśmy przekonani, że tak jak kiedyś, tak i dziś 

postać bp. Juliusza Burschego, jego służba i od-
danie są przykładem chrześcijańskiej determinacji 
w budowaniu pokoju i porozumienia oraz inspira-
cją do pielęgnowania patriotyzmu pozbawionego 
nienawiści do innych.

W imieniu rodziny Bursche: 
 prof. Juliusz Gardawski, Anna Łupienko

ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. Markus Dröge, Biskup Krajowy 

Ewangelickiego Kościoła Berlina-Brandenburgii 
i Śląskich Górnych Łużyc

ks. Piotr Gaś, Proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

UROCZYSTOŚCI W ROCZNICĘ ŚMIERCI  
BP. JULIUSZA BURSCHEGO 

WYJAŚNIENIE OKOLICZNOŚCI JEGO ŚMIERCI

Do września 2017 roku okoliczności śmierci 
biskupa Juliusza Burschego w Konzentra-

tionslager Sachsenhausen były nieznane, mimo 
podejmowanych kilkakrotnie poszukiwań. Rodzi-
na biskupa pozostawała z poczuciem  dręczącej 
niepewności co do okoliczności śmierci biskupa, 
skłaniającej do najgorszych przypuszczeń. Oto 
bowiem w kilka dni po zawiadomieniu, że bi-
skup zmarł w szpitalu więziennym 20 lutego 1942 
roku, nadszedł jego ostatni list z obozu, datowany 
na 15 lutego, który nie zapowiadał nieszczęścia. 
Biskup informował o stanie zdrowia, jak zwykle 
pytał o różnych członków rodziny, dziękował za 
przesyłkę specjalnej pończochy, którą używał, aby 
mocować protezę i pisał, że w te pończochy jest 
zaopatrzony na cały rok. Co więc się wydarzyło 
w ciągu pięciu dni lutego?

Wątpliwości wzmogło to, że gestapo nie wy-
dało prochów biskupa. Zagadka została w dużym 
stopniu rozwiązana dzięki zabiegom dwóch osób, Bp Juliusz Bursche (1862-1942)
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które społecznie od lat zajmują się na tere-
nie Niemiec losami represjonowanych przez 
reżim hitlerowski. Niemiec, Klaus Leutner 
i Polak, Paweł Woźniak podjęli działania, 
jednak przyjmując odmienną drogę od za-
zwyczaj praktykowanej. Pomijali oficjalne 
instytucje, których wysocy rangą przedsta-
wiciele rutynowo oświadczali, że dokumenty 
się nie zachowały, lecz sami starali się uzyskać 
dostęp do archiwów, jak się okazało, niekiedy 
nieuporządkowanych. Okazało się, że zacho-
wały się teki z danymi osób leczonych pod-
czas wojny w szpitalu więziennym, w których 
zapisano przyjęcie do szpitala biskupa a na-
stępnie przebieg choroby. 18 lutego o godzi-
nie 15:45 biskup już w stanie utraty przytomności 
i z rozpoznaniem zapalenia płuc trafia do szpitala 
na oddział neurologiczny, ordynowane są lekar-
stwa, kolejny pomiar temperatury w dniu 20 lu-
tego wskazuje na gwałtowny wzrost gorączki do 
40 stopni. Zapisano, że biskup zmarł o godzinie 
21:35. Następnie panowie Leutner i Woźniak od-
naleźli informację o tym, do jakiego krematorium 
zostało przewiezione ciało biskupa, tam z ko-
lei odnaleźli dane o tym, że kremacja nastąpiła 
25 lutego, a na marginesie dokumentu wpisane 
były trzy już nieco zatarte litery. Pan Leutner 
po pewnym czasie ustalił, że był to skrót nazwy 
cmentarza Reinickendorf  na Humboldtstraße. 
Do administracji cmentarza udali się obydwaj 
panowie, a także red. Cezary Gmyz. Początkowo 
kierownik cmentarza twierdził, że dokumenty 
z czasów wojny, dotyczące pochówków urn nie 
zachowały się, jednak przyjął postawę życzliwą 
wobec poszukiwań, gdy przedstawiono mu syl-
wetkę biskupa Burschego. Zaczęto rozmawiać 
z dwiema paniami zajmującymi się porządkiem 
w biurze cmentarnym i od jednej z nich dowie-
dziano się, że stare, nieuporządkowane dokumen-
ty są złożone w kilku szafkach. Pozwolono im 
otworzyć jedną z nich i w niej właśnie od lat leża-
ły dokumenty dotyczące pochówku urn podczas 
wojny, co więcej, były zaznaczone numery urn, 
a także dane osób, których prochy były w urnach. 

Dokumenty zostały przewiezione przez ks. 
bp. Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc 
Markusa Dröge do Warszawy w samo Święto 
Reformacji i uroczyście wręczone podczas na-
bożeństwa 31 października biskupowi Jerzemu 
Samcowi oraz Annie Łupienko i Juliuszowie Gar-
dawskiemu, prawnukom biskupa. Było oczywiste, 
że przeprowadzenie badań terenowych, zwłasz-
cza ekshumacyjnych, będzie sprawą wymagającą 
skomplikowanych zabiegów biurokratycznych 
i nie nastąpi szybko. Ostatecznie jednak sprawy 
przybrały inny obrót – dzięki Beacie Gardawskiej 

Jeden z odnalezionych dokumentów

19.02.2018 r. Stefan Gardawski, Michał Łupienko i Aleksander 
Łupienko – praprawnukowie bp. Juliusza Burschego w celi,  
w której jest umieszczona tablica poświęcona jego pamięci

Aldona Karska
Notatka
Wręczenie miało miejsce podczas nabożeństwa 29 października
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i jej współpracownikowi, Arkadiuszowi Lisow-
skiemu, udało się dotrzeć do niemieckich prze-
pisów, zgodnie z którymi krewni mogą wystąpić 
o ekshumację do administracji cmentarzy przy 
powiadomieniu władz lokalnych i ewentualnie 
uzyskać zgodę, z pominięciem ministerstw i de-
partamentów. Tak się stało i dzięki staraniom 
pana Lisowskiego rodzina otrzymała zgodę na 
ekshumację jeszcze 20 lutego br., a więc przed 76 
rocznicą śmierci bp. Burschego. 

W rocznicę śmierci bp. Juliusza Bursche-
go odbyły się w Berlinie podniosłe uroczystości 
w obecności wysokich dostojników Kościołów. 
Ze strony polskiej brał udział ks. bp Jerzy Sa-
miec, ze strony niemieckiej - zastępczyni prze-
wodniczącego Rady Ewangelickich Kościołów 
w Niemczech, ks. biskup Annette Kurschus, ks. 
bp, Markus Dröge oraz z ramienia władz pań-
stwowych Sekretarz Stanu ds. zaangażowania 
obywatelskiego i kontaktów międzynarodowych 

20.02.2018 r. Nabożeństwo 
w kaplicy cmentarnej poświęcone 
pamięci ks. bp. Juliusza Burschego

Uczestnicy uroczystości na cmentarzu Reinickendorf w Berlinie
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pani Sawsan Chebli. Ponadto ze strony niemie-
ckiej obecni byli ks. bp Axel Luther i ks. bp Chri-
stian Krause a z polskiej – ks. bp Jan Szarek 
i ks. bp Ryszard Bogusz. Obok nich uczestniczy-
ła ks. Marion Gardei, zajmująca się w Kościele 
Barndenburgii kulturą pamięci, ks. proboszcz 
Piotr Gaś i ks. proboszcz Waldemar Szajthauer 
z Wisły. Ks. bp. Jerzemu Samcowi towarzyszyła, 
m.in. Anna Wrzesińska, zajmująca się logistyką 
wizyty, ks. proboszczowi Piotrowi Gasiowi to-
warzyszyła dwuosobowa delegacja Rady Para-
fialnej parafii Świętej Trójcy Emilia Klein-Dębek 
i Michał Kleinschmidt a także Dariusz Bruncz, 
który nagrywał całość uroczystości. W uroczy-
stościach uczestniczyło także ośmioro bliższych 
i dalszych krewnych biskupa Burschego. 19 lu-
tego odwiedzono KZ Sachsenhausen, złożono 

Dr Aleksander Łupienko Ks. dr Bernd Krebs ks. bp Annette Kurschus

Uczestnicy podczas sesji w siedzibie EKD w Berlinie, fot. Michał Łupienko

kwiaty w celi biskupa, następnego dnia odbyło 
się uroczyste nabożeństwo w kaplicy cmentarnej, 
prowadzone przez ks. biskupów Jerzego Samca 
i Markusa Dröge’go, następnie sesja w siedzibie 
Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, w któ-
rej pozdrowienia wygłosili Anette Kurschus, 
ks. bp. Jerzy Samiec, Swansan Chebli i Juliusz 
Gardawski, a z referatami wystąpili  Aleksander 
Łupienko („Społeczny i polityczny kontekst dzia-
łalności ks. bp. Juliusza Burschego”) oraz Ber-
nd Krebs („Biskup Juliusz Bursche, Polacy i my,  
Niemcy”).

Równolegle rozpoczęły się poszukiwania urny 
na cmentarzu Reinickendorf, które organizowali 
Beata Gardawska i Aleksander Bursche korzysta-
jąc z pomocy Stefana Gardawskiego. Najpierw 
9 lutego archeolog warszawski Tomasz Herbich 
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oraz archeolog berliński Cornelius Meyer prze-
szukali teren metodą powierzchniową przy po-
mocy specjalistycznego sprzętu magnetycznego 
i georadarowego. Następnie 23 lutego prace ar-
cheologiczne przeprowadzili szczecińscy badacze 
pod kierownictwem dra Andrzeja Ossowskiego, 

Poszukiwania miejsca pochówku urny z prochami  
Biskupa Juliusza Burschego na cmentarzu Reinickendorf w Berlinie

23. 02.2018 r.  
Prowadzone prace wykopaliskowe

szefa Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitary-
zmów. Na razie urny nie odnaleziono, ale prace 
wykopaliskowe będą kontynuowane. 

Szczegółowe informacje o postępie prac będą 
publikowane na stronie: http://zacisze1903.pl/

BISKUP JULIUSZ BURSCHE 
W PERSPEKTYWIE RODZINNEJ*

Szanowna Pani Minister,  
Szanowani Księża, Szanowani Państwo,

Mówiąc z perspektywy rodzinnej o biskupie Juliu-
szu Burschem i to w czasie odnalezienia miejsca 
złożenia Jego prochów, chcę położyć nacisk na 
stosunki narodowościowe w rodzinie Burschów. 
To one w dużym stopniu wpłynęły na losy same-
go biskupa, a także na losy jego rodzeństwa i jego 
dzieci.  

W 1795 roku Polska utraciła niepodległość, 
jednak w 1830 roku, na Kongresie Wiedeńskim, 

zostało utworzone w ramach cesarstwa rosyjskie-
go Królestwo Polskie o dużej autonomii gospo-
darczej. Rząd tego królestwa zdecydował się na 
uprzemysłowienie kraju i rozpoczął planową po-
litykę imigracyjną. W ciągu kilkunastu lat przyje-
chało na ziemie polskie ok. 50 tys. tkaczy, głównie 
z Saksonii i głównie luteran.  

Wśród imigrantów był zarówno dziadek bi-
skupa Juliusza Burschego, jak dziadek jego żony, 
Amalii z domu Krusche. W obydwu rodzinach 
rozpoczął się proces polonizacji w drugim po-
koleniu, urodzonym na ziemiach polskich, czyli 
pokoleniu Juliusza i Amalii. W pokoleniu biskupa 
trzy osoby pozostały przy niemieckiej identyfika-
cji narodowej, dziewięcioro, w tym sam Juliusz, 
stało się Polakami. W rodzinie Amalii czworo 
rodzeństwa pozostało Niemcami, troje stało się 

* Tekst wystąpienia prof. Juliusza Gardawskiego – 
prawnuka bp. Juliusza Burschego podczas sesji w  sie- 
dzibie Kościoła Ewangelickiego Niemiec w  Berlinie, 
20.02.2018 r. (red.)
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Prof. Juliusz Gardawski

Polakami. Starsze pokolenie rodziny uważało ten 
proces za naturalny, „gdy się je polski chleb”, sza-
nowało ten wybór. Trzeba dodać, że Juliusz Burs-
che odczuwał więź ze środowiskiem ewangelików 
o tożsamości niemieckiej, spośród których sam 
się wywodził. Jego polski patriotyzm nie był bu-
dowany na opozycji wobec niemczyzny.

Zbliżanie się drugiego pokolenia do polskości 
nie wywoływało konfliktów w rodzinie Burschów 
i Kruschów. Najstarsza siostra biskupa Bursche-
go, Maria, pozostała przy niemieckiej tożsamości, 
co nie miało znaczenia dla miłości między ro-
dzeństwem. To samo dotyczyło tych braci Amalii, 
którzy pozostali Niemcami. 

W latach narastania napięć narodowościo-
wych biskup Bursche i sześcioro jego rodzeństwa, 
który mieli polską tożsamość, było zdecydowa-
nymi przeciwnikami szowinizmu i nacjonalizmu, 
zarówno faszyzmu III Rzeszy jak szowinizmu 
polskiego. Ten duch panował w ich rodzinach, 
tak były wychowane ich dzieci i wnuki.

Wojna 1939 roku i okupacja niemiecka to był 
czas próby dla Burschów i Kruschów. Biskup 
Bursche nie chciał wyjeżdżać z Polski, mimo 
próśb żony, która obawiała się, że będzie „drugim 
Niemöellerem”. W obozach koncentracyjnych 
uwięziono biskupa i jego trzech braci, przeżył je-
dynie najmłodszy z nich. Symbolicznie nieomal 
biskup Bursche trafił do tego samego więzienia, 
w którym naziści przetrzymywali księdza Nie-
möellera. Syn biskupa, Stefan Bursche, odrzucił 
propozycję podpisania volkslisty i do tego stop-
nia publicznie krytykował okupantów, że został 
w 1940 roku rozstrzelany przez gestapo. Ogółem 
represjonowano 14 członków rodziny Bursche 
i ich współmałżonków. Oficer rezerwy Jan Kru-
sche zginął rozstrzelany w Katyniu, chociaż gdy-
by zdeklarował narodowość niemiecką ocalałby.

W czasie wojny hitlerowcy wydali książeczkę 
pod tytułem „Losy Polaków” („Der Schicksal 
der Polen”), gdzie wymieniono wiele nazwisk 
o brzmieniu niemieckim. Przy nazwisku Burs-
che był zapis: „Stara rodzina niemiecka – rene-
gaci” („Urdeutsche familie – Renegaten”). Na 

więziennych aktach członków rodziny Bursche 
widniała adnotacja uczyniona własnoręcznie 
przez Heinricha Himmlera: „tę rodzinę należy 
wyniszczyć” (Diese Familie istauszurotten).

Biskup zmarł 20 lutego 1942 roku. Zawiado-
mienie o jego śmierci odebrały córki w siedzibie 
gestapo w Warszawie. Jednocześnie otrzyma-
ły niewielki kuferek ojca, w którym było trochę 
rzeczy osobistych. Aniela Bursche wspominała: 
Prosiłyśmy o zezwolenie na sprowadzenie jego 
prochów. Spotkała nas odmowa. – Jak to, boicie 
się nawet jego prochów? – pada pytanie. – Niech 
pani uważa do kogo pani mówi – odpowiedział 
gestapowiec. 

Okrutne lata okupacji wywołały wrogość mię-
dzy Polakami a Niemcami. Musiało upłynąć 20 
lat od zakończenia wojny, żeby dzięki inicjatywie 
Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, a następ-
nie Kościoła Katolickiego w Polsce rozpoczął się 
proces powolnego odbudowywania wzajemnego 
zaufania między naszymi narodami, powrotu do 
stanu z połowy XIX wieku, czasów emigracji na 
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polskie ziemie rodzin Burschów i Kruschów. 
Dla mojej rodziny szczególne znaczenie mia-

ły uroczystości zorganizowane w 1992 roku, 50 
lat po śmierci biskupa, gdy staraniem Kościołów 
obu krajów i osobiście biskupów Jana Szarka 
i Axela Luthra, a także wielu duchownych z Nie-
miec i Polski wmurowano tablicę w celi więzien-
nej w Sachsenhausen, upamiętniającą postać 
biskupa Burschego. Żyła jeszcze wówczas trójka 
wnuków biskupa, wśród nich moja mama, którzy 
dobrze pamiętali Jego postać. I oto teraz, ćwierć 
wieku później, spotyka rodzinę następne wielkie 
wydarzenie – odkrycie miejsca złożenia prochów 
biskupa i pojawiająca się szansa, że zostaną one 
sprowadzone na cmentarz w Warszawie, w parafii  
Św. Trójcy, która wiele lat kierował. 

Dodam, że ja, urodzony sześć lat po śmierci 
mojego pradziadka biskupa Burschego, od dzie-
ciństwa słyszałem o niewydaniu przez gestapo 
jego prochów. Było to bolesne dla rodziny, tak-
że dla pokolenia, które już biskupa osobiście nie 
znało. Po śmierci mojej mamy w 2016 roku mnie 

przypadło miejsce najstarszego w rodzinie po-
tomka biskupa Burschego. Proszę pozwolić mi na 
wyrażenie głębokiej wdzięczności tym osobom, 
które były bezpośrednio zaangażowane w poszu-
kiwane miejsca złożenia prochów biskupa, pa-
nom Klausowi Leutnerowi, Pawłowi Woźniakowi 
i redaktorowi Cezaremu Gmyzowi. Wyrażam głę-
boką wdzięczność duchownym, dzięki którym 
prochy biskupa Burschego, jak mamy nadzieję, 
będą mogły powrócić do jego ojczyzny: Pani 
Minister dr Irmgard Schwaetzer, Prezesowi Sy-
nodu Ewangelickiego Kościoła w Niemczech, 
Księdzu biskupowi Markusowi Dröge, zwierzch-
nikowi  Krajowego Ewangelickiego Kościoła 
Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, 
Księdzu  biskupowi Jerzemu Samcowi zwierzch-
nikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej i mojemu duszpaste-
rzowi, Księdzu Proboszczowi Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, 
Piotrowi Gasiowi.

Juliusz Gardawski

NAGRODA DOBREJ WOLI 
DLA PROBOSZCZA I RADY PARAFIALNEJ

Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 
ks. Piotr Gaś otrzymał wraz z Radą Parafial-

ną tegoroczną Nagrodę Dobrej Woli przyznawa-
ną przez dzielnicę Warszawa-Wola dla osób, które 
wnoszą znaczący wkład w życie dzielnicy. Zgod-
nie z regulaminem nagrody przyznawane są na 
podstawie głosowania internetowego, a także de-
cyzją Urzędu Dzielnicy Wola. Laureatów wybrała 
specjalnie powołana kapituła Nagrody Dobrej 
Woli w składzie:  

1. Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dziel-
nicy Wola

2. Krzysztof  Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy 
Wola
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3. Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca 
burmistrza Dzielnicy Wola

4. Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza 
Dzielnicy Wola

5. Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy 
Wola

6. Marek Sitarski, zastępca burmistrza Dzielnicy 
Wola

Jak czytamy w informacji Urzędu Dzielnicy 
Warszawa Wola, Nagroda jest wyrazem szacunku 
dla ks. Piotra Gasia oraz Rady Parafialnej Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w War-
szawie. Została wręczone podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Teatrze 
Dramatycznym – Scena na Woli im. Tadeusza 
Łomnickiego.

Źródło: trojca.waw.pl

Ks. Piotr Gaś ze Nagrodą

Nagrodzeni Nagrodą Dobrej Woli 2017
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PO RAZ CZWARTY KONCERT  
Z OKAZJI DNIA ŚW. ŁUCJI

Po raz czwarty w murach kościoła Świętej 
Trójcy zabrzmiała szwedzka muzyka z okazji 

Dnia św. Łucji w wykonaniu chóru Young Cat-
hedral Voices z Katedry w Uppsali pod dyrekcją 
Margarety Raab. Na organach i fortepianie zagrał 
Bo Eriksson. Koncert zorganizowany we współ-
pracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie przyciąg-
nął ponad 800 słuchaczy.

Szwedzki chór przyjechał do Warszawy już 
29 listopada i od razu po przybyciu na lotnisko 
przystąpił do pierwszej próby w Warszawie. Chór 
wystąpił na kilku zamkniętych wydarzeniach Am-
basady Szwecji, m.in. dla korpusu dyplomatycz-
nego, ale też po raz pierwszy wziął udział w flash 
mobie* w centrum handlowym przy pl. Unii 
Lubelskiej.

Jednak głównym punktem programu był 
koncert w kościele Świętej Trójcy. Ze względu na 
wyremontowane wnętrza kościoła oraz przepisy 
bezpieczeństwa wstęp na koncert był jedynie za 
okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą moż-
na było otrzymać na godzinę przed koncertem. 
Już krótko po 17:00 zaczęli przybywać pierwsi 

słuchacze, a długość kolejki na 
krótko przed 18:00 robiła wrażenie.

Koncert rozpoczął się od słów 
pozdrowienia od proboszcza Para-
fii ks. Piotra Gasia i nowego am-
basadora Szwecji w Polsce Stefana 
Gullgrena. Koncert – transmitowa-
ny na żywo na Facebooku – ogląda-
ło ponad 800 osób w kościele i ok. 
1800 osób w trakcie transmisji. Jak 
co roku w kościele zainstalowa-
no iluminację, która zmieniała się 
w zależności od temperatury wy-
konywanych pieśni. Chór Young 
Cathedral Voices wykonał pieśni 
adwentowe i bożonarodzeniowe.

Koncert mógł się odbyć dzięki wsparciu 
szwedzkich firm działających w Polsce: IKEA, 
Kinnarps, Oriflame, SAAB, Volvo i Wasa. W or-
ganizacji pomogli również pracownicy Ambasady 
Szwecji i Parafii Świętej Trójcy. Szczególne po-
dziękowania należą się również wolontariuszom 
z naszej Parafii.

*Flash mob (ang. dosł. błyskawiczny tłum) – określenie, 
którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi groma-
dzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu 
przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj 
zaskakującego dla przypadkowych świadków.

www.trojca.waw.pl
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16 grudnia, w sali parafialnej przedstawicie-
le różnych krajów związanych z naszą Parafią 
przygotowali poczęstunek na parafialny wieczór 
adwentowy. Wielu naszych parafian przyłączyło 
się do prac przygotowawczych. Na stołach po-
jawiło się wiele niecodziennych potraw, ciekawie 
przyrządzonych. A wśród osób, które nam pre-
zentowali te posiłki byli Syryjczycy, Chińczycy, 
Koreańczycy, Ukraińcy. Opowiedzieli o samych 
posiłkach, o ich przygotowaniu. Opowiada-
li o świętach Bożego Narodzenia w ich krajach, 
o zwyczajach. Goście z Syrii zaśpiewali też kolędę 
śpiewaną przez chrześcijan w Syrii. Spotkanie mi-
nęło w bardzo miłej atmosferze.  

AK

EKUMENICZNA 
ADWENTÓWKA 

KÓŁ PAŃ
7 grudnia w siedzibie Kościoła Ewangelicko-
-Metodystycznego w Warszawie odbyło się jak 
co roku spotkanie adwentowe Kół Pań czterech 
warszawskich parafii ewangelickich. W spotkaniu 

uczestniczyły również przedstawicielki Staroka-
tolickiego Kościoła Mariawitów. Szczególnym 
gościem spotkania była chrześcijanka z Indii, któ-
ra opowiedziała o swojej drodze do chrześcijań-
stwa, a także o sytuacji chrześcijan w Indiach. Na 
spotkaniu była też prezes Stowarzyszenia Pokoju 
i Pojednania „Effatha” z kościoła rzymskokato-
lickiego, która wraz z mężem wiele lat spędzi-
ła w Indiach i podzieliła się swoimi wrażeniami 
z tamtych czasów. Spotkanie było bardzo ożywio-
ne, niezwykle wzruszone wysłuchałyśmy świa-
dectwa młodej Hinduski. Spotkanie zakończono 
wspólną modlitwą w kręgu trzymając się za ręce. 

AK

MIĘDZYNARODOWA 
ADWENTÓWKA  

W PARAFII ŚWIĘTEJ 
TRÓJCY

Podczas spotkania
Zdjęcia:  
Jarosław Błaszkowski

Spotkanie adwentowe na Mokotowskiej, 7.12.2018 r.
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WSPARCIE REMONTU KOŚCIOŁA 
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzją Zarządu Województwa Mazowie-
ckiego przyznano ponad 13 mln zł dofinan-

sowania na trzy projekty w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowie-
ckiego 2014–2020. Jednym z beneficjentów jest 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy 
w Warszawie, która otrzymała dofinansowanie 
na remont kościoła Świętej Trójcy w wysokości  
3 534 401,02 PLN.

Umowę na dofinansowanie podpisał 18 grud-
nia 2017r. w imieniu Parafii ks. proboszcz Piotr 
Gaś, natomiast za Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego - wicemarszałek Janina Ewa Orze-
łowska oraz członek zarządu województwa 
mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Źródło: trojca.waw.pl

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI  
WŁADZ MIASTA

i Wojciech Wagner – zastępca Dyrektora Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. 
Warszawy. Parafię reprezentował ks. proboszcz 
Piotr Gaś, wiceprezes Rady Parafialnej – kurator 
Parafii Igor Chalupec oraz sekretarz Rady Para-
fialnej Przemysław Florjanowicz-Błachut.

10 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze 
prezydium Rady Parafialnej z delegacją władz 
Miasta Stołecznego Warszawy z wiceprezydent 
Renatą Kaznowską na czele. Wiceprezydentowi 
Warszawy towarzyszyli Michał Krasucki – Dyrek-
tor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków 
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Ks. Piotr Gaś na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze polskokatolickiej w Warszawie 

W katedrze polskokatolickiej p.w. Świętego Ducha odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas liturgii, której przewodniczył ks. dziekan Henryk Dąbrowski, 
przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, kazanie wygłosił ks. Piotr Gaś.

W kazaniu ks. Piotr Gaś podkreślił znaczenie składania 
świadectwa o Bogu i wolności, do której uzdalnia i po-
wołuje Bóg. Kaznodzieja zaapelował też o szacunek do 
słabszych. Bóg chce, abyśmy żyjąc na tej ludzkiej ziemi służyli 
i składali jemu świadectwo na chwałę, w duchu wolności, wolni od 
uzależnień, wolni od zniewolenia. I abyśmy szanowali wolność dru-
giego człowieka – mówił ks. Gaś.

źródło: ekumenia.pl
foto: Michał Karski

Goście ze stołecznego ratusza odwiedzili 
kościół Świętej Trójcy i zapoznali się z działa-
niami remontowymi Parafii. Podczas spotkania 
omówiono plany inwestycyjne Parafii, kwestie 
związane z nieruchomościami parafialnymi oraz 
otoczeniem placu Małachowskiego, jak i poten-
cjalne pola współpracy Miasta z Parafią mające na 
celu uczynienie kościoła Świętej Trójcy jednego 
z flagowych obiektów historycznych stolicy.

Źródło: trojca.waw.pl

EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo w kościele E-A Świętej Trójcy 

21 stycznia w kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej 
Trójcy odbyło się nabożeństwo w ramach tygodnia Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan. Na nabożeństwie zgromadzili się licznie 
duchowni i wierni różnych wyznań. Kazanie na tym nabożeń-
stwie wygłosił ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina 
w Warszawie. 

Ks. Andrzej Gałka na ambonie kościoła 
Świętej Trójcy

Ks. Piotr Gaś w katedrze polskokatolickiej
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EKUMENICZNE SPOTKANIE  
U PREZYDENTA RP

15 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami Kościo-
łów, związków wyznaniowych, religii, mniejszości 
narodowych i etnicznych w Polsce. Kościół Ewan-
gelicko-Augsburski w RP reprezentowali m.in. 
Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, biskup diecezji 
warszawskiej ks. Jan Cieślar i proboszcz Parafii 
Świętej Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą przedstawicieli 
Kościołów i wyznań, także reprezentantów innych 
religii w intencji pokoju i ojczyzny. Modlitwę wy-
powiedział również ks. Piotr Gaś. Tekst modlitwy 
prezentujemy poniżej:

Panie Boże, Ojcze niebiański! Dziękujemy Ci, że od 
wieków pamiętasz o naszym narodzie i naszej Ojczyźnie! 
Chociaż nieraz doświadczałeś nasze matki i naszych ojców, 
to jednak nigdy nie zapomniałeś, że jesteśmy przez wiarę 
w Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Twoimi umiłowanymi 
dziećmi. Dziękujemy Ci, za naszą ziemską piękną Oj-
czyznę, za wioski i miasta, za nasz domy i rodziny, za 
wszystkich, którzy do nas przybywają i znajdują wśród nas 
schronienie i przyjaźń. Ucz nas miłować drugiego człowie-
ka; daj nam jeszcze większe zrozumienie potrzeby posza-
nowania ziemi nam powierzonej i całego stworzenia.

Dziękujemy Ci za wolność, którą nas obdarowa-
łeś i spraw, abyśmy nikomu jej nie zabierali, nikogo nie 

ks. Piotr Gaś wygłasza modlitwę na Noworocznym spotkaniu  
u Prezydenta RP

krzywdzili, lecz pamiętając o ofierze Syna Twojego, ofiarnie 
pomagali wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Dziękujemy Ci, za łaskawe prowadzenie, za pokój 
i dostatek.  Dopomóż nam cenić te dary i pomnażać je 
własną pracą na pożytek wszystkich mieszkających na na-
szej ziemi  i ku chwale naszej Ojczyzny.

Spraw, abyśmy stawiając kolejne kroki na tej niskiej 
ziemi, nie zapominali, że w istocie zdążamy ku niebiań-
skiej Ojczyźnie, w której chcesz zgromadzić wszystkie ludy 
świata, wszak miłujesz nas wszystkich bez względu na oso-
bę. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Źródło: trojca.waw.pl

SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE 
PARAFIALNE

działalności w ubiegłym roku poszczególnych 
grup parafialnych i organizacji lub stowarzyszeń 
działających przy Parafii. Sprawozdania i infor-
macje były zamieszczone w specjalnym wydaniu 
Informatora Parafialnego nr 1(92)2018 i udo-
stępnione parafianom już od 18 lutego. W tym 

W dniu 25 lutego, po nabożeństwie odbyło 
się sprawozdawcze Zgromadzenie Pa-

rafialne w naszym kościele. Sprawozdania Pro-
boszcza i Rady Parafialnej obejmowały 2017 rok. 
Oprócz tych sprawozdań, parafianie mieli moż-
liwość zapoznania się z informacjami na temat 
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Prezydium zgromadzenia parafialnego:  
Igor Chalupec – kurator (przemawia), ks. Piotr Gaś,  Joanna Keber, 

Przemysław Florjanowicz-Błachut

Uczestnicy Zgromadzenia

5.03.2018 r. W kościele, podczas nabożeństwa

Informatorze znalazły się również szczegółowe 
kalendarium wydarzeń parafialnych i dane staty-
styczne Parafii. 

W trakcie zgromadzenia zapoznano się ze 
sprawozdaniem finansowym. W trakcie dyskusji 
dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 

udzielał proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś i Kura-
tor – p. Igor Chalupec. Zgromadzenie przyjęło 
sprawozdania i na wniosek Komisji Rewizyjnej 
i udzieliło absolutorium Radzie Parafialnej kaden-
cji 2012-2017, działającej do czerwca 2017 roku 
i Radzie Parafialnej bieżącej kadencji działającej 
od 25 czerwca 2017 r.

AK

SYNOD DIECEZJALNY W PABIANICACH
W drugiej części obrad dyskutowano na temat 

Konfirmacji, swoje wystąpienia wokół tego tematu 
miał mgr teologii Arkadiusz Raszka i prof. Jaro-
sław Płuciennik. Dyskusja dotyczyła wieku kon-
firmantów, a także możliwości oddzielenia aktu 

W sobotę, 3 marca br. w Pabianicach obrado-
wał Synod Diecezji Warszawskiej. Naszą 

Parafię reprezentują w Synodzie Diecezjalnym 
wszyscy duchowni oraz dziewięcioro delegatów 
świeckich z wyboru. Przypomnijmy, że pani El-
żbieta Byrtek jest członkiem Rady Diecezjalnej. 
Obrady poprzedziło nabożeństwo w kościele św. 
Piotra i Pawła w Pabianicach. Kazanie wygłosił 
ks. Wiesław Żydel, proboszcz Parafii E-A w Piot-
rkowie Trybunalskim. W dystrybucji Komu-
nii Świętej pomagali świeccy członkowie Rady 
Diecezjalnej.

Wiosenna sesja synodu ma przede wszystkim 
charakter sprawozdawczy. Synodałowie wysłuchali 
sprawozdań z działalności rady diecezjalnej i bi-
skupa, zapoznano się ze sprawozdaniem finanso-
wym oraz omówiono dane statystyczne dotyczące 
diecezji. 
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konfirmacji od pierwszego przystąpienia do Stołu 
Pańskiego. Większość synodałów opowiadała się 
dotychczasowym schematem: konfirmacja w VII 
klasie szkoły podstawowej, połączona z pierwszym 

Pabianice. W czasie obrad w domu parafialnym

70. ROCZNICA WYŚWIĘCENIA KOBIET 
W KOŚCIELE HUSYCKIM CZECH I SŁOWACJI

poświęcona była historii i obecnej praktyce w ży-
ciu kobiety – duchownego w warunkach czeskich 
i słowackich, a także w innych krajach i Kościołach 
(Anglia, Ameryka, Afryka Południowa, Niem-
cy), część - motywacji biblijnej i filozoficznej dla 
wprowadzania (lub nie) kobiet do posługi dusz-
pasterskiej (Karl Barth, Edith Stein, Karl Rahner). 
Wiele uwagi przyciągnął znakomity wykład prof. 
Angeli Berlis ze Szwajcarii, która mówiła o prob-
lematyce wyświęcania kobiet w pismach teologów 
przedreformacyjnych (średniowieczna teologia 
scholastyczna). Okazało się, że nie jest to wyłącz-
nie problem teologiczny kościołów w XX i XXI 

W dniach 23 i 24 listopada 2017.r. odbyła się 
w Pradze konferencja poświęcona 70. rocz-

nicy wyświęcania kobiet w Kościele Husyckim 
Czech i Słowacji zorganizowana przez Wydział 
Teologii Husyckiej Uniwersytetu Karola. Na wstę-
pie należy od razu zaznaczyć, że Kościół ten, za-
liczany do Kościołów protestanckich, ma siedem 
sakramentów, a wśród nich sakrament kapłaństwa. 
Dlatego też w odniesieniu do kobiet duchow-
nych zamiast ordynacji na urząd używa określenia 
wyświęcenie. 

Konferencja zgromadziła liczne grono uczest-
ników, również z zagranicy. Część wystąpień 

przystąpieniem do sakramentu Komunii Świę-
tej. Dyskusję tę rozpoczęto w Synodzie Kościoła 
w związku z koniecznością przystosowania progra-
mów nauczania do nowej reformy szkolnej.

AK
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25 listopada, po którym jeszcze nastąpiła mniej 
formalna część informacyjna. W imieniu warszaw-
skich parafii: ewangelicko – augsburskiej św. Trójcy 
i ewangelicko-reformowanej słowa pozdrowień 
i życzenia dalszej owocnej pracy na Bożej niwie 
przekazała w trakcie nabożeństwa Maria Chmiel, 
która wygłosiła również modlitwę przyczynną za 
kobiety duchownych. W części informacyjnej wraz 
z pastor Aleną Naimanovą z Rychnova i pastor 
Anette Kaletką z Drezna opowiedziała o inicjaty-
wie trójstronnych spotkań, które (w tej formule) 
datują się od 2000 roku. Wszystkie trzy uczestnicz-
ki tych spotkań zgodnie podkreślały wielkie zna-
czenie, jakie mają one dla wzajemnego zbliżenia, 
lepszego poznania swojej duchowości i swoich 
Kościołów, którym przecież przyświeca jeden cel.

Maria Chmiel

wieku, zajmowano się nim, oczywi-
ście w sposób adekwatny do sytuacji 
kulturowej i historycznej, już właśnie 
w średniowieczu (m.in. Bonawen-
tura). Z ogromną pasją, kompeten-
cją i zaangażowaniem o sprawach 
współczesnych mówiła jedyna jak 
do tej pory w CČSH biskup - kobieta 
(zresztą – już emerytowana) Jana Ši-
lerová. Warszawskim ewangeliczkom, 
uczestniczącym w trójstronnych 
spotkaniach kobiet z Saksonii, Czech 
i Polski, biskup Šilerová dała się po-
znać jako prelegentka na spotkaniach 
w Jańskich Łaźniach i Brnie (2012 r). 

Konferencja została zakończona 
uroczystym nabożeństwem w sobotę 

Uczestnicy nabożeństwa

Czynny udział w nabożeńtwie brała p. Maria Chmiel  
z parafii E-A świętej Trójcy w Warszawie

Przy ołtarzu: biskup praski doc. dr teol. David Tonzar, em. biskup 
Jana Šilerová oraz patriarcha CČSH dr. teol. Tomáš Butta
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Z KART HISTORII…

75 lat temu, na przełomie kwietnia i maja przestał 
istnieć obiekt na rogu ulicy Karmelickiej i Mylnej, 
który przez ponad 200 lat służył mieszkańcom 
Warszawy różnych wyznań i narodowości niosąc 
pomoc cierpiącym i chorym, był też miejscem 
narodzin wielu warszawiaków. To Szpital Ewan-
gelicki, który w latach okupacji hitlerowskiej 
znalazł się na granicy getta i podzielił jego los. 
Wprawdzie zezwolono na ewakuację szpitala, ale 
sam budynek zburzono.

Początkowo rzemieślnicy wyznania ewangeli-
ckiego przybywający z zagranicy w XVI/XVII w. 
na Mazowsze mieli trudności z osiedlaniem się 
na stałe. Dopiero król Władysław IV dał im 
taką możliwość. W połowie XVII w. Bogusław 
Leszczyński, właściciel podwarszawskich grun-
tów, założył pod Warszawą miasteczko Leszno 
i zezwolił ewangelikom na osiedlanie się tam. 

W 1725 roku warszawscy ewangelicy kupili od 
ówczesnego właściciela Leszna grunt celem zało-
żenia w tym miejscu cmentarza, a w 1736 roku na 
jego terenie wybudowali drewniany domek i jed-
ną izbę przeznaczono dla chorych, niezamoż-
nych ewangelików. Takie miejsce było potrzebne 
glównie dla wędrownych rzemieślników, którzy 
coraz liczniej przybywali w poszukiwaniu pracy 
w rozwijającym się pobliżu mieście. Ten domek 
i to pierwsze pomieszczenie dla chorych stało się 
początkiem szpitala ewangelickiego. Początkowo 
miejsce to utrzymywano z dobrowolnych ofiar, 
z czasem członkowie zboru ewangelickiego zo-
bowiązali się do uiszczania stałych składek, dzięki 
którym dobudowano dodatkowe izby dla cho-
rych. Pod koniec XVIII w. nakazano likwidację 
cmentarza i założono nowe cmentarze ewange-
lickie (obecny cmentarz ewangelicko-augsburski 

SZPITAL EWANGELICKI

Szpital Ewangelicki na rogu ul. Karmelickiej i Mylnej
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na ul. Młynarskiej i ewangelicko-reformowany na 
ul. Żytniej). Jako pamiątkę po pierwszym ewan-
gelickim cmentarzu, na miejscu pozostawiono 
pomnik kamienny wystawiony przez króla Sta-
nisława Augusta na grobie jego hajduka Jerzego 
Bützau, który zginął 3 listopada 1771 roku ratu-
jąc króla. 

Ówczesny Zarząd Zboru Ewangelicko-
-Augsburskiego postanowił rozebrać drewniane 
pomieszczenia i wystawiono na ich miejscu dwa 
murowane niewielkie budynki. W 1826 roku 
wzniesiono budynek piętrowy przy ul Karmeli-
ckiej, gdzie na piętrze umieszczono salę operacyj-
ną. W tym czasie rozrastający się Zbór rozszerzał 
swoją działalność charytatywną również w zakre-
sie lecznictwa, wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańcom Warszawy bez różnicy wyznania. 
Kolegium kościelne zdecydowało o rozbudowie 
szpitala, tak aby można było realizować leczenie 
według najnowszych zdobyczy ówczesnej medy-
cyny. Prezes Kolegium Kościelnego dr Jan Fryde-
ryk Wilhelm Malcz (1795-1852) przeznaczył na 
ten cel znaczną ofiarę z własnych funduszy. Dał 
w ten sposób przykład innym członkom zboru 

i dzięki tym ofiarom wybudowano pawilon od 
strony ul. Mylnej. Od tego momentu sukcesywnie 
wyposażano i unowocześniano szpital. W 1867 r. 
zainstalowano urządzenia gazowe, w 1869 dopro-
wadzono wodociąg. W 1893 roku dobudowano 
od strony ul Karmelickiej dwupiętrowy gmach. 
Do realizacji tego projektu przyczynił się znacz-
ną ofiarą ze swoich funduszy znany nie tylko 
w Polsce ginekolog dr Franciszek Neugebauer 
(1856-1914). Na pierwszym piętrze tego budynku 

urządzono oddział ginekologiczny. Na początku 
XX w. dobudowano pawilon z przeznaczeniem 
na ambulatorium, które cieszyło się dużym po-
wodzeniem, separatki, pracownię rentgenologicz-
ną na parterze, a na piętrze sale chorych. Między 
pawilonami wybudowano kaplicę. Na począt-
ku XX wieku bywało, że sytuacja ekonomiczna 
szpitala była trudna ze względu na niepokoje 
społeczno-polityczne jakie toczyły się wokół. Ale 
mimo tych trudności dzięki ofiarności ludzi stale 
unowocześniano szpital. Jan Szlenkier ufundo-
wał instalacje ciepłej wody w salach operacyjnych 
i zabiegowych, Bolesław Rontwand – pierwszy 
gabinet rentgenologiczny, Emil Gerlach – nowy 

Kamienny pomnik na grobie hajduka Jerzego Bützau, pozostałość 
po dawnym cmentarzu na dziedzińcu szpitala

Dr Jan Fryderyk Wilhelm Malcz
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aparat rentgenowski, a spadkobiercy śp. Karola 
Haberbuscha – pracownię bakteriologiczną. Od 
1928 roku kontynuowane były kolejne etapy roz-
budowy szpitala. Nadbudowano piętro od strony 
ul. Karmelickiej, aby poprawić warunki mieszka-
niowe diakonis. Ale najważniejszym wydarzeniem 
było wybudowanie pawilonu chirurgicznego, 
który mógł powstać dzięki znacznej darowiźnie 
Oskara Seangera. Urządzenia sal operacyjnych 
i sterylizacji powstały dzięki staraniom małżon-
ków Marii i Emila Bursche. Jednocześnie na bie-
żąco unowocześniano pomieszczenia i urządze-
nia gospodarcze: kuchnię i pralnię. 

Szpital przez 120 lat nie był podzielony na 
oddziały. Dopiero z chwilą powstania oddziału 
chirurgicznego w 1856r. wyodrębniono w szpi-
talu dwa oddziały: chirurgiczny i wewnętrzny. 
Pierwszym ordynatorem oddziału chirurgicznego 
został dr K. Miller. W 1880 kierownictwo tego 

oddziału objął dr Władysław Stankiewicz, uczest-
nik powstania styczniowego, który po powstaniu 
na przymusowej emigracji w Paryżu doskonalił 
swoje chirurgiczne umiejętności w najlepszych 
klinikach. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę 
w różnych szpitalach warszawskich, aż związał się 
na 30 lat ze Szpitalem Ewangelickim. Pod jego 
kierownictwem wykonano szereg nowatorskich 
operacji chirurgicznych. Jego uczniowie i następ-
cy: dr Emil Bursche i dr Władysław Filipowicz 
kontynuowali to dzieło, ciągle modernizując od-
dział, dbając o uzupełnianie sprzętu i instrumen-
tarium. Wyjeżdżali często zagranicę celem pod-
wyższania swoich umiejętności, zapoznając się 
z najnowszymi technikami leczenia operacyjnego. 

W pierwszym okresie istnienia małego po-
mieszczenia dla chorych w domku na cmentarzu, 
nie było żadnej opieki lekarskiej. Piersi lekarze, 
którzy się tam pojawili: Kacper Schmidt, Johann 
Wencke byli zarówno chirurgami, jak i interni-
stami. W miarę rozwoju medycyny wyodrębniają 
się oddzielne specjalności. Przez oddział we-
wnętrzny szpitala przewijają się znakomitości 
polskiej medycyny: dr Ferdynand Dworzaczek, dr 
Tytus Chałubiński, dr Aleksander Wolff, dr Leon 
Babiński, dr Feliks Podkóliński i wielu innych. 
Lata międzywojenne pozwoliły na unowocześnie-

Pawilon operacyjny

Kaplica szpitalna

Sala operacyjna
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nie metod leczenia dzięki udoskonaleniu badań 
laboratoryjnych. W 1929 r. zorganizowano od-
dział chorób nerwowych (oddział neurologicz-
ny). We współpracy z oddziałem chirurgicznym 
przeprowadzano poważne operacje neurochirur-
giczne. Przez jakiś czas działał oddział otolaryn-
gologiczny, potem chorzy laryngologiczni byli 
leczeni na oddziale wewnętrznym przez laryngo-
logów. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się 
ambulatorium otolaryngologiczne, które miało 
charakter filantropijny i utrzymywało się z do-
browolnych datków, a lekarze wykonywali w tym 
ambulatorium pracę nieodpłatnie. Ten dział orga-
nizował dr Władysław Wróblewski. W 1892 roku 
dr med. Franciszek Neugebauer stworzył w Szpi-
talu Ewangelickim oddział ginekologiczny. 
Na początku XX w. przez oddział przewijało się 
200-280 chorych miesięcznie, poważnych opera-
cji wykonywano od 50 do 100 rocznie, na wykła-
dy, praktyki do dr. med. Franciszka Neugebaue-

ra przyjeżdżali lekarze i studenci z całej Europy 
a nawet z Ameryki Północnej. 15 lipca 1935 roku 
otworzono oddział położniczy. W pierwszym 
roku działalności odbyło się na tym oddziale 426 
porodów. Oddziałem tym kierował dr med. Wła-
dysław Śniegocki. 

Od początku istnienia szpitala, nawet w tej 
pierwszej prymitywnej formie przychodzili cho-
rzy i cierpiący szukając porady, pomocy, opatrze-
nia ran – pomocą służyli wówczas pielęgniarze, 
felczerzy. Ale prawdziwą ambulatoryjną pomoc 
lekarską zorganizowano dopiero pod koniec 
XIX w.: chorym internistycznym udzielano po-
rady w gabinecie naczelnego lekarza, porad chi-
rurgicznych - w sali opatrunkowej, udzielano też 
porad okulistycznych i laryngologicznych. Zorga-
nizowano ambulatorium skórno-weneryczne pod 
kierunkiem dr. Juliana Wiśniewskiego. W 1894 
roku urządzono w nowym budynku od ul Kar-
melickiej specjalnie zaplanowaną przychodnię 
szpitala z poczekalnią i oddzielnymi gabinetami.

Za twórcę nowoczesnego szpitala uważa się 
dr. Jana Fryderyka Wilhelma Malcza, kolejnymi 
naczelnymi lekarzami byli: dr Ferdynand Dwo-
rzaczek, dr Tytus Chałubiński, dr Jan Libchen, 
dr Mikołaj Brunner, dr Władysław Stankiewicz, 
dr Leon Babiński, dr Emil Bursche, dr Feliks Pod- 
kóliński. Szpital służył opieką, pomocą w czasie 
epidemii, opatrywał i leczył żołnierzy w czasie 
powstań czy wojen. Szpital odwiedził Marszałek 
Józef  Piłsudski odznaczając rannych żołnierzy 

Oddział wewnętrzny

Operacja laryngologiczna

Lekarze szpitala Ewangelickiego w Warszawie (1936 r.)
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w wojnie bolszewickiej, a także nuncjusz apostol-
ski (późniejszy papież Pius XI) udzielając posług 
religijnych leczącemu się tu konsulowi francus- 
kiemu. 

Nie ulega wątpliwości, że w każdym szpitalu 
niezwykle ważna jest opieka pielęgniarska. Pierw-
szą pielęgniarką była Sara Walther, po niej pracę 
podjęła Anna Jonathan, byli też posługacze i po-
sługaczki. W XIX w. dostrzegano konieczność 
stałej, fachowej opieki pielęgniarskiej połączonej 
z opieką duszpasterską – taką możliwość widzia-
no w instytucji diakonatu. Pierwszą diakonisą 
odpowiednio przeszkoloną na siostrę szpitalną 
była Róża Maria Roszkówna, ale jedna diako-
nisa nie wystarczała na rozrastający się szpital. 

W parafii dojrzewała myśl założenia rodzimego 
zgromadzenia sióstr diakonis. Potrzebę tę rozu-
miał ks. dr Leopold Otto i przygotował memo-
riał dla Kolegium Kościelnego, sprawę poparł 
Prezes Kolegium Kościelnego – Ludwik Jenike. 
5 czerwca 1878 r. na Ogólnym Zgromadzeniu 
Parafian podjęto decyzję o powołaniu Diakonatu 
Warszawskiego. Zgłosiło się 6 kandydatek, pierw-
szą z nich była Antonina Schmidt. Kandydatki 
po wstępnych praktykach i wykładach w szpitalu 
rozpoczynały pracę, a najzdolniejsze z nich wy-
syłano na dalszą naukę zagranicę. Zespół stop-
niowo powiększał się, ale wobec rozrastającego 
się szpitala ciągle był to zespół liczebnie niewy-
starczający. Doceniając ich ofiarną pracę podjęto 
starania, aby polepszyć warunki socjalne, a także 
zapewnić wypoczynek i możliwości dokształ-
cania. Od 1924 roku rośnie liczba kandydatek 

na diakonisy. W latach trzydziestych w szpitalu 
ewangelickim pracowało ich około 30.

Nowoczesna Pracownia Rentgenologicz-
na powstała w 1925 roku dzięki fundacji Emila 
Gerlacha. Pracownia obsługiwała chorych szpi-
talnych i ambulatoryjnych. Aparatura rentgenow-
ska była stale uzupełniana o najnowsze zdobycze 
techniki rentgenowskiej. Pracownia oprócz dzia-
łu diagnostycznego miała też pod swoją opieką 
dział światło- i elektroterapii (lampy kwarcowe, 
diatermie). W planach była rozbudowa pracowni 
o dział rentgenoterapii. 

W 1880 roku w szpitalu założono aptekę. 
Wcześniej Szpital zaopatrywał się w gotowe le-
karstwa w pobliskich aptekach, a łatwiejsze leki 
wykonywał w szpitalu jeden z felczerów. Aptekę 
w Szpitalu Ewangelickim zorganizował mgr far-
macji Walenty Łąkowski. Apteka przygotowywała 

Siostry diakonise ze Szpitala Ewangelickiego w Warszawie (ok. 1936 r.) 

Pracownia rentgenowska

Apteka szpitalna
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leki, a także odczynniki do badań laboratoryj-
nych. Obsługiwała oprócz szpitala inne instytucje 
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego: Dom Star-
ców i Dom Sierot. 

W okresie okupacji hitlerowskiej szpital zna-
lazł się na granicy getta. W miarę możliwości 
starał się pomagać ludności za murem… Stara-
no się ratować przed zagładą… Gdy rozpoczęła 
się likwidacja getta w 1943 roku okupant prze-
znaczył szpital do zburzenia. Oddziały ewakuo-
wano, a budowany przez lata obiekt wysadzono. 
Jesienią 1943 roku udało się zorganizować szpital 
w mniejszym zakresie przy ul. Królewskiej 35. 
W czasie Powstania Warszawskiego jako szpital 

powstańczy przenosił się z miejsca na miejsce: 
był na ul. Szpitalnej 5 i 8, na Mokotowskiej 12 
(w Domu Metodystów). Po upadku Powstania 
część chorych i kilkanaście sióstr z ks. Zygmun-
tem Michelisem trafiło do obozu w Pruszkowie. 

Po wojnie podejmowano próby reaktywacji 
Szpitala Ewangelickiego. W 1947 roku w domu 
parafialnym przy ul. Kredytowej zorganizowano 
ambulatorium. W kolejnych latach myśl o szpita-
lu ewangelickim pojawiała się od czasu do cza-
su. Z kilku świetnie prowadzonych w okresie 
międzywojennym warszawskich placówek opie-
kuńczo-charytatywnych pozostał Parafii jedynie 
Ewangelicki Dom Opieki „Tabita” w Konstan-
cinie. Obiekt ten w obecnej formie pełni funk-
cje opiekuńczo-lecznicze. Ale właściwie wraz 
z upadkiem Powstania Warszawskiego kończy się 
dzieło Szpitala Ewangelickiego. 

Na gruzowisku szpitala jeszcze po wojnie 
można było znaleźć wspomniany wcześniej 
pomnik kamienny z grobu hajduka – Jerzego 1945 r. Ruiny szpitala, brama z zachowanym jeszcze napisem

Ruiny Szpitala Ewangelickiego  na rogu ul. Mylnej i ul. Karmelickiej

Zarząd szpitala w 1936 r. Siedzą od lewej: z-ca kuratora  
Emil Szulc, naczelny lekarz dr Feliks Podkóliński, kurator Gustaw 

Jeute, przełożona matka Józefa Borsch, ks. diakon Mieczysław Rüger. 
Stoją od lewej: dyr. Adolf Rosiński, mec. Alfred Bursche, prof. dr Jan 
Lauber, ks. Zygmunt Michelis, doc. dr. med.  Adolf Wojciechowski, 

kierownik Szpitala Edwin Huber
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Bützau, pozostałość starego cmentarza ewange-
lickiego… Gdy wszystko legło w gruzach, gdy 
wiele rodzin opłakiwało swoich bliskich, gdy nie 
było dachu nad głową tylko morze gruzów doo-
koła - nikt nie myślał o ratowaniu zabytkowego 
kamiennego pomnika… 

W 50. rocznicę zburzenia szpitala w 1993 r., 
w kościele Świętej Trójcy zebrali się parafianie, 
księża, przybyli goście by wysłuchać wspomnień 
o pracy w Szpitalu Ewangelickim. Siostry dia-
konise: Regina Witt, Nanny i Ingeborga Uggla 
opowiadały o swojej pracy. Pod koniec tego 
spotkania z ławki podniósł się mężczyzna i po-
prosił o głos. Powiedział: Nie jestem ewangelikiem. 
Przeczytałem w gazecie o uroczystościach związanych 

z rocznicą zburzenia szpitala i wiedziałem, że muszę 
tu dzisiaj przyjść. Ja urodziłem się w tym szpitalu 30 
kwietnia 1943 roku, w dniu ewakuacji szpitala. Co 
roku przychodziłem razem z moją mamą na to miejsce, 
gdzie kiedyś stał szpital: początkowo na gruzowisko, po-
tem na budowę, w końcu między blokami. Mama zawsze 
składała w tym miejscu kwiaty, teraz ja chodzę ze swoim 
synem i składam tu kwiaty…Cieszę się , że to miejsce 
zostało oznaczone.

W trakcie tamtych uroczystości, na ścianie 
bloku przy ul. Nowolipie 9/11 od strony ul. Kar-
melickiej wmurowano tablicę pamiątkową infor-
mującą o tym, że stał tam kiedyś Szpital Ewange-
licki. Tablica jest w języku polskim, niemieckim 
i hebrajskim… 

W TYM MIEJSCU STAŁ W LATACH 1736-1943

SZPITAL EWANGELICKI

BYŁ ZAWSZE OSTOJĄ MIŁOSIERDZIA, CZŁOWIECZEŃSTWA I WIARY.

W CZASACH KIEDY SPEŁNIAŁ SIĘ NAZISTOWSKI WYROK ZAGŁADY,

WIERNY SWEJ WIEKOWEJ MISJI,

RATOWAŁ LUDNOŚĆ ŻYDOWSKĄ Z GINĄCEGO GETTA.

TABLICA UPAMIĘTNIA MĘSTWO, DOBRO I UCZCIWOŚĆ TYCH,

KTÓRZY DOCHOWALI WIERNOŚCI BOGU I LUDZIOM

W NAJTRUDNIEJSZYCH CHWILACH WOJNY.

UFUNDOWANO JĄ KU CZCI BRATERSTWA I WSPÓLNOTY W CIERPIENIU

Z ŻYDAMI, KTÓRYCH ŚWIAT NIE POTRAFIŁ OCALIĆ

FUNDACJA SZPITAL EWANGELICKI W WARSZAWIE.

MIASTO DETMOLD, POWIAT I KOŚCIÓŁ EWANGELICKI LIPPE.

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE

Aldona Karska

Źródła: 
Zwiastun Ewangeliczny, nr 41 (1936).
„Jubileusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 1581-1781-1981” – praca zbiorowa wydana przez 

Komisję Ochrony Pamiątek przy Parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie, 1981.
Feliks Podkóliński „Szpital Ewangelicki w Warszawie i jego stanowisko w szpitalnictwie polskim” (broszura wydana przez Szpital 

Ewangelicki w Warszawie, rok powstania prawdopodobnie 1938).
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PRACA W SZPITALU EWANGELICKIM w WARSZAWIE 
W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 

Wspomnienie s. Reginy Witt
…Czas okupacji hitlerowskiej obejmujący lata 
1939-1943* stanowi smutny rozdział w historii 
naszego Szpitala Ewangelickiego położonego 
w Warszawie przy ul. Karmelickiej. Zatrudniona 
byłam na różnych oddziałach, ale praca, o któ-
rej chcę opowiedzieć, dotyczyła sali operacyjnej. 
Tam właśnie, każdego dnia – często z narażeniem 
własnego życia – lekarze oraz personel pomocni-
czy ratowali zagrożone życie ludzkie, w tym także 
życie tych, którzy nie poddając się terrorowi oku-
panta, brali czynny udział w Ruchu Oporu. 

Trafiali do nas ranni uczestnicy akcji „Małe-
go Sabotażu”, którym trzeba było natychmiast 
udzielić pomocy, często wymagającej koniecz-
nego zabiegu operacyjnego. Czynili to zazwyczaj 
lekarze: dr Zygmunt Jurewicz, dr Mieczysław 
Trenkner i dr Mieczysław Zarzycki. Niejedno-
krotnie dla ratowania życia rannych konspirato-
rów pozorowano ciężkie obrażenia, np. głowy, 
a czyniono to, aby uchronić ich od przesłuchań 
i dalszych represji. W tych działaniach pomagali 
nam często strażacy, których oddział znajdował 
się na terenie szpitala, jako ochrona przeciwpo-
żarowa. Pamiętam taką sytuację: na stole opera-
cyjnym dwóch rannych AK-owców. Zabieg ma 
się ku końcowi, tymczasem strażacy sygnalizują, 
że na teren szpitala przybyło SS. Rannych trze-

ba więc natychmiast ukryć. Zostają przebrani 
pośpiesznie w mundury straży i przetransporto-
wani do pomieszczeń Oddziału Straży Pożarnej 
(tam bowiem Niemcy nie wchodzili). Udało się. 
Wkrótce do sali wchodzą SS-mani. 

Szpital znajdował się w dzielnicy żydowskiej 
i kiedy 12 października 1940 roku utworzono get-
to, Żydzi ze wszystkimi sprawami wymagającymi 
pomocy przychodzili do nas. Staraliśmy się im 
pomóc, a dzieci pozostające bez opieki, a odrato-
wane z getta, po kuracji szpitalnej umieszczaliśmy 
w rodzinach, które ofiarowały im schronienie. 

Do szpitala wchodziło się przez 7 bram z 12 
tzw. jerozolimskich, od strony aryjskiej znajdo-
wał się blisko katolicki kościół Najświętszej Ma-
rii Panny przy ul. Leszno. Kontaktowałyśmy się 
często z ks. kapelanem Łubieńskim w sprawach 
religijnych, chodziło bowiem o udzielanie Komu-
nii Świętej chorym wyznania katolickiego. Księża 
katoliccy wyrażali nieraz zdziwienie, że siostry 
ewangelickie zabiegają o Komunię dla katolików 
u ich duchownego. Dla nas było to normalne. 
Zresztą taką postawę ekumeniczną zaszczepił 
w nas ks. Zygmunt Michelis i matka przełożona, 
s. Józefa Borsch. 

Uzupełniając obraz działalności szpitala 
w czasie czarnej, okupacyjnej nocy nadmienię, że 

Regina Witt (9921-1998)

Regina Witt urodziła się w Warszawie 7.09.1921r. Ukończyła Szkołę Pielęgniarską przy 
Szpitalu Ewangelickim w Warszawie, a tuż przed wybuchem wojny, 1 sierpnia 1939 r. wstą-
piła do warszawskiego Diakonatu Ewangelickiego „Tabita”. W latach okupacji pracowała 
w Szpitalu Ewangelickim w stolicy, w czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką 
Batalionu AK „Kiliński”. Była ranna w nogę i głowę. Za tę działalność odznaczona została 
później m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym i londyńskim Krzyżem Armii Krajo-
wej. W latach 1945-1962 pracowała w parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy , 
gdzie była m.in. sekretarką ks. Zygmunta Michelisa.  Zmarła 30.12.1998 roku.



INFORMATOR Nr 2 (93) 2018

40

odbywały się tu zebrania konspiracyjne, w róż-
nych pomieszczeniach. Raz służyła temu celo-
wi kuchnia, innym razem apteka, a nieraz pokój 
obok sali operacyjnej. 

Poprzestanę na tym, chociaż mówić mogła-
bym jeszcze długo. Okres ten był brzemienny 
w różne wydarzenia, wymagający wielkiej kon-
centracji sił wszystkich osób pracujących w szpi-
talu, wielkiego poświęcenia, często rezygnacji 
z własnego odpoczynku, snu i posiłku. Ten wielki 

wysiłek ludzki służący potrzebującym był wyni-
kiem cudownej, wspaniałej atmosfery oraz po-
czucia solidarności, jaka łączyła lekarzy, siostry 
i pacjentów.

*  W okresie okupacji szpital znalazł się na terenie getta, oddzielony 
od niego tylko murem. Wiosną 1943, ze względu na likwidację getta, 
zamknięto Szpital Ewangelicki w jego starej siedzibie i od jesieni 
tego roku zorganizowano szpital przy ulicy Królewskiej 35 w dużo 
mniejszym zakresie.

S. Regina Witt

PARAFIE DIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Dzieje luteranizmu na ziemi zgierskiej zwią-
zane są z osiedleniem się na tym terenie 

kolonistów wyznania ewangelicko-augsburskiego 
pochodzących głównie z Niderlandów i Niemiec. 
Początkowo była to ludność rolnicza – tzw. Olę-
drzy, ich napływ zapoczątkowany w. poł. XVII w., 

nasilił się w połowie wieku XVIII, a w latach 80. 
i 90. XVIII wieku objął pustkowia wokół Łodzi.

Po 1815 roku nastąpił kolejny (trwający do 
wybuchu powstania listopadowego) okres in-
tensywnego napływu kolonistów pochodzących 
z Niemiec i Czech. Osadnicy tego okresu to 

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA  
W ZGIERZU

Charakterystyczne domy tkaczy w Zgierzu (stan obecny)
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rzemieślnicy, tkacze i sukiennicy, zwani „fabry-
kantami”. Przybywając ze znacznym kapitałem 
przyczynili się do powstania i szybkiego rozwo-
ju gospodarczego szeregu ośrodków przemysłu 
włókienniczego m. in. Zgierza. Najwięcej fabry-
kantów przybyło do tego miasta po podpisaniu 
tzw. „Umowy Zgierskiej” z 30. 03. 1821 roku.

POWSTANIE I ROZWÓJ PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 
W ZGIERZU
W roku 1822 społeczność ewangelicka na terenie 
Zgierza była na tyle silna, iż wyraziła chęć zor-

ganizowania w mieście Zboru ewangelickiego, 
zwłaszcza, że ludność ewangelicka zamieszkiwała 
również okoliczne wsie. Już w roku następnym 
(1823) została oddana do użytku drewniana ple-
bania przy ul. Długiej 34. Część budynku prze-
znaczona była na mieszkanie dla pastora, w po-
zostałej - odbywać się miały nabożeństwa do 
chwili wybudowania kościoła 20 czerwca 1824 r. 
władze kościelne powołały na stanowisko pro-
boszcza parafii zgierskiej księdza Henryka Bando. 
Pierwszymi administratorami parafii (do czasu 
wyboru pierwszego Kolegium Kościelnego, co 
nastąpiło 17 lipca 1825) byli: Samuel Grzego-
rzewski – ówczesny burmistrz Zgierza oraz Ka-
rol August Meissner i Jan Fryderyk Zachert – 
właściciele fabryk sukna.

Budowa kościoła przy ulicy Długiej 36 roz-
poczęła się wiosną 1825 roku, a już półtora roku 
później – 10 września 1826 r. – nastąpiło jego 
uroczyste poświęcenie. Jeszcze w tym samym 
roku kościół został ozdobiony niewielką ośmio-
boczną wieżyczką, dwa lata później zakupiono 
organy, a w 1834 wybudowano dzwonnicę – 
dzwon ufundowało Zgromadzenie Fabrykantów 
Sukna.

W 1926 roku, z okazji 100-ej rocznicy po-
święcenia kościoła przeprowadzono jego remont. 
Sufit pokryto płótnem z malowidłami przedsta-
wiającymi postacie 12 apostołów, wszystkie okna 
ozdobiono witrażami ufundowanymi przez rodzi-
ny fabrykanckie. Niestety, 3 września 1939 roku 
kościół został zbombardowany przez samoloty 
Luftwaffe i jako nie nadający się do odbudowy 
rozebrany jeszcze w czasie okupacji. W roku 
1974 rozebrano dzwonnicę i ogrodzenia.

Trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch innych 
budynkach kościelnych, których właścicielką była 
parafia zgierska. Pierwszy obiekt to kościół, który 
obecnie znajduje się na terenie Łodzi przy ulicy 
Liściastej, u zbiegu z ulicą Czereśniową. Został 
on wybudowany na terenie przylegającego do 
zgierskiej parafii kantoratu Radogoszcz i choć 
w 1932 r. kantorat został przemianowany na 
samodzielną parafię św. Michała w Łodzi – Ra-
dogoszczu, to jego hipoteczną właścicielką była 
parafia zgierska. Rozpoczęcie budowy kościoła 
nastąpiło ok. roku 1934, przez 4 lata postawio-
no stan surowy z prawie ukończonym dachem. 

Zgierz. Kościół Ewangelicko-Augsburski przy ul. Długiej 36, 
poświęcony 10.09.1826 r. (obecnie nie istnieje)

Dzwony do kościoła. Dzwonnicę wybudowano w 1834 roku
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Po II wojnie św. kościół wraz z budynkami pa-
rafialnymi i 4 morgami gruntu został przejęty 
przez Kościół Rzymsko-Katolicki – a dokładnie 
przez Zakon Karmelitów Bosych. Wyrokiem 
sądu z 1958 r. parafia zgierska odzyskała prawo 
własności tej nieruchomości, w 1960 roku podję-
to decyzję o sprzedaniu kościoła w/w Zakonowi. 
Drugi budynek to kantorat Grabieniec, który zo-
stał w 1936 r. samodzielnym filiałem. Rozpoczęta 
w tym samym roku budowa kościoła nie została 
do wybuchu II wojny zakończona. Uroczystość 
położenia kamienia węgielnego odbyła się 21 
maja 1936 r.

DUSZPASTERZE PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 
W ZGIERZU
Ks. Henryk Bando był pierwszym probosz-
czem zgierskiej parafii i pełnił swą funkcję nie-
przerwanie przez 41 lat od roku 1824 do swojej 

śmierci w roku 1865. Przez kolejnych 39 lat (1865 
– 1904) proboszczem był ks. Ernest Bursche. 
Po jego śmierci w 1905 r. objął parafię ks. Karol 
Serini. Był duszpasterzem zgierskich ewangeli-
ków 15 lat. W 1920 r. - na skutek zaostrzających 
się konfliktów z parafianami o orientacji nie-
mieckiej – opuścił Zgierz, poświęcił się karierze 

naukowej na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1920 r. pro-
boszczem parafii przez 19 lat czyli do 1939 roku 
był ks. Aleksander Falzmann.

W tym miejscu, muszę powiedzieć kilka 
zdań na temat sporów narodowościowych to-
czących się w Kościele Ewangelicko – Augsbur-
skim. Jest to konieczne dla zrozumienia sytuacji, 
w jakiej przyszło pracować ks. Seriniemu i ks. 
Falzmannowi.

Kościół Ewangelicki pod względem naro-
dowościowym był mieszany, a poważny odsetek 
wyznawców przyznawał się do narodowości nie-
mieckiej. Wśród mniejszości niemieckiej byli co 
prawda zarówno katolicy jak i ewangelicy, jednak 
to tych ostatnich władza niemiecka „darzyła” 
szczególną uwagą. Mniejszość niemiecka wyzna-
nia ewangelickiego miała posłużyć za swoiste 
narzędzie, którym w jakimś stopniu można było 
oddziaływać na wewnętrzne stosunki w Polsce. 

Była to zresztą praktyka już znana. Niemieckie 
władze okupacyjne stosowały ją już podczas 
I wojny światowej. Potem tendencje te osłabły, 
a przybrały na sile ponownie z chwilą dojścia Hit-
lera do władzy. W tym czasie ożywiła się w Pol-
sce działalność niemieckich związków i zrzeszeń. 
Nie chodziło w niej tylko o niemieckie szkoły, 

Ks. Henryk Bando (1800-1865)      Ks. Ernest Wilhelm Bursche (1831-1904) Ks. prof. Karol Serini (1875-1931)
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pielęgnowanie niemieckiego języka i obyczajów, 
ale o wdrażanie narodowego socjalizmu z jego 
założeniami i celami.

Dążenia ugrupowań niemieckich do roz-
budzenia poczucia przynależności do narodu 
niemieckiego określa się w literaturze mianem 
„akcji budzenia niemczyzny”. Była ona prowa-
dzona wśród ludności wiejskiej, a także wśród 
robotników i mieszczan (szczególnie tam gdzie 
część mniejszości niemieckiej uległa polonizacji). 
Wtargnęła także do parafii ewangelickich, szcze-
gólnie gorliwie zaznaczyła się w tych parafiach, 
w których tylko starsze pokolenie znało język 
niemiecki (i z tradycji uczęszczało na nabożeń-
stwa niemieckie), zaś młode pokolenie w dużej 
mierze było spolszczone. Co ciekawe – atakowa-
no zarówno księży ewangelickich narodowości 
polskiej, zwłaszcza tych, którzy przeciwstawiali 
się agitacji niemieckiej, jak i księży narodowości 
niemieckiej zwalczających akcję, a nawet tych, 
którzy po prostu się z nią nie utożsamiali.

Polityce tej przeciwstawiali się ówczesny 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w Polsce biskup Juliusz Bursche i inni polscy 
duchowni m.in. księża: Serini i Falzmann. Anta-
gonizmy narodowościowe po roku 1936 przy-
brały na sile do tego stopnia, że ze strony nie-
mieckiej pojawiła się nawet propozycja podziału 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na część 
polską i niemiecką (nie została ona zrealizowa-
na). W tym okresie ks. Falzmann zmęczony walką 
z „żywiołem niemieckim” chciał opuścić parafię 
zgierską i przenieść się do Mikołowa na Górnym 
Śląsku, został jednak nakłoniony przez przychyl-
ną mu część parafian do pozostania w Zgierzu. 

Po wybuchu II wojny światowej władze nie-
mieckie przystąpiły do oczyszczania kadr du-
chownych na szczeblu parafialnym zgodnie 
z zasadą: „w niemieckich parafiach – niemieccy 
pastorowie”. Za niemieckie uznawano te parafie, 
w których ponad 50% parafian przyznawało się 
do narodowości niemieckiej. Wkrótce zaczęły się 
aresztowania ewangelickich duchownych i dzia-
łaczy kościelnych. Każdy z aresztowanych był 

mniej lub bardziej szczegółowo przesłuchiwany, 
różnie też oceniano jego „przewinienia”. Obwi-
nionymi byli wszyscy duchowni, którzy pozy-
tywnie ustosunkowali się do państwa polskiego, 
szczególnym zaś obciążeniem była przynależność 
do grupy zwolenników biskupa Juliusza Burs-
che (przedwojennego zwierzchnika Kościoła 
E-A w Polsce, znanego polonizatora kościoła 
ewangelickiego). Duchowni, którym postawio-
no taki zarzut nie mogli liczyć na zwolnienie 
z aresztu. Do tych duchownych należał także pa-
stor A. Falzmann. Pastor Aleksander Falzmann 
został aresztowany przez gestapo 28 września 
1939 r. i osadzony w łódzkim więzieniu przy ul. 
Sterlinga, gdzie przebywał do czerwca (lub lipca) 
1940 r. Głównym zarzutem gestapo wobec ks. 
Falzmanna było to, że był prawą ręką Biskupa 
Juliusza Bursche. W odnalezionej po wojnie ko-
respondencji gestapo, przy jego nazwisku znale-
ziono notatkę: „Nie może być pod żadnym wa-
runkiem zwolniony”. Notatka jest datowana na 
listopad 1939 r., tak więc już wtedy został na ks. 
Falzmanna wydany wyrok śmierci. W tym czasie 
był poddawany ciągłym przesłuchaniom połą-
czonym z katowaniem, kilkakrotnie przewożony 
do więzienia w Radogoszczu , gdzie go publicz-
nie torturowano i upokarzano (m. in. zanurzanie 
w beczce z lodowatą wodą). Latem 1940 r. pasto-
ra Aleksandra Falzmanna przewieziono do obozu 

Ks. Aleksander Falzmann (1887-1942)
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koncentracyjnego w Dachau. Tam był poddawa-
ny niemiłosiernym przesłuchaniom i torturom 
w tzw. „oddziale politycznym”. Pewne szczegóły 
dotyczące obozowych losów księdza Falzmanna 
pochodzą z relacji współwięźniów, którym uda-
ło się przeżyć obóz. Był wśród nich zgierzanin 
Józef  Paszkowski oraz ks. Woldemar Gastpary, 
który swoje wspomnienia zawarł w publikacji pt. 
„W cieniu śmierci”. W kwietniu 1942 r. podda-
no ks. Aleksandra Falzmanna szczególnie ostrym 
przesłuchaniom. Po jednym z nich powiedział 
do pana Paszkowskiego, że następnego przesłu-
chania już chyba nie przetrzyma. Prosił go rów-
nocześnie, aby przekazał rodzinie i zgierzanom 
wiadomość, że do ostatniej chwili dotrwał jako 
Polak i jako Polak umrze ... Pastor Aleksander 
Falzmann zmarł 4 maja 1942 r. w czasie trans-
portu do komory gazowej. (Podzielił straszny los 
wielu pastorów ewangelickich, wśród których był 
także Biskup JuliuszBursche).

W czasie okupacji administrację parafii spra-
wowali kolejno: ks. Alfred Zundel (1939-1941) 
i ks. Edward Kneifel (1941-1945). W 1948 roku 
(po 3 latach uśpienia) udało się reaktywować 
działalność ewangelickiej parafii. Przez kolejnych 
10 lat nie miała ona jednak stałego duszpasterza 
(z powodu ogólnego deficytu księży ewangeli-
ckich w całym kraju). Kolejnymi administratora-
mi parafii w tym okresie byli kolejno: ks. Karol 
Kotula (1948-1951), ks. Ryszard Małłek (1952-
1954), ks. Woldemar Gastpary (1954-1958) 
i ks. Mariusz Werner (1959-1964). Ten ostatni 
w 1964 r. został proboszczem parafii i sprawował 
swą funkcję przez 23 lata, do przejścia na emery-
turę w roku 1987. Od 1987 do dnia dzisiejszego 
proboszczem zgierskiej parafii ewangelicko-augs-
burskiej jest ks. Marcin Undas(od połowy 1980 
r. był wikariuszem tejże parafii).

LICZEBNOŚĆ EWANGELIKÓW
Wg Otto Heike w 1866 r. w Zgierzu mieszkały 
534 rodziny ewangelickie, blisko 80 rodzin za-
mieszkiwało wsie podzgierskie. Według spisu lud-
ności z 1921 spośród 2469 mieszkańców osiedli 

podzgierskich 80,1% stanowili katolicy, 17,2% 
stanowili ewangelicy, co dawało im 2 miejsce. 
Dokładne ustalenie, jakie kolonie ewangelickie 
wchodziły w skład terytorium parafii zgierskiej 
przekracza ramy tego artykułu, jednakże pewne 
wyobrażenie o tym może dać liczba i lokalizacja 
cmentarzy ewangelickich należących do parafii 
zgierskiej – było ich w sumie 14. 

Cmentarz w Radogoszczu, wraz z kościo-
łem i budynkami parafialnymi został sprzedany 
w 1960 roku. Z pozostałych 13 cmentarzy w wy-
kazie sporządzonym 9.02.1973 r. przez probosz-
cza Mariusza Wernera w 1973 r.: 5 cmentarzy 
było czynnych i takimi pozostało do dziś (Zgierz 
ul. Spacerowa 2, Palestyna /Glinnik pow. Łódź, 
Swędów pow. Brzeziny, Stryków pow. Brzeziny, 
Rosanów pow. Łódź), a 8 nieczynnych (Probosz-
czewice pow. Łódź, dziś w granicach Zgierza, 
Anielin pow. Brzeziny, Biała pow. Łódź, Cesar-
ka pow. Brzeziny, Skotniki pow. Łódź, Zgierz ul. 
Stępowizna, Żabieniec m. Łódź, Grabieniec m. 
Łódź). 

Dokładne dane dotyczące liczebności ewan-
gelików w Zgierzu przedstawiono w tabeli 1.

Począwszy od połowy XIX wieku ewangelicy 
stanowili drugą co do wielkości grupę wyznanio-
wą w Zgierzu (po ludności wyznania rzymsko-ka-
tolickiego a przed ludnością wyznania mojżeszo-
wego). Wyjątkiem był rok 1888 – kiedy to ewan-
gelicy byli najliczniejszą w mieście grupą wyzna-
niową (przewaga 2,3% czyli 344 osoby). Od 1921 
roku liczebność ewangelików w Zgierzu spada 
i do wybuchu II wojny światowej utrzymuje się 
na miejscu trzecim. Jako ciekawostkę pragnę po-
dać kilka liczb z danych statystycznych parafii, 
dotyczących roku 1922. I tak w ciągu tego roku 
odbyło się w parafii 206 chrztów, 86 ślubów, 174 
pogrzeby, 1936 osób przystąpiło do Sakramentu 
Wieczerzy Pańskiej a do uroczystości Konfirma-
cji – 212 osób.

Po II wojnie światowej Zgierz przestał być 
miastem wielonarodowościowym i wielowyzna-
niowym. Ewangelicy zgierscy byli rozproszeni 
niemal po całym świecie. Niektórzy nie mieli do 
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czego wracać, gdyż ich majątek skonfiskowano, 
część z tych, którzy wrócili zmuszono do opusz-
czenia Polski, część przetrzymywana była w obo-
zach polskich. W 1946 roku w Zgierzu było tyl-
ko około 100 ewangelików – Polaków, parafian 
posiadających wówczas prawa obywatelskie. Po 
1948 roku (w którym wznowiono działalność 
parafii) liczba parafian stopniowo wzrastała. Na 
przełomie lat 40. i 50. ich liczbę (wraz z miesz-
kańcami okolicznych wsi) szacowano na ponad 
400, a pod koniec lat 60. w samym Zgierzu - na 
ok. 300-400 osób. Z początkiem lat 70. liczba pa-
rafian gwałtownie zmalała na skutek masowych 
wyjazdów za granicę. Obecnie zgierska pa-
rafia ewangelicko-augsburska liczy ok. 100 
członków.

SZKOLNICTWO EWANGELICKIE
W 1820 roku dzieci ewangelickie pobierały na-
ukę wspólnie z dziećmi katolickimi w jedynej 
istniejącej wówczas w Zgierzu szkole elemen-
tarnej. Szkoła obejmowała nauczaniem dzieci 
z miasta i z miejscowości należących do zgier-
skiego obwodu szkolnego. W 1825 roku wyna-
jęto odrębny budynek dla dzieci narodowości 
niemieckiej, będących prawie w całości wyznania 

ewangelicko-augsburskiego. Zatrudniono wów-
czas dla nich drugiego nauczyciela Johanna 
Samuela Schmidta. Kolejnymi nauczycielami 
w szkole ewangelickiej byli: August Driezner, Ida 
Driezner, Martin Schulz, August Förster. 

W 1826 r. naukę w szkole pobierało 319 dzie-
ci obu wyznań, rok później 519 (formalnie była 
to jedna szkoła mająca dwie klasy). 10 marca 
1834 r. – oddano do użytku nowy budynek szkol-
ny, przy ul. Strykowskiej (obecnie 3-maja) na No-
wym Mieście. Miał on 3 sale lekcyjne, z których 
jedną przydzielono szkole ewangelickiej. 1 wrześ-
nia 1834 r. rozpoczęła działalność oddzielna ele-
mentarna szkoła ewangelicka. W 1849 roku uczy-
ło się w niej 247 uczniów (142 chłopców i 105 
dziewcząt).

W tym okresie działały też w Zgierzu tzw. 
szkoły rzemieślniczo-niedzielne, przeznaczone 
dla terminatorów nie umiejących czytać i pisać. 
Szkoła tego typu rozpoczęła działalność 2 grud-
nia 1939 roku. W roku 1849 oddział ewangelicki 
tej szkoły obejmował nauczaniem 38 uczniów, 
nauczycielem był August Driezner.

W 1870 roku parafia ewangelicka zakupi-
ła nieruchomość przy ul. Długiej 33. Piętro-
wy budynek, po odpowiednich remontach, 

Tabela 1. Struktura wyznaniowa ludności Zgierza w latach 1847-1931*

Wyznanie

Liczba ludności i lata

1847 1860 1888 1912 1921 1931

Lb % Lb % Lb % Lb % Lb % Lb %

Katolicy 3360 41,3 5204 41,8 5590 36,7 7404 34,4 13362 63,3 18358 69,0

Ewangelicy 3225 39,7 4210 33,9 5934 39,0 5471 25,4 2323 11,0 2514 c 9,4

Wyznanie 
Mojżeszowe

1540 18,9 3141 25,3 3666 24,1 4657 21,6 3828 18,1 4547 17,1

Prawosławni - - - - 26 0,2 101 0,5 - - - -

Baptyści - - - - - - 76 0,4 82 0,4 118 0,4

Mariawici - - - - - - 3821 17,7 1489 7,0 1034 3,9

Ogółem 8125 100 12426 100 15216 100 21530 100 21129 a 100 26616 b 100

* – na podstawie „Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku” Łódź – Zgierz 1995 str. 137 i 242
a – w tym również 41 grekokatolików, 1 prawosławny i 3 bezwyznaniowców
b – w tym również 38 grekokatolików, 5 prawosławnych, 3 bezwyznaniowców
c – W „Zgierz Dzieje miasta do 1988 roku” na stronie 243 czytamy: „Spis z 1931 roku wykazuje łącznie 2632 ewangelików, z tego 
2482 należało do kościoła augsburskiego.
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przeznaczono na szkołę parafialną. Przeniesie-
nie szkoły do nowego budynku pozwoliło na 
zatrudnienie kolejnych nauczycieli. Byli nimi: 
Ludwig Bräutigam i Julie Weber (usunięta ze sta-
nowiska w 1883 za sprzeciwianie się rusyfikacji 
szkolnictwa), a następnie Theodor Paschke, który 
pracował w szkole 35 lat, z tego 30 lat jako jej 
kierownik. Kolejnymi kierownikami szkoły byli: 
Jakob Sadowski, Samuel Schamul, Adolf  Weigelt, 
Ernst Riewe, Alexander Treichel, Oskar Kotula 
i Oskar Auerbach. W 1913 r. szkoła zatrudnia-
ła 8 nauczycieli (na ogólną liczbę 22 pracujących 
w Zgierzu), uczęszczało do niej 480 dzieci (na 
ogólną liczbę 1220 uczniów uczęszczających do 
wszystkich zgierskich szkół miejskich ). W cza-
sie I wojny światowej do 15 marca 1915 r. szkoła 
była zamknięta (po Bitwie pod Łodzią zorgani-
zowano w niej szpital wojenny). W 1928 roku 
przemianowano ją z sześcio- na siedmioklasową, 
w 1939 była jedną z ośmiu wyżej zorganizowa-
nych szkół działających w tym czasie w Zgierzu. 
Oprócz szkoły elementarnej w Zgierzu istniały 
także tego typu placówki w Żabieńcu i Grabień-
cu. W Białej, w Swędowie i Rosanowie istnia-
ły szkoły kantorackie. Wszystkie ewangelickie 
szkoły przetrwały jedynie do wybuchu II wojny  
światowej. 

W budynku szkoły parafialnej (Długa 33) 
w listopadzie 1917 roku rozpoczęło działalność 
progimnazjum niemieckie. Jego dyrektorem 
był dr Emil Kotzian, a nauczali w nim pasto-
rzy: Karol Serini, Ferdinand Mergel, Aleksander 
Falzmann oraz m. in.: Albert Breyer, Margarete 
Ernst, Hans Kriegler, Irene Krusche, baron Al-
exander v. d. Ropp, Leopold Schenzel, Siegfried 
Schutz, Emilie Schedler, Anna Wehrmann, Hans 
Krpetz. Z powodu kłopotów finansowych prze-
trwało tylko do roku 1928. 

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA 
I CHARYTATYWNA
Jeszcze za czasów ks. Ernesta Bursche (drugiego 
z kolei pastora) parafia zakupiła dwie nierucho-
mości na terenie których zorganizowane zostały 

Dom Starców i Dom Sierot. Dom Starców, Dom 
Sierot i Ochronka utrzymywały się z dobrowol-
nych ofiar oraz comiesięcznej zapomogi udziela-
nej przez Magistrat. Opieka w dwóch pierwszych 
placówkach była bezpłatna, pobierano natomiast 
opłatę za przebywanie w ochronce. Jej wysokość 
była uzależniona od tego czy podopieczni spoży-
wali obiad czy z niego nie korzystali

Dom Starców
Zorganizowano go w 1888 r. w zakupionym 
4-pokojowym budynku przy ul. Narutowicza 16. 
Powstał z darowizn fabrykanta J. Bredschneide-
ra (3000 rb) i siostry dr. W. O. Bando (200 rb). 
Jednym z jego założycieli i wieloletnim człon-
kiem zarządzającego nim komitetu był lekarz 
Franciszek Haessner, który w latach 1878-1936 
miał w Zgierzu swoją praktykę. Otaczał on pod-
opiecznych Domu Starców i Domu Sierot bezin-
teresowną opieką.

W 1920 r. w Domu Starców przebywało 20 
osób, w 1925 – 16. Tych parafian, którzy z powo-
du braku miejsc nie mogli w nim zamieszkać, nie 
pozostawiano bez pomocy. Polegała ona na czę-
stych odwiedzinach zaangażowanych współwy-
znawców i kolejnych pastorów oraz na pomocy 
finansowej pochodzącej ze specjalnie w tym celu 
zbieranych ofiar.

Dom Sierot
Na posesji zakupionej przez parafię w 1899 r., 
mieszczącej się przy ul. Długiej 49 (obecnie 38)  
w 1912 r. wybudowano Dom Parafialny. Na 
pierwszym piętrze tego domu zorganizowano 
Dom Sierot. Na początku swego istnienia objął 
on opieką 12 dzieci, które do czasu zorganizowa-
nia sierocińca mieszkały u poszczególnych rodzin 
ewangelickich. W 1920 roku mieszkało w nim 7 
dzieci. Dom Sierot prowadzony był przez siostrę 
diakonisę z Domu Miłosierdzia w Łodzi.

Duszą komitetu zarządzającego tą placówką 
była pani Emma Wolff. Po tragicznej śmierci je-
dynego syna resztę swojego życia poświęciła dzia-
łalności dla dobra osieroconych dzieci. Wspierała 
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w tej służbie zarówno księdza K. Seriniego, który 
Dom Sierot zorganizował, jak i jego następcę ks. 
A. Falzmanna.

Ochronka
Powstała w 1907 roku we wsi Radogoszcz i już 
w roku założenia przyjęto do niej 50 chłopców 
i 74 dziewczęta. W 1920 r. uczęszczało do niej 80 
dzieci (wg danych statystycznych parafii w 1907 r. 
w ochronce było tylko 30 dzieci.)

Stowarzyszenie Jałmużniczek 
(Stowarzyszenie Dobroczynności Pań, 
Komitet Pań Jałmużniczek)
Powstało w 1907 roku z inicjatywy kilku para-
fianek, które postanowiły zorganizować opiekę 
nad chorymi i żyjącymi w ubóstwie członkami 
parafii. Działalność stowarzyszenia polegała na 
odwiedzaniu potrzebujących w domu, opiece pie-
lęgnacyjnej i organizowaniu pomocy rzeczowej. 
Fundusze pozyskiwano z comiesięcznych składek 
jego członkiń oraz ze sprzedaży „robótek ręcz-
nych”, które przy różnych okazjach przeznaczane 
były na fanty w loteriach fantowych. Raz w roku 
stowarzyszenie organizowało tzw. „bazar”, na 
którym sprzedawano wykonane prace, a dochód 
ze sprzedaży zasilał fundusz Domu Sierot. Dzia-
łalność stowarzyszenia przerwał wybuch I wojny 
światowej.

Ewangelickie Stowarzyszenie Pań 
(Ewangelickie Koło Pań)
Powstało w 1916 roku na miejsce Stowarzyszenia 
Jałmużniczek. Za zadanie postawiło sobie odszu-
kanie poszkodowanych przez wojnę współwy-
znawców i pomoc tym, których tragedia wojny 
najbardziej dotknęła. Już na początku 1917 roku 
staraniem tego stowarzyszenia otwarto tzw. „ta-
nią kuchnię” (kuchnię dla „stanu średniego”).

Ewangelickie Stowarzyszenie Pań brało także 
udział w pozaparafialnych akcjach charytatyw-
nych. Przejawiało dużą aktywność w organizo-
waniu w Zgierzu przedstawień teatralnych, kwest 
ulicznych, loterii, z których dochód przeznaczano 

na pomoc dzieciom. Włączało się w ten sposób 
do ogólnej akcji pomocy dzieciom prowadzonej 
w Zgierzu z inicjatywy Rady Opiekuńczej.

Inne pozaparafialne inicjatywy  
charytatywne
W 1846 r. powstał w Zgierzu międzywyznaniowy 
(katolicko-ewangelicki) Komitet Dozoru Para-
fialnego, który organizował schronienie dla ka-
lek, sierot i osób pozbawionych możliwości za-
robkowania. Wystąpił też z inicjatywą założenia 
w mieście szpitala. Działalność zorganizowanego 
przez Komitet domu schronienia finansowana 
była przez zamożniejszych mieszczan, bez udzia-
łu władz miejskich i rządowych.

W 1917 r. powstało Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Pań pod nazwą „Kropla Mleka”, któ-
re objęło opieką 71 niemowląt, a pod koniec 
1918 r. – zaczęło organizować Stację Opieki nad 
Niemowlętami.

W 1919 r. powołano Komitet Rozdzielni-
ctwa Obiadów. Z obiadów przyrządzanych głów-
nie z produktów żywnościowych nadsyłanych 
w ramach tzw. pomocy amerykańskiej korzystali 
podopieczni gmin wyznaniowych, placówek miej-
skich i organizacji ogólnospołecznych.

ŻYCIE PARAFIALNE  
DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Podstawą aktywności parafialnej były nabożeń-
stwa, odbywające się po nich szkółki niedzielne 
dla dzieci, cotygodniowe godziny biblijne, lekcje 
religii i nauki konfirmacyjnej. Przede wszystkim 
jednak o jego aktywności świadczyła ilość działa-
jących na terenie parafii stowarzyszeń.

Stowarzyszenia muzyczne
MĘSKIE STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE 
„CONCORDIA” powołano do życia kantor 
August Förster w 1868 roku. Początkowo liczy-
ło 16 członków, jubileusz 40-lecia działalności 
świętowało już 110 śpiewaków. EWANGELI-
CKI MIESZANY CHÓR KOŚCIELNY został 
utworzony w 1897 roku przez kantora Bertholda 
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Schuberta. Liczebność chóru wzrosła aż do 105 
osób. W 1904 r. kantor Reinhold Krusche powo-
łał drugi EWANGELICKI CHÓR KOŚCIEL-
NY, który liczył 120 członków. W repertuarze 
oprócz pieśni kościelnych miał poważniejsze 
utwory muzyczne np. oratoria, które grał na or-
ganizowanych w kościele koncertach. 

W 1911 r. przy Związku Młodzieńców zorga-
nizowano ORKIESTRĘ SMYCZKOWĄ, liczącą 
32 członków i CHÓR CHŁOPIĘCY, liczący 40 
członków, a 3 lata później CHÓR PUZONI-
STÓW (orkiestrę dętą). Orkiestra oprócz wystę-
pów w kościele organizowała poranne koncerty 
w Niedzielę Wielkanocną przed kościołem i na 
terenie ogrodu plebanii w dniu urodzin probosz-
cza. Orkiestra dęta i chór prowadzony przez kan-
tora R. Krusche działały do II wojny światowej. 
Działalność pozostałych stowarzyszeń przerwał 
wybuch I wojny światowej.

Stowarzyszenia młodzieżowe
W 1905 r. P. Friedel zorganizował CHRZEŚCI-
JAŃSKI ZWIĄZEK MŁODZIEŻY, a wikariusz 
R. Paschke – ZWIĄZEK MŁODZIEŃCÓW. 
Aktywna działalność tego związku zaczęła się 
w roku 1911, gdy jego prowadzenie przejął pa-
stor K. Serini. Spotkania odbywały się każdego 
wieczoru. Wypełniały je naprzemiennie nauka 
śpiewu i gry na instrumentach (wykorzystywana 
w orkiestrze dętej, smyczkowej i chórze chło-
pięcym). Prowadzono również ćwiczenia gim-
nastyczne, naukę arytmetyki, literatury oraz ćwi-
czenia teatralne o charakterze dramatycznym. 
Związek liczył 62 członków i 24 kandydatów na 
członków.

W 1906 r. z inicjatywy pastora Seriniego po-
wstał ZWIĄZEK PANIEN. Prowadzeniem tego 
związku zajmowała się matka, a od 1908 r. mał-
żonka pastora Seriniego. Związek zrzeszał 80 
dziewcząt.

Koła zrzeszające dorosłych parafian
W 1905 r. ks. K. Serini oraz ks. J. Dietrich z Łodzi 
utworzyli ZWIĄZEK CHRZEŚCIJAŃSKICH 

PRACOWNIKÓW I PRACOWNIC. W 1912 r. 
– pastor Serini zorganizował w Zgierzu ZWIĄ-
ZEK BŁĘKITNEGO KRZYŻA, zajmujący się 
problematyką uzależnienia od alkoholu. Cotygo-
dniowe spotkania połączone były z odczytami, 
projekcją filmów i przeźroczy. Spośród wymie-
nionych stowarzyszeń do wybuchu II wojny świa-
towej przetrwały: Koło Pań, Panien i Młodzień-
ców. Pozostałe nie zdołały się reaktywować po 
I wojnie światowej. 

SYTUACJA ZGIERSKIEJ PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ  
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Reaktywowanie działalności parafii po II wojnie 
było trudne z wielu powodów. Parafia nie po-
siadała ani duszpasterza ani kościoła, nierucho-
mości parafialne były zajęte przez Zarząd Miej-
ski. Rzecznikiem parafii, osobą, wokół której 
w pierwszym okresie po wojnie koncentrowało 
się życie parafialne była Łucja Falzmann (wdo-
wa po przedwojennym proboszczu). Tak było 
do momentu, gdy w 12 września 1948 roku ad-
ministratorem parafii został ks. Karol Kotula. 
Wtedy zorganizował wybory Rady Kościelnej 
(28.03.1948), a zatwierdzenie Rady przez wła-
dze kościelne (19.05.1948) oznaczało początek 
oficjalnej działalności parafii w okresie powo-
jennym. Rzeczywistość powojenna, w której 
przyszło realizować to dzieło, nie ułatwiała tego 
zadania. 

Spory narodowościowe, toczące się w przed-
wojennym Kościele Ewangelickim, narodowość 
okupanta, jego dążenie do germanizacji ludności 
ewangelickiej, umacniały panujący w społeczeń-
stwie polskim stereotyp łączący ewangelicyzm 
z niemieckością. 

Godnym podziwu i szacunku jest więc fakt, 
że tak niewielkiej garstce ludzi wystarczyło odwa-
gi, zapału i hartu ducha, by pokonując tak wiele 
przeciwności losu, zadanie to wykonać

Odrodzenie się życia religijnego zgierskich 
ewangelików wiązało się z koniecznością rozwią-
zania wielu problemów.
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ZORGANIZOWANIE MIEJSCA DO 
ODPRAWIANIA NABOŻEŃSTW 
I PROWADZENIA CZYNNOŚCI 
ADMINISTRACYJNYCH PARAFII
Choć sprawę rewindykacji mienia parafialnego 
ks. K. Kotula uruchomił jeszcze przed dniem 
mianowania na administratora parafii, to do dnia 
1.05.1951 parafia objęła w posiadanie jedynie 
cmentarz i połowę budynku mieszczącego kapli-
cę przy ul. Cmentarnej (późniejszej Spacerowej). 
Szereg pism ks. Kotuli wystosowanych do Zarzą-
du Miejskiego Zgierza z prośbą o przydzielenie 
jednej sali w zajętych budynkach nie przyniosły 
rezultatów. Zbór Baptystów nie zgodził się na 

korzystanie ze swojej kaplicy, choć wiadomo, że 
w czasie okupacji odbywały się w niej ewangeli-
ckie nabożeństwa. Z tych powodów przez wiele 
lat jedynym miejscem kultu religijnego ewangeli-
ków zgierskich była kaplica cmentarna.

Nieopłacalność remontu kaplicy spowodowa-
ła podjęcie w 1968 roku decyzji o budowie koś-
cioła. Wybudowano go przy ulicy Spacerowej 2 
w ciągu 2 lat (1970-72) przy znacznej pomocy fi-
nansowej ze strony Światowej Federacji Luterań-
skiej w Genewie i Funduszu Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa. Dnia 18 czerwca 1972 nastąpiło 
uroczyste poświęcenie kościoła p.w. Opatrzności 
Bożej. Funkcję kancelarii parafialnej pełniło po-
czątkowo mieszkanie pana Włodzimierza Ernsta 
(zastępcy przewodniczącego Rady Kościelnej), 
a następnie łódzkie mieszkania kolejnych księży 
administratorów. Dopiero pod koniec 1959 roku 

udało się uzyskać w Zgierzu długo oczekiwane 
mieszkanie dla ks. M. Wernera, ówczesnego ad-
ministratora parafii. W urządzonej w mieszkaniu 
księdza kancelarii (Długa 49 – obecnie 38) odby-
wały się zebrania parafialne, spotkania młodzie-
żowe i rozmowy duszpasterskie. Z czasem odzy-
skano drugą połowę budynku kaplicy cmentarnej 
i urządzono w niej salę do lekcji religii i działalno-

ści Koła Pań oraz salę ogólnoparafialną. Kance-
laria z prawdziwego zdarzenia powstała dopiero 
1.10.1967 roku w części frontowej budynku przy 
Długiej 38. W 1988 roku przeniesiono kancelarię 
do nowo wybudowanego budynku plebanii przy 
ul. Spacerowej 2.

ORGANIZOWANIE NABOŻEŃSTW
Pierwsze powojenne nabożeństwo ks. K. Kotula 
odprawił w Niedzielę Wielkanocną 28.03.1948 r. 
Wcześniej, w styczniu 1948 r. zmarła matka pana 
Włodzimierza Ernsta (Komendanta Zgierskiej 

Kaplica cmentarna

Zgierz. Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej, 
poświęcony 18.06.1972 r.

Wnętrze kościoła E-A Opatrzności Bożej
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Straży Pożarnej, wiceprzewodniczącego Rady 
Kościelnej parafii zgierskiej) a jej pogrzeb odpra-
wiony przez ks. Adolfa Gloca z Łodzi, był pierw-
szą po wojnie ceremonią z udziałem ewangeli-
ckiego duchownego. 

Ks. K. Kotula administrował wiele innych pa-
rafii, nie mógł więc bywać w Zgierzu zbyt często. 
Wizyty ks. A. Gloca były sporadyczne. Sytuację 
poprawiło odszukanie 3 przedwojennych kanto-
rów, dzięki którym tzw. „nabożeństwa czytane” 
mogły odbywać się prawie w każdą niedzielę. 
Przyjazd do Zgierza któregoś z księży stwarzał 
możliwość zorganizowania nabożeństwa z Ko-
munią Świętą. Takie nabożeństwa miały wte-
dy rangę wielkiego święta. Do Stołu Pańskiego 
przystępowało wówczas 50-60 osób (również ze 
Strykowa, Swędowa, Ozorkowa, Łęczycy). Orga-
nizowaniu nabożeństw towarzyszył mozolny trud 
pozyskania naczyń komunijnych, śpiewników, 
zbiorów kazań, materiałów do nauczania dzieci 
i młodzieży oraz instrumentu. 

NAUCZANIE DZIECI I MŁODZIEŻY
Lekcje religii i nauki przedkonfirmacyjnej rozpo-
częły się jesienią 1948 roku. Nad przebiegiem zajęć 
czuwał ks. K. Kotula i ks. A. Gloc. Pomocą kon-
firmantom służyli pan P. Riedel i pani E. Ernst. 
Pierwsza powojenna konfirmacja odbyła się 
w Niedzielę Wielkanocną 18 kwietnia 1949 roku. 

W 1950 roku na zajęcia Szkółki Niedzielnej 
uczęszczało ok. 20 dzieci (zajęcia prowadziły 
pani Maria Szulc i Gertruda Distercheft).

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA
Naturalną konsekwencją wojny było ubóstwo 
czy nawet nędza części ludności. Rada Kościelna 
starała się otoczyć opieką wszystkich będących 
w potrzebie współwyznawców. Załatwiano bez-
płatne wizyty lekarza i środki lecznicze, spraw-
dzano każdą informację dotyczącą losu sierot 
ewangelickich. Członkinie Koła Pań w miarę 
możliwości dożywiały samotnych i chorych, 
wspomagano też materialnie tych, którzy tego 
potrzebowali, załatwiano przydziały darów rze-
czowych z Ameryki.

DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNA
W roku 1948 zaczął się organizować chór para-
fialny. Ze względu na trudności ze zdobyciem nut 
i instrumentu jego regularna działalność rozpo-
częła się w roku 1949. Inicjatorem jego powsta-
nia i wieloletnim dyrygentem (przez 33 lata – do 
1981 roku) był Paweł Riedel (przedwojenny kan-
tor ze Swędowa) W 1950 r. chór liczył 18 człon-
ków, w latach 60. ich liczba wzrosła do 20-30. 
Wyjazdy emigracyjne w latach 70. objęły także 
chórzystów, co spowodowało znaczne osłabienie 
chóru.

Edyta Klink-Orawska 
Autorka książki: Wiara, praca, nowa ojczyzna.
Dzieje luteranizmu na ziemi zgier skiej do 1972 

roku.
Zgierz 2012

Pomniki na grobach 
dwóch pierwszych 
pastorów zgierskiej 
parafii na cmentarzu 
ewangelickim
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6 grudnia 2017 r. zmarła Pani 
Irena Wilhelmina Łukomska, naj-
starsza członkini Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie

Pani Irena Łukomska (z d. 
Gerke) urodziła się 30 września 
1912 r. w Warszawie.

Dzieciństwo spędziła w Słup-
cy, potem mieszkała w Kaliszu 
i Kole, gdzie uczęszczała począt-
kowo do prywatnej pensji, a po-
tem do Gimnazjum Towarzystwa 
„Oświata”. W 1931 roku zdała 
egzamin dojrzałości. Wraz z rodzicami przepro-
wadziła się do Warszawy i rozpoczęła studia na 
Uniwersytecie Warszawskim, po dwóch latach 
przeniosła się do Państwowego Studium Pomatu-
ralnego im. Stefana Konarskiego, które ukończy-
ła w 1934 r. Po odbytych praktykach rozpoczęła 
pracę nauczyciela i pedagoga. W czasie II wojny 
światowej zaangażowała się w organizacje tajne-
go nauczania oraz jako łączniczka Armii Krajo-
wej. W 1942 r. wyszła za mąż za Jana Łukom-
skiego. Mieli trzech synów: Krzysztofa, Lecha 

WSPOMNIENIA...

Śp. IRENA WILHELMINA ŁUKOMSKA (1912-2017)

i Andrzeja. Mieszkanie państwa 
Łukomskich stało się przecho-
walnią, noclegownią, arsenałem, 
miejscem konspiracyjnych narad. 

Po wojnie pracę nauczyciel-
ki wznowiła w Kutnie w 1948 r., 
w latach 1959-64 została oddele-
gowana do pracy w Społecznym 
Funduszu Budowy Szkół, ale pra-
ca urzędnicza nie była jej pasją. 
Powróciła do pracy nauczycielki 
w Kutnie, a potem w Wołominie. 
Na emeryturę przeszła w 1968 r., 
ale jeszcze przez kolejnych 5 lat 

pracowała na pół etatu.
Za swą działalność i pracę została odznaczo-

na Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, Odznaką Za Tajne 
Nauczanie, Złotą Odznaką ZNP, Medalem 90-le-
cia Miasta Wołomin.

Pogrzeb Ireny Łukomskiej odbył się 12 grud-
nia 2017 r. Spoczęła na cmentarzu ewangelicko-
-augsburskim w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

Irena Łukomska (1912-2017)             

30.09.2012 r., Irena Łukomska z synami w stulecie swoich urodzin Irena Łukomska w towarzystwie ks. Piotra Gasia, ks. Jana Hause  
i ks. Włodzimierza Nasta, 2008 r.
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i Wiciejowa wizytatorem - jak ujawniono po woj-
nie – był Józef  Czerniakowski.

Egzaminy promocyjne odbywały się pod pa-
tronatem gimnazjów warszawskich. Uczniowie 
zadawali egzaminy na miejscu, ale w obecności 
nauczycieli z Gimnazjum Władysława IV, które 
miało pieczę nad wyżej wymienionymi miejsco-
wościami. W ten sposób uczniowie uzyskiwali 
promocję do klas wyższych. Choć na początku nie 
myślano o weryfikacji wyników nauki, nie noto-
wano nazwisk ani stopni. Starano się po prostu, 
aby młodzież zrozumiała sens i znaczenie wiedzy 
i jak przyjdzie czas - wykazała się znajomością 
przedmiotu. Ale!- jak to zwykle bywa - zakazany 
owoc smakuje najbardziej! Tak też było i z nauką. 
Młodzież sama odczuwała potrzebę zdobywania 
wiedzy, zadziwiała pilnością. Rozumiała, że przy-
szły ciężkie chwile, które trzeba przetrwać! Ucz-
niów więc przybywało- nauczyciele mieli pracy po 
brzegi ale trud nauczania nie szedł na marne.

Zanim zacznę mówić o moim udziale w taj-
nych nauczaniu – pozwolę sobie krótko opo-
wiedzieć, jak wyglądała moja droga do pierwszej 
pracy nauczycielskiej po zdobyciu uprawnień na 
wyższej 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 efekty mojej pracy i pomoc materialną. Wresz-
cie po wielkich trudach zaczęłam pracować, ko-
lejno: w Milanówku, Grodzisku, Pruszkowie, 
Siennicy, w Otwocku....na lotnych kontraktach... 
I pokazały się chmury nad nami, błyskawice sa-
molotów – burza czyli straszna wojna! Okupant 
ogranicza do minimum program nauczania z ję-
zyka polskiego i historii w szkołach podstawo-
wych, a szkoły ogólnokształcące – średnie zamy-
ka. Otwiera się więc konieczność organizowania 
tajnego nauczania. – i tu widzę dla siebie zadanie. 

O TAJNYM NAUCZANIU
W czasie okupacji, szczególnie w Generalnej Gu-
berni prowadzona była walka z bronią w ręku 
przeciw Niemcom. Całe społeczeństwo ofiarnie 
stawiało opór. Jedną z form oporu było tajne na-
uczanie, w którym brało udział wielu odważniej-
szych nauczycieli. Okupant uważał, że naród pol-
ski pozbawiony oświaty będzie można w szybkim 
tempie podporządkować sobie i przeznaczyć je-
dynie do ciężkich robót fizycznych. Nauka i wie-
dza stały się równie groźne dla wroga jak ludzie 
zbrojnego podziemia. 

W Generalnej Guberni rozwijało się tajne 
nauczanie na poziomie szkoły średniej obej-
mując cały program nauczania. Zaraz więc po 
zakończeniu działań wojennych zaczęto two-
rzyć tajne komplety nauczania. Na początku 
okupacji rzadko kto odważył się na kontynuację 
nauki w Warszawie, bo dojazdy stawały się co-
raz ryzykowniejsze wobec systematycznych ła-
panek po dworcach i pociągach. Zresztą liczbę 
pociągów zredukowano. Zaczęły się więc two-
rzyć komplety na prowincji, na obrzeżach miast 
i w wioskach. Młodzież pojawiała się na naukę 
rowerami - czasem pieszo, z wałówką w plecaku 
- w pobliskiej wsi, w prywatnych mieszkaniach. 
Lekcje odbywały się w prywatnych mieszkaniach, 
początkowo w grupach po 4-5 uczniów. Każdy 
dzień nauki połączony był jednak z ogromnym  
ryzykiem. 

Zgodnie z instrukcją Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej dobierano pewnych i dobrze przy-
gotowanych, z dużym doświadczeniem pedago-
gów. Od czasu do czasu przybywał przedstawiciel 
tajnego Kuratorium, zasiadał w sąsiednim poko-
ju, słuchając odbywającego się toku lekcji i odpo-
wiedzi uczniów – w ten sposób oceniał wiado-
mości słuchaczy i pracę nauczyciela. Dla okolic 
Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Mieni, Cegłowa 

IRENA ŁUKOMSKA O TAJNYM NAUCZANIU I RUCHU 
OPORU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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IRENA ŁUKOMSKA JAKO 
NAUCZYCIELKA TAJNEGO NAUCZANIA
Inspektor szkolny w Mińsku Mazowieckim dr 
Ścibora spełnia moją gorącą prośbę i zatrudnia 
mnie we wsi Wiciejów, 5 kilometrów od Mińska, 
w szkole podstawowej po to, abym uzupełni-
ła język polski i wzięła udział w organizowaniu 
tamże kompletów tajnego nauczania na poziomie 
szkoły średniej prowadzącej do matury. Najpierw 
otworzyliśmy klasę pierwszą i drugą, ale prędko 
otwierały się możliwości dla klas wyższych, bo 
i młodzieży zaawansowanej przybywało. Do-
jeżdżali na rowerach z Mińska, Mieni, Cegłowa, 
a nawet wędrowali pieszo. Wieś cicha, spokojna 
i jak na pierwszy rok okupacji jeszcze dość bez-
pieczna. Była to praca bezinteresowna. Na po-
czątku zatrudniło się czworo nauczycieli: Janina 
Morasicka, Maria Skawińska, Irena Gerkówna 
(Łukomska) i Jan Łukomski. Ten ostatni pra-
wie każdą lekcję w legalnej szkole powszechnej 
(o ograniczonym programie) kończył graniem na 
skrzypeczkach Hymnu Narodowego. Pamiętam 
jeszcze nazwiska kilkorga uczniów: Irenę Moż-
dżonek, Ryszarda Kozłowskiego, Teresę Morasi-
cką i Marię Kominek 

Lekcje odbywały się w naszych mieszkaniach 
i często w domach naszych uczniów, najczęściej 
u pani Janiny Morasickiej, u pani Kozłowskiej, 
u pana Stanisława Padzika czy u mnie. W cza-
sie zajęć koło domów stały „czujki”. Dyspono-
wałam kompletem potrzebnych podręczników 
tak, że Ci którzy nie mogli ich zdobyć, korzystali 
z moich. Lekcje nie odbywały się codziennie, ale 
w dniu zajęć zajmowały naszym uczniom nieraz 
cały dzień. Nigdy nie nosili ze sobą podręczni-
ków, tylko luźne kartki. Każdy dzień nauki, tak 
dla naszych uczniów, jak i dla nas połączony był 
z ryzykiem. W razie wykrycia nauczycielowi gro-
ził obóz karny. 

Uczniowie podchodzili do nauki poważnie - 
nie było żadnego lekceważenia przedmiotu, nie 
szukało się spłycenia tematu, czy zagadnienia. 
Z uporem wkuwano zwroty łacińskie, jak: aurea 
prima satas aetas quae vindice nullo – Stwute sic sine 

lege fidem rectuncvae colebat czy przemówienie Cy-
cerona do Katyliny, który wystąpił przeciw se-
natowi. Również chętnie uczono się na pamięć 
całych partii „Pana Tadeusza”, które wtedy były 
naprawdę świętością narodową i zakazanym 
owocem. Chętnie też uczono się niemieckiego 
- języka wroga. Szlachetna rywalizacja o wyniki 
nauczania uwydatniała i rozwijała w tej młodzie-
ży najpiękniejsze jej cechy i ideały: koleżeńskość, 
solidarność i patriotyzm. Praca z tą świetną mło-
dzieżą przynosiła nauczycielowi dużo satysfakcji 
i dawała nadspodziewane wyniki. Można już było 
wtedy oczekiwać, że wielu z tych młodych ludzi 
nie poprzestanie na szkole średniej. I tak się stało, 
wielu z nich ukończyło studia wyższe. 

Ja uczyłam języka polskiego, łaciny i nie-
mieckiego, a na specjalne życzenie francuskiego 
w zakresie dwóch pierwszych lat programowych. 
Na lekcjach wyżywałam się jako fanatyczna pol-
ska patriotka, co było ziarnem owocującym w du-
szach moich uczniów i tu muszę przyznać się, 
że zawsze bardzo kochałam młodzież, a ona mi 
to uczucie odwzajemniała. Nie prowadziliśmy 
dzienników lekcyjnych ani list uczniów. Waż-
niejsze ćwiczenia pisemne zostawały ukryte na 
stryszku w specjalnej skrytce.

Nasze komplety były podporządkowane 
ofiarnemu organizatorowi tajnego nauczania 
– inspektorowi doktorowi Ściborze, który był 
w ścisłym kontakcie z dr Teofilem Wojeńskim, 
działającym w Warszawie i pełniącym funkcję 
kuratora tajnego nauczania w okręgu podwar-
szawskim. W maju 1945 r. Komisja Weryfikacyj-
na przy Inspektoracie Szkolnym, działająca na 
zasadzie zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Warszawskiego po rozpatrzeniu dokumen-
tów z tajnych kompletów gimnazjalnych wydała 
wszystkim uczniom zaświadczenia o promocjach, 
opatrzone okrągłą pieczęcią i podpisami człon-
ków Komisji. Wówczas można było uważać ak-
cję tajnego nauczania za ukończoną. Świadectwa 
maturalne były wydawane przez opiekuńcze 
gimnazja warszawskie w oparciu o dokumenta-
cję terenową i uproszczony egzamin. Wówczas 
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nastąpił koniec mojej pracy w tajnym nauczaniu 
i otworzyła się ścieżka do pełnego udziału w Ru-
chu Oporu.

PRZEJŚCIE DO RUCHU OPORU
Kancelaria Inspektora Szkolnego powiększyła się 
o jedną osobę – był to nadrzędny inspektor Nie-
miec, któremu dotychczasowy dr Ścibora musiał 
się podporządkować. W końcu grudnia 1941 r. 
zostałam wezwana do inspektoratu przed oblicze 
inspektora Niemca. Tenże oznajmił mi, że „dla 
nauczycielki o niemieckim nazwisku nie ma miej-
sca 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 przeżyć – wówczas jedyny 
życzliwy kolega z tajnego nauczania – Jan Łu-
komski, pseudonim „Botowy”, absolwent Wolnej 
Wszechnicy w Warszawie, czteroletnich Studiów 
Ekonomicznych w Krakowie i Studium Orga-
nizacji i Kierownictwa. Po wojnie został uho-
norowany: Krzyżem Grunwaldzkim, Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem 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 ko-
mendanta – ps. Lubicza. Jan Łukomski w cięż-
kich chwilach w czasie wojny i zaraz po wojnie, 
stał się dla mnie i mojej rodziny tarczą ochronną 
– był gotów na wszystko, byle nas ratować! (na-
wet wpłacał regularnie roczne składki ...)

Dla mnie zaczęła się rozszerzona działalność 
konspiracyjna. Komendant obwodu Mewa, ps. 
Lubicz zobowiązał mnie do akcji wywiadowczej 
– podpowiedziano mi, żebym się starała z uwa-
gi na znajomość języka niemieckiego o pracę te-
lefonistki w mińskim starostwie. I tak się stało. 
Jako telefonistka podsłuchując rozmowy miałam 
możność informowania AK-owców o mających 
nastąpić poczynaniach żandarmerii i władz nie-

mieckich, o wywozach na roboty do Niemiec 
i aresztowaniach. Dodam, że w moim pokoju te-
lefonistki była ogromna szafa z przegródkami na 
poszczególne referaty i do tych przegródek była 
wkładana dla starosty posegregowana „poczta”. 
Znajdowało się tam mnóstwo anonimów, których 
autorami byli donosiciele. Donosili Polacy na Po-
laków o zabiciu wieprzka lub krowy, o nielegal-
nym handlu, o małych przekroczeniach regulami-
nów niemieckich itp. Będąc sama w pokoju wy-
bierałam te paszkwile i przekazywałam osobiście 
Janowi Łukomskiemu do dalszego załatwienia... 
Nawet starosta często siedział w swoim gabine-
cie nad tymi papierowymi donosami i jak mu się 
więcej uzbierało, to wzywał mnie do tłumaczenia. 
Ja zaś, „odpowiednio” tłumaczyłam, ale tak, żeby 
on nie mógł temu nadać drogi urzędowej. Po 
każdej kartce przeze mnie przetłumaczonej, mó-
wił: „a! Guatsch”- podrzeć i do kosza. Wreszcie 
wyczułam i również zostałam ostrzeżona przez 
kolegów ze Starostwa, że otaczający mnie Niem-
cy zaczęli orientować się w mojej działalności. 
Dzięki AK, głównie Henrykowi Maciejewskiemu, 
uniknęłam aresztowania i w porę przeniosłam się 
do Warszawy. Tu wzięłam ślub z Janem Łukom-
skim, zamieszkaliśmy na Krochmalnej 75, zmie-
niliśmy nazwiska - teraz byliśmy Janem Powal-
skim i Ireną Powalską. Dla wyjaśnienia dodam, że 
Łukomski musiał uciekać i zmienić nazwisko, bo 
był przyłapany przez żandarmerię na obsłudze 
tajnej radiostacji w lesie koło Mieni w czasie łącz-
ności z Londynem. Cudem udało mu się uciec, 
ale był poszukiwany.

Mieszkanie nasze stało się punktem oparcia 
dla AK-owców, noclegownią, arsenałem krótkiej 
broni i miejscem narad. Stąd zaczęłam przewozić 
broń krótką do Mińska Mazowieckiego. Jechałam 
tramwajem, pociągiem maszerując do tamtejsze-
go kościoła, wchodziłam zachowując się po ka-
tolicku, później szłam za ołtarz, gdzie ją składa-
łam. Od pociągu do kościoła byłam eskortowana 
przez panów na rowerach. I co dobrze pamiętam 
w maju 1943 r. przewiozłam jedną sztukę broni 
krótkiej parabellum, w lipcu 1943 r. – trzy sztuki  
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(„vis 9” „7-belgijkę” „5-belgijkę”). W tę akcję 
włączony był organista Rosiak. To był lipiec, 
a w październiku urodziłam syna - ciąża bardzo 
pomagała mi w tej akcji – Niemcy jednak byli 
wrażliwi i chętnie ustępowali mi miejsca w tram-
waju, czy pociągu.

W Warszawie pogłębiłam moją przyjaźń 
z Marią Kozierską z d. Koziarkiewicz z Mińska 
Mazowieckiego (po wojnie aktorką w Łodzi), któ-
ra przechowywała u siebie dwie młode Żydówki, 
którym udało się przeżyć. I ja, i ona znalazłyśmy 
azyl u rodziców w Warszawie. Dostarczałyśmy 

paczki żywnościowe na Pawiak. Gorliwie współ-
pracowałyśmy przy wydawaniu lewych kenkart 
Polakom – właściciele kenkart w rzeczywistości 
byli profesorami, lekarzami, inżynierami, lecz 
w tych dokumentach stawali się: kolejarzami, pra-
sowaczami, praczkami, gospodyniami domowymi 
– bardzo potrzebnymi pracownikami fizycznymi.

Moja czteroletnia bezczynność w zawodzie 
nauczycielskim została mi policzona podwójnie 
do wysługi lat.

Irena Łukomska
Zielonka – Warszawa 21.10.2010 r. 

Wspominamy księdza Władysława 
Paschalisa w sto dwudziestą piątą 
rocznicę urodzin. Ks. Władysław 
Paschalis urodził się 16 grudnia 
1892 roku w Sosnowcu w rodzinie 
ewangelików reformowanych. Jako 
nastolatek przeniósł się wraz z ro-
dzicami do Warszawy i tu spędził 
całe życie. W Warszawie ukończył 
kursy handlowe i rozpoczął pracę 
w zarządzie miasta. Wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Zawarł związek małżeński z Hele-
ną Teper, która była wyznania ewangelicko-augs-
burskiego. Państwo Paschalis doczekali się dwóch 
synów. 

Ks. Władysław Paschalis od najmłodszych lat 
był wrażliwy na kwestie religijne. Jak sam pisał, 
wielkie wrażenie czyniły na nim kazania księży 
Stefana Sierskiego, Ludwika Zaunara oraz Juliu-
sza Burschego. To zainteresowanie sprawami re-
ligijnymi i teologicznymi miało później, w wieku 
dojrzałym zaowocować powołaniem i posługą dla 
Kościoła. Podczas II Wojny Światowej i okupacji 
ks. Paschalis włączył się w akcję pomocy Żydom. 
Udało mu się ocalić z holocaustu dwie dziewczyn-
ki – siostry Ewę i Janę Stein. Podczas powstania 
warszawskiego syn księdza poległ w walkach, 
a sam ksiądz został ciężko ranny w nogi. Po pow- 

Śp. Ks. WŁADYSŁAW PASCHALIS (1892-1996)

rocie do stolicy w marcu 1945 
roku ks. Paschalis rozpoczął pracę 
duszpasterską w Warszawie, Ży-
rardowie, Żychlinie oraz Zelowie. 
W 1948 roku ks. Paschalis – w wie-
ku 56 lat - został ordynowany i po 
przejściu na rentę mógł się całko-
wicie poświęcić służbie Kościołowi 
i ludziom. Podjął opiekę w placów-
kach rozproszonych po całej Pol-
sce. Posługa “księdza dojazdowe-
go”, jak sam siebie nazywał, wiąza-
ła się z wieloma niedogodnościami 

i wyrzeczeniami, jednak ksiądz nigdy się nie skar-
żył i znosił to z humorem.

Członkowie naszej parafii zachowują wdzięcz-
ną pamięć o ks. Władysławie Paschalisie, pamięć 
o Nim również jest żywa w parafii ewangelicko-
-augsburskiej św. Trójcy w Warszawie. W okresie 
powojennym parafia ewangelicko-reformowana 
użyczała swojego budynku, w którym sprawowa-
no nabożeństwa luterańskie. Otwartość na inne 
wyznania i kościoły powodowała, że ks. Paschalis 
bardzo angażował się w ruch ekumeniczny.

Ksiądz Władysław Paschalis przeżył 103 lata 
i zmarł 29.07.1996 roku w Warszawie.

Dr Tadeusz Kuśmierowski
Parafia Ewangelicko-Reformowana, Warszawa

Ks. Władysław Paschalis (1892-1996)
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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: Przed ołtarzem w kościele Świętej Trójcy, 2015 r. 
fot. A. Karska 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
Zdjęcie na okładce: Kaplica Ośrodka Tabita – nowy dzwon „Tabito wstań”, fot. A. Karska 

Do użytku wewnętrznego

Kościół Objawienia Pańskiego Warszawa-Włochy

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, korekta: Katarzyna Kulińska, skład: Piotr Berezowski 
Zdjęcie na okładce: Jeden z witraży  w kościele Świętej Trójcy, fot. Aldona Karska
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