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Tajemnica pobożności

Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, 
który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w du-
chu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poga-
nami, uwierzono w Niego w świecie, wzięty został w górę 
do chwały. I Tym. 3,16

W wigilię Świąt Narodzenia Pańskiego licznie 
gromadzimy się w naszych kościołach, by przeży-
wać uroczyste nabożeństwa mające wprowadzić 
nas w odpowiedni nastrój, który jest potrzebny, 
aby rzeczywiście ten świąteczny czas był dla nas 
czasem dobrym! Z chrześcijańskiego punktu wi-
dzenia czas dobry – to czas wypełniony tym, co 
ma swoje źródło w Bogu. Przesyłając życzenia 
świąteczne naszym krewnym lub znajomym, czę-
sto wymieniamy: Boże błogosławieństwo, Boży 
pokój, Bożą radość, miłość, nadzieję…

Przygotowując się do obchodzenia kolejnych 
Świąt w naszym życiu, czasami zastanawiamy się: 
co zrobić, żeby w tym roku były one piękniejsze 
niż zazwyczaj? Zdarza się, że ludzie wierzący mają 
inne rozumienie piękna niż ludzie żyjący z dala od 
Boga, nie liczący się z Bożymi przykazaniami. Nie 
chodzi mi o to, co zewnętrzne, bo domyślam się, 
że nie ma specjalnej różnicy w wystroju naszych 
mieszkań, czy w świątecznym jadłospisie. Myślę 
o tym, co niedostrzegalne na pierwszy rzut oka 
i co jest odbierane jedynie przez tych, którzy mają 
właściwą motywację, by w te jakże radosne świę-
ta (również z chrześcijańskiego punktu widzenia) 
znaleźć czas na głębszą refleksję i szukanie odpo-
wiedzi na pytanie: dlaczego tak musiało się stać?

Są ludzie, którzy poddają w wątpliwość Boży 
plan zbawienia grzesznego człowieka. Twierdzą 
oni, że przecież Bóg Stwórca mógł od samego 
początku wszystkim inaczej pokierować. Mógł 

uniemożliwić Adamowi i Ewie popełnienie grze-
chu. Oczywiście, że mógł! Jak jednak wynika ze 
Słowa Bożego: nie chciał! I znowu ciekawscy py-
tają: a dlaczego nie chciał, skoro mógł, skoro jest 
wszechwiedzący, wszechmocny i wszechobecny? 

Gdy wgłębiamy się w treść Ewangelii Bo-
żonarodzeniowej, musimy dojść do wniosku, że 
przyjście na świat cudownego dziecka, które już 
prorok Izajasz nazwał Cudownym Doradcą, Bo-
giem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem 
Pokoju (9,5), było przez Boga od wieków plano-
wane! Ten doskonały scenariusz mógł być wymy-
ślony i zrealizowany jedynie przez Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego. My słabi, ułomni, grzeszni lu-
dzie, nie bylibyśmy w stanie czegoś takiego zapla-
nować i przeżyć. To, że mamy udział w Bożym 
planie zbawienia, nie jest żadną naszą zasługą, 

SŁOWO NA ŚWIĘTA

Diakon Małgorzata Gaś, fot. A. Karska, 2019
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jedynie Bożą łaską – niepojętą dla nas łaską! Je-
żeli mogliśmy kiedyś uwierzyć w Jezusa Chrystusa 
jako naszego Zbawiciela, jeżeli nadal w tej wie-
rze trwamy, tak jak naucza Słowo Boże i ks. dr 
Marcin Luter: nie jest to jakąkolwiek naszą zasłu-
gą, ale dowodem na to, że nas Bóg przez swego 
Ducha Świętego powołał, oświecił, w prawdziwej 
wierze poświęcił i utrzymał. Czy jesteśmy w sta-
nie to pojąć i w racjonalny sposób wytłumaczyć? 
Ja nie potrafię, ale nie jest to dla mnie powód do 
smutku.

Dziś czytam o wielkiej tajemnicy poboż-
ności i bardzo się cieszę! Nie muszę wszystkie-
go rozumieć, ale powinnam wszystko, co Boże, 
przyjmować bez zastrzeżeń! Nie pytam więc, jak 
to możliwe, że Syn Boży narodził się z Marii – 
panny, bo został poczęty z Ducha Świętego; jak 
to możliwe, że chociaż umarł – żyje, bo pokonał 
śmierć i zmartwychwstał; jak to możliwe, że na 
oczach apostołów wstąpił do nieba; jak to moż-
liwe, że Ewangelia przez blisko dwa tysiące lat 
głoszona jest w całym świecie i pod jej wpływem 
ludzie różnych ras i narodów nawracają się do 
Boga i postanawiają Jezusa uznać za swego jedy-
nego, prawdziwego Zbawiciela?!

Nie chcę pytać: jak to możliwe, ale pragnę 
z coraz większą mocą powtarzać: dla mojego 
Boga wszystko jest możliwe! 

W Liście do Kolosan czytam o tajemnicy za-
krytej od wieków i od pokoleń, a teraz objawionej 
tym, którzy w Jezusie narodzonym w Betlejem 
rozpoznali swojego Zbawiciela – Syna Bożego, 
który przez Ducha Świętego mieszka w sercach 
swych wybranych (por. Kol.1,26-7).

Siostry i Bracia, zechciejmy w tegoroczne Święta 
Bożego Narodzenia zastanawiać się nad tajem-
nicą pobożności i wielbić Boga za tę tajemnicę. 

Jeżeli bylibyśmy w stanie wszystko  zrozumieć, 
wyjaśnić, wytłumaczyć, to mogłoby oznaczać, że 
sami Boga wymyśliliśmy lub stworzyliśmy. Jest 
inaczej, dlatego możemy wspólnie z innymi wie-
rzącymi wyznawać:  

Jezus już przyszedł, dał miłość nam swoją. Królem 
miłości poddani Go zwą. Wierni miłując Go, już się nie 
boją, bo własną z sobą połączył ich krwią. Niechże nam 
pewną to będzie ostoją: Jezus już przyszedł, dał miłość 
nam swoją (ŚE 108,5).

Obyśmy wszyscy w tym świątecznym cza-
sie chcieli i potrafili okazywać Bogu szczerą 
wdzięczność  za Jego miłość, która nie ma granic, 
a najpiękniej została objawiona w osobie Jezusa 
Chrystusa – naszego Zbawiciela narodzonego 
w Betlejem.

Niechaj Chrystusowe światło i Chrystusowy 
pokój na zawsze pozostanie w naszych sercach 
i w naszych domach. Życzę Wam błogosławio-
nego i radosnego przeżywania świątecznych dni, 
a w nowym 2020 roku wszelkiej pomyślności.

Ten SETNY numer Informatora Parafialnego 
ukazuje się w okolicy Święta Reformacji, ale za-
wiera też relacje z kilku ważnych wydarzeń: 80. 
rocznicy spalenia kościoła i zakończenia jego re-
montu kapitalnego, podpisania umowy partner-
skiej z katedrą berlińską, Konferencji „Tworzymy 
Pokój”, Forum Ewangelickiego, obchodów set-
nej rocznica powstania Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego.

Zachęcam do lektury. Zapraszam też do 
współtworzenia Informatora Parafialnego: cze-
kamy na ciekawe wrażenia, wspomnienia, relacje 
z uczestnictwa w ważnych wydarzeniach. Wasze 
teksty wzbogacają nasza wiedzę, ale mogą też ura-
tować od zapomnienia wydarzenia, sylwetki ludzi, 
obiekty. 

diakon Małgorzata Gaś
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KAZANIE WYGŁOSZONE 8.12.2019 r. 
W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

PRZEZ KS.DR. VOLKERA FAIGLE Z BERLINA

Mt 21, 1 – 11

Łaska niech będzie z wami i pokój od tego, który 
jest tutaj i który był tam i przychodzi. Jezus Chry-
stus AMEN

Drodzy,
Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę dziś gło-
sić w Warszawie, w obecności Young Cathedral 
Voices z Uppsali. Z wielką przyjemnością prze-
kazuję wam serdeczne pozdrowienia i życzenia 
błogosławieństwa od kolegium katedralnego 
nadprobostwa i katedry w Berlinie. We wrześniu 
nawiązaliśmy partnerstwo pod biblijnym słowem: 
„Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, 
których nikt nie może zamknąć” (Obj. 3:8). Ta 
więź została również przypomniana w berlińskiej 
katedrze podczas nabożeństwa w Pierwszą Nie-
dzielę Adwentu. Kiedy to chór miejski i katedral-
ny prowadził nas po polsku w śpiewie, wykonując 
„Ojcze nasz” Stanisława Moniuszki. Nasze myśli 
i modlitwy były wówczas przy was, parafii Świętej 
Trójcy.

Drodzy, nastał czas Adwentu. W zeszłym 
miesiącu wciąż myśleliśmy o naszych zmarłych, 
a teraz w Adwencie nastrój jest już zupełnie inny.

W Adwencie składamy sobie życzenia. Ale 
dla tych, którzy stracili bliskich, dla tych, którzy 
smucą się z powodu straty, rozstania, utraconej 
miłości, nie będzie łatwo w nastroju zapachu cia-
stek, blasku świec i grzanego wina. Czy przesła-
nie Adwentu również się dla nich sprawdza? Czy 
to przesłanie działa w obliczu tak wielu ludzkich, 
zwierzęcych i naturalnych zagrożeń, na przykład 
w obliczu katastrofy humanitarnej w Sudanie Po-

łudniowym, której osobiście byłem świadkiem 
kilka dni temu?

Czy też Adwentowe Niedziele to tylko począ-
tek starej tęsknoty, która została zmiażdżona mię-
dzy gorączką a sentymentalizmem?

Historia wjazdu do Jerozolimy, Hosanna. 
Okrzyki. Ludzie na poboczu drogi kładący zielo-
ne gałązki palmowe. Wznosi się pieśń „Podnie-
ścież się wy, wierzchy bram” (ŚE 18). My niejako 
dołączamy do tego pochodu. Jednak to wejście 
do Jerozolimy jest co najmniej dwuznaczną hi-
storią. Rozważamy je również w Niedzielę Pal-
mową, na początku Wielkiego Tygodnia. Ta sama 
historia, te same zależności. Hosanna! Czy to nie 
jest triumfalizm i pewność zwycięstwa? Wiwa-
tujące wezwanie, z którym odbierany jest wład-
ca? Pozdrowienia dla posiadacza władzy, władzy 
świeckiej. Hosanna do króla, prefekta, cesarza? 
Hosanna do władcy, którego czysta nieograni-
czona moc jest przywoływana, aby udowodnić, 

ks. dr Volker Faigle



INFORMATOR Nr 5 (101) 2019

6

miast. Aby upublicznić ten akt, Dawid zabiera 
swoją mulicę ze stajni i pozwala Salomonowi wje-
chać do Jerozolimy na tym królewskim zwierzęciu. 

Ludzie natychmiast to rozumieją i wiwatują 
mu. W ten sposób zbezczeszczony przez potęż-
nych staje się „królem ludu”, jak mówią Pisma 
(1 Królewska 1:39-40). A prorok Zachariasz 
obiecuje: pewnego dnia, podobnie jak Salomon, 
„sprawiedliwy i zwycięski”, wjedzie na oślicy do 
Jerozolimy jako prawdziwy syn Dawida. Wyzwoli 
uciśnionych i wzbudzi pokój i sprawiedliwość. 

Te często słyszane słowa i historie stają się 
nagle obrazem ludzi stojących na poboczu drogi. 
I nazywają to wezwaniem, tak jak ludzie powitali 
króla Salomona setki lat temu. Zgodnie z tradycją 
przypomina mu: „Hosanna Synowi Dawidowe-
mu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu 
Pana! Hosanna na wysokościach! ”(Psalm 118: 
25-26)

Droga społeczności, w Adwencie coś się 
zbliża, przynajmniej tak się mówi. Pan chwały, 
tak śpiewamy. Król, Mesjasz, Zbawiciel pogan, 
dziecko w żłobie. A pieśni Adwentu bawią się tą 
nadzieją ze starymi słowami, miłością i wspania-
łymi dźwiękami. Wszystko wydaje się takie jasne. 
Ale czytajmy dalej: „A kiedy wszedł do Jeruza-
lem, całe miasto było poruszone i rzekł: Kim on 
jest? Ale ludzie powiedzieli: „To jest prorok Jezus 
z Nazaretu w Galilei” (Mt 21,10, 11).

Kim on jest? To pytanie zaczyna się natych-
miast. I nie zniknie ono dzisiaj. Kim on jest, 
Jezus z Nazaretu? Dziwak, głupiec, marzyciel, 
niektórzy mówią i odwracają się, kręcąc głowa-
mi. Uczestnik zamieszek, bluźnierca, buntownik, 
mówią inni i obmyślają swoje plany. Inni ludzie 
mówią: „Wspaniały facet, wzór do naśladowania 
we wszystkich dziedzinach życia, opiekował się 
biednymi i był na krzyżu. Nic więcej.”

Kim on jest dla nas? Dla Ciebie? Dla mnie?

że jest przyjazny. Hołd z intencjami? Pierwotnie 
jednak w dosłownym tłumaczeniu z hebrajskiego 
Hosanna oznacza: „pomóż”! Pomóżcie swoim 
ludziom, którzy tak długo czekają na zbawienie.

W drodze do naszej berlińskiej katedry za-
wsze mijam szpital. Za każdym oknem sala szpi-
talna, łóżka, ludzie mający nadzieję na wyleczenie. 
Krewni, którzy proszą i mają nadzieję, że znowu 
będzie dobrze. Pomóż! Wiele westchnień na łóż-
kach chorych i umierających. Pomóż! Och, ktoś 
w końcu przyjdzie, kto może znieść ból, kto leczy 
chorobę lub przynajmniej da łagodną śmierć. Po-
móż! Kogo pytasz o pomoc? Jak często wołam, 
towarzysząc ludziom zdesperowanym, którzy sto-
ją przed ruinami swojego życia i widzą tylko po-
rażkę, porażkę, wstyd. Pomóż! Kiedy melancholia 
sięga po człowieka, dusi go i chwyta, a nic nie 
może go uwolnić z jego ciemnego lochu. I wte-
dy pragnę Zbawiciela, który wątpiącego pokrzepi 
i da mu nadzieję, jak nową szatę! Czy nasza wiara 
sprawdza się w takich momentach?

Czy będzie to Adwent dla tych, którzy szu-
kają zbawienia? I czy oczekujemy Tego, który 
przychodzi w chwilach, kiedy sami znajdziemy 
się w takich godzinach ciemności i otchłani bez 
wyjścia? Czy wypatrujemy, tego który przyjdzie, 
wybawiciela, pocieszyciela, zbawiciela świata?

Kogo ludzie w tym czasie widzieli w tym, któ-
ry nadchodzi? Wchodzi na grzbiet osła, a nie na 
wysokiego konia. Ludzie na poboczu przez chwi-
lę rozpoznają, co się tam dzieje. Rozpoznajemy 
to my ponownie, ten obraz – przekazywany z po-
kolenia na pokolenie.

Przypomnijmy sobie umierającego króla Da-
wida i jego pierworodnego syna Adoniasza, który 
wbrew woli ojca zorganizował ucztę i ogłosił się 
królem bez zgody Dawida. Jednak Batszeba, ulu-
biona żona Dawida i jej syn Salomon, nie zostali 
zaproszeni. Interweniują z królem i pilnują, aby 
Salomon został namaszczony na króla natych-
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Co byś powiedział, gdyby ktoś zapytał cię, na 
czyje przyjście przygotowujecie się wy chrześci-
janie w tych tygodniach? Prawdopodobnie wal-
czylibyśmy ze słowami. Przynajmniej ja walczę 
o słowa, ponieważ nie lubię przychodzić tak 
szybko ze wszystkimi teologicznymi sloganami. 
Jąkam się. Błądzę po omacku. 

Może w ten sposób: Jezus to Ten, kto poru-
sza się w Jerozolimie, wyrzeka się swojej mocy, 
a jednak jest pełen mocy. Mówi o pojednaniu, 
nie będąc słabym. Daje się dotknąć nędzy po-
szczególnych ludzi i obiecuje sprawiedliwość dla 
wszystkich. Mówi do ludzi tak bardzo, że żałują 
i zaczynają od nowa. Prowokuje władców, kwe-
stionuje pewność i przewraca hierarchie do góry 
nogami. Udaremnia ich krwawe gry i doprowadza 
ich do szału. Denerwuje miasto, ponieważ nikt, 
kto go spotka, nie może pozostać obojętny. Sta-
je się bezbronny, bezsilny i delikatny jak dziecko. 
On jest tym, który rozdaje zaufanie. Kto chce do 
nas przyjść i puka do zamkniętych drzwi i serc. 
Kocha każdą istotę ludzką, w taki sposób, że 
każdy, kto się otworzy, jest pewien, że śmierć nie 
może mu zaszkodzić. On jest Żywym, z którym 
życie może zacząć się od nowa.

Kim on jest, ten który przychodzi?

On jest prawdziwym Królem, który mówi 
prawdę i wychodzi z prawdy. Taki właśnie jest 
Bóg, anioły zaśpiewają. Nie inaczej. Jest więc 
wśród nas i zgromadzi swój lud ze wszystkich 
krańców ziemi i czasów, i to tutaj, razem z nami.

Drodzy, magia Adwentu to magia zupełnie 
inna. Otwarcie tych drzwi było naszą sprawą. Ale 
pozostawienie otwartych drzwi jest ryzykowne. 
I nierozsądne. Zwłaszcza w grudniu. Wchodzi 
zimno. I jest zimno - na zewnątrz, na świecie. 
I wchodzą do pokoju ludzie, których tam nie za-
proszono. Na domiar złego pojawiają się niepo-
kojące wiadomości. Kradną nam nasz domowy 
spokój. „Niech ktoś w końcu zamknie te drzwi!” 

Otwieranie drzwi jest ryzykowne. A jednak wie-
my, że prawdziwe spotkanie może nastąpić tylko 
wtedy, gdy otworzymy drzwi i zdejmiemy zbroję. 
Kiedy pokażemy odkryte flanki. Odkrywanie sie-
bie, nawet z naszymi słabościami, z tym, co czyni 
mnie wrażliwym, przytłoczonym, co jest dla mnie 
trudne. Ktokolwiek jest silny i niepodważalny, 
kto nigdy nie prosi o pomoc, poza tym trudno 
jest na dłuższą metę znieść. Wrażliwość stanowi 
ryzyko. Tak jak miłość jest ryzykiem.

Och, od czasu do czasu możemy być dotknięci 
tym Mesjaszem, Zbawicielem. Nie zawsze wiemy, 
lecz możemy pytać. Nie zawsze jesteśmy pewni, 
ale możemy zaufać i poddać się mu. Nie szukać 
siły mięśni, lecz siły miłości. Bowiem prawo mamy 
ku temu, żeby słabość czuć i wrażliwym być. Nie 
musimy być już gotowymi, lecz winniśmy być peł-
ni oczekiwania i wzrastać w cierpliwości. 

A czasem może się zdarzyć, ktoś przyjdzie do 
naszych drzwi. Zatem zostawmy nie tylko drzwi, 
ale także nasze serca otwarte. To znaczy pocie-
chę, życzliwość i litość gotowe w zanadrzu. Tak, 
by światło wpadło do najciemniejszych zakątków 
duszy. Strach przeminie, a ciepło odpędzi gru-
dniowy mróz. 

Następnie niech ogarnie nas bliskość Kró-
lestwa Pokoju, otwierając przed nami najlepsze 
z możliwych okoliczności. Wtedy przyjmować 
będziemy ludzi! 

„Zawitaj, Chryste, Zbawco Ty, otwarte serca 
mego drzwi. Z swą łaską doń, o Panie wnijdź, 
z miłością swą i do mnie przyjdź, Duch Święty 
Twój po wszystek czas niech wiedzie ku zbawie-
niu nas. Najświętsze imię Twe na wieki sławić 
chcę” (ŚE 18)

AMEN.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki ro-
zum, niech zachowa nasze serca i umysły w Chry-
stusie Jezusie. Amen.
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KSIĄDZ LEOPOLD OTTO

Ks. Otto urodził się w 1819 roku, czyli 
u zarania ważnego sporu kulturowego między 
wyznawcami dwóch różnych modeli światopo-
glądowych. Sporu między wychowanymi w cza-
sach oświecenia racjonalistami i klasykami oraz 
młodymi filozofami, poetami i artystami, którzy 
odkrywali średniowieczne oraz przedchrześci-
jańskie korzenie narodów Europy oraz potęgę 
sztuki gotyckiej. Łączyło się to z sytuacją religijną 

w Europie, w tym z przeciwstawnymi procesami 
odrodzenia katolickiego oraz laicyzacji społe-
czeństwa. Ważnym głosem w nurcie odradzania 
się Kościoła rzymskokatolickiego po okresie za-
wieruchy dziejowej związanej z Rewolucją Fran-
cuską było opublikowany w 1802 przez F.-R. de 
Chateaubrianda Geniusz chrześcijaństwa. Myśliciele 
stawali przed murami katedr gotyckich podziwia-
jąc geniusz dawnych budowniczych, wiedzionych 
w ich mniemaniu żarliwą, niezachwianą wiarą. 

2 listopada minęło równe dwieście lat od mo-
mentu urodzin luterańskiego księdza Le-

opolda Marcina Otto. Była to postać ważna 
i wpływowa w warszawskim, a potem także cie-
szyńskim środowisku intelektualnym. Był dru-
gim proboszczem naszej parafii Świętej Trójcy. 
Jednocześnie była to postać kluczowa dla tych 
Polaków-luteranów, którzy chcieli zachować swo-
ją tożsamość konfesyjną mieszkając na ziemiach, 
gdzie dominował rzymski katolicyzm. Jego losy 
oraz działalność można uznać za symptomatycz-
ne dla tego typu środowisk, a pisma, które pozo-
stawił – fundamentalne dla następnych pokoleń.

Był człowiekiem pogranicza w tym sensie, iż 
mimo że mieszkał w powstałym po wojnach na-
poleońskich Królestwie Polskim, m.in. w swej ro-
dzinnej Warszawie oraz okresowo jako proboszcz 
w Piotrkowie, czyli w centrum ziem polskich 
pod zaborem rosyjskim, to wyrósł ze środowiska 
o nieoczywistej przynależności wyznaniowej jako 
daleki potomek (jak sam przyznawał) przybyszy 
z Francji. Był synem wojskowego, oficera wojsk 
polskich, wrośniętego już w środowisko polskim, 
stąd był kulturowym Polakiem, ale był duchow-
nym Kościoła, który wciąż poszukiwał swego 
miejsca w społeczeństwie polskim. Kościoła, 
który składał się w dużej mierze z potomków 
przybyszów z ziem niemieckich. Z licznych gmin 
wiejskich, których mieszkańcy, osadnicy niemiec-
cy, mieli niewielki kontakt z miejscową ludnością 
polską. Z małomiasteczkowych rzemieślników 
i drobnych przedsiębiorców, którzy czuli wciąż 
bliskie więzi z pozostawionymi w Saksonii, Bran-
denburgii bądź Pomorzu rodzinami. Z fabry-
kantów w ośrodkach rozwijającego się Okręgu 
Łódzkiego, którzy na różny sposób okazywali 
swe związki z dawną ojczyzną oraz z duchow-
nych, którzy słabo mówili po polsku. Warszawa 
z jej najszybciej asymilującym się zborem, do 
czego przyczynił się sam ks. Otto, była jednak  
wyjątkiem.

ks. Leopolda Otto na rycinie w Tygodniku Ilustrowanym z 1882
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Uznanie dla gotyku i średniowiecza łączyło się 
z nawracaniem się na katolicyzm przedstawicie-
li elity także krajów protestanckich, na przykład 
w Wielkiej Brytanii. Nie był to jednak głębszy 
nurt, gdyż poza tym spora część społeczeństwa, 
głównie lepiej sytuowani mieszkańcy miast oraz 
wyrwani z rodzimych środowisk wiejskich robot-
nicy, traciła bliski kontakt z religią. Sekularyzacja 
zbierała także swoje żniwo.

Wracając do wspomnianego nurtu roman-
tycznego, był on wśród Polaków mocno zwią-
zany z nieortodoksyjnymi ideami religijnymi, 
prezentowanymi przez poetów-wieszczów oraz 
takich filozofów, jak August Cieszkowski, swo-
ją drogą był podziwiany przez samego ks. Otto. 
Romantyczność wyrażała się jednak także w idei 
mesjańskiej, która pozwalała widzieć dramatycz-
ne losy XIX-wiecznej Polski w wymiarze trans-
cendentnym, jako część wielkiego Bożego planu. 
Można więc powiedzieć, że żył Otto w okresie 
rozkwitu polskiej religijności katolickiej, nawet 
jeśli romantycy głosili idee religijne czasem da-
lekie od katolickiej ortodoksji. Religijność lud-
ności Królestwa Polskiego (zaboru rosyjskiego) 
wzmacniało dodatkowo napięcie między świa-
domym swej odmienności kontrreformacyjnym 
rzymskim katolicyzmem a rozwijającym się pra-
wosławiem. Proces rusyfikacji wprowadzonych 
w orbitę wpływów rosyjskich ziem polskich Kró-
lestwa zaczął się wraz z upadkiem powstania li-
stopadowego po 1831 r., a więc gdy ks. Otto był 
nastolatkiem. Był to proces powolny i niezwykle 
trudny, ale który wpływał na świadomość Pola-
ków. Ta wyznaniowa rywalizacja katolicko-pra-
wosławna w łonie chrześcijaństwa prowadziła do 
jeszcze silniejszego utożsamiania przez Polaków 
polskości z katolickością, co utrudniało misję, 
jaką postawił sobie ks. Otto.

Obok wspomnianego nurtu romantycznego 
w pierwszej połowie XIX w. istniał także nurt 
myśli liberalnej. Była to idea, doktryna, która 
przenikała wszystkie nauki humanistyczne oraz 
politykę, a która tkwiła korzeniami w oświe-
ceniu. Był to nurt wyrosły ze sprzeciwu wobec 

oświeconego absolutyzmu i jego policyjnych 
zapędów, zasadzający się na obronie jednostki 
ludzkiej i jej wolności oraz wierze w potęgę rozu-
mu, który dotarł też – za sprawą kontynuatorów 
myśli ewangelickiego teologa i filozofa F. Schlei-
ermachera – do teologii. Teologia liberalna, któ-
ra jako nurt funkcjonuje do dzisiaj, podkreślała 
wolność człowieka do wyrażania swej religijności 
w dowolny sposób oraz wolność od dogmatów. 
Idea ta ogarnęła Niemcy oraz parafie niemieckie 
poza granicami dawnej Rzeszy, w tym na Śląsku 
Cieszyńskim oraz w Królestwie Polskim. Tego 
typu myśleniem przesiąkniętych było wielu nie-
mieckich duchownych w Berlinie, gdzie w latach 
1841–43 studiował Otto. 

Ksiądz Otto nie uległ jednak temu prądo-
wi, co można chyba zawdzięczać polskim wpły-
wom kulturowym opartym o wzorzec katolicki, 
gdzie kwestionowanie dogmatów nie wchodziło 
w rachubę, szczególnie, że chodziło o wyznanie, 
z którym wielu myślicieli i prostych ludzi wiąza-
ło szansę na przetrwanie narodu pod zaborami, 
o czym była już mowa. Ksiądz Otto walczył z te-
ologią liberalną, lub racjonalną, jak czasem jest 
nazywana, w nie mniej przekonujący sposób niż 
sto lat po nim szwajcarski teolog reformowany K. 
Barth. Racjonalistów miał wokół siebie, pierw-
szym pastorem zboru warszawskiego, do którego 
został powołany Otto w 1849 r., był racjonali-
sta Julius Ludwig. Opór przeciw liberalizmowi 
w teologii łączył się nieodzownie z nieprzyjmo-
waniem przez naszego duchownego tożsamości 
niemieckiej, z którą racjonalizm był de facto po-
wiązany. Otto wspierał proces polonizacji zboru 
warszawskiego. Po wyjeździe do parafii cieszyń-
skiej natrafił z kolei na inteligentnego, ale i zde-
cydowanego przeciwnika, skądinąd zasłużonego 
dla Śląska Cieszyńskiego, ks. Teodora Haasego. 
Ksiądz Haase przejęty był oświeceniową ideą 
rozwoju cywilizacyjnego, który miał być niesiony 
na wschód z centrów takich jak Niemcy, a lista 
tych dóbr obejmowała także dostęp do posługi 
duchowej w zrozumiałym dla ludności języku. 
Nie było tu jednak miejsca na rozwijanie polskiej 
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świadomości narodowej; cywilizacja miała twarz 
niemiecką (austriacką) i nawet jeśli wierni mówili 
między sobą po polsku, nie znaczyło to, że po-
winni ulegać „propagandzie” zwolenników od-
rodzenia państwa polskiego. Ksiądz Otto wsparł 
swym autorytetem i talentem krasomówczym 
miejscowych duchownych o sympatiach polskich.

Prądem, któremu ulegał ks. Otto była bo-
wiem polska idea niepodległościowa. Projekt 
wybicia się na niepodległość był drogi sercom 
potomków polskiej szlachty, niegdysiejszego na-
rodu politycznego, przynajmniej od czasów na-
poleońskich. Okazało się, że projektu tego nie 
można było doprowadzić do skutku poprzez 
akcje zbrojne, czy to za czasów Napoleona, któ-
ry idąc ze swą Wielką Armią na Rosję w 1812 r. 
obiecywał wskrzeszenie dawnego państwa, czy 
to podczas powstania listopadowego. Klęski mi-
litarne starano się przepracowywać w niekończą-
cych się od czasów Wielkiej Emigracji (po 1831 
r.) sporach ideologicznych dotyczących charak-
teru i granic narodu polskiego. Przedstawiciele 
różnych nurtów politycznych starali się włączać 
do narodu polskiego – obok potomków szlachty 
– także mieszczan i chłopów, a to okazywało się 
problematyczne. Jednym z najbardziej oryginal-
nych myślicieli emigracyjnych, który do projektu 
narodowego jednoznacznie włączał mieszczan 
był J. Czyński, swoją drogą także człowiek po-
granicza, daleki potomek Żydów. W swych 
sympatiach był jednak odosobniony, gdyż miesz-
czaństwo uznawane było raczej za element „nie-
pewny” patriotycznie, w duchu niepolski i raczej 
nieskory do walki o niepodległość. Mimo że 
wszystkie te nurty miały za cel jedno: zbratanie 
narodu w celu wywalczenia niepodległości wobec 
państw zaborczych, to różnie ten naród sobie wy-
obrażano. 

W tym kontekście można rozpatrywać tak-
że wystąpienia ideowe ks. Otto, który starał się 
przemawiać nie tylko z ambony, ale także z ła-
mów swego pisma, pierwszego polskojęzycznego 
pisma luterańskiego, „Zwiastuna Ewangelicz-
nego” (którego założenie zbiegło się z wybu-

chem kolejnej antyrosyjskiej rewolty, powstania 
styczniowego w 1863 r.). Ks. Otto łączył wspo-
mnianą ortodoksję luterańską, silne i zdecydo-
wane trwanie w wyznaniu, w jakim się zostało 
wychowanym, z romantycznymi wizjami walki 
o niepodległość Polski oraz z pozytywistyczną 
wizją unowocześnienia narodu polskiego. Jedno-
cześnie ks. Otto nie stronił od działalności poli-
tycznej. Znana była jego aktywność patriotyczna 
w gorącym okresie rozruchów 1861 r. w War-
szawie, które mogły wybuchnąć dzięki zelżeniu 
carskiej polityki pacyfikacyjnej i rusyfikacyjnej 
po przegranej przez Rosję wojny krymskiej po 
1856 r. W wyniku swego zaangażowania musiał 
Otto zejść z pola widzenia władz, przenosząc 
się w końcu do Cieszyna na Śląsku Austriackim. 
Swoją polską tożsamość potrafił więc nasz du-
chowny dowodzić czynem i słowem.

Tym, co jest dla nas jednak najważniejsze była 
misja ks. Otto wspierania tożsamości łączącej pol-
skość z wiarą ewangelicką. Wystąpienie ks. Otto 

Pierwsza strona czasopisma „Zwiastun Ewangeliczny” ze stycznia 
1863 r. (źródło: polona.pl)
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było wyrazem sprzeciwu wobec najprostszej dro-
gi asymilacji do polskości wiodącej przez zmia-
nę wyznania na rzymskokatolickie. Jednocześnie 
było to wezwanie do oczyszczenia i ponownego 
przemyślenia swojej wiary przez luteranów. Nie 
był oczywiście pierwszym, który afirmował na-
raz swoją luterańską wiarę i polską tożsamość. 
W Warszawie miał wielkich poprzedników, by 
wskazać doktora Wilhelma Malcza, uznanego 
i oddanego idei ratowania chorych profesjonali-
stę i zarazem przewodniczącego Kolegium Koś-
cielnego. Poprzednicy byli jednak osobami, które 
w dużej mierze podchodziły do swych wyborów 
„naturalnie”, bez wyciągania z nich zbyt daleko 
idących konsekwencji, a w każdym razie nie zo-
stawiły świadectwa głębszych przemyśleń na te-
mat swej tożsamości. Ks. Otto był tym, który być 
może jako pierwszy stanął przed całym wachla-
rzem dylematów, jaki towarzyszy jeszcze do dziś 
ewangelikom-Polakom i przekazał świadectwo 
swych zmagań intelektualnych. W tym sensie 
może być do dziś przewodnikiem dla tych, którzy 
spotykają się z niezrozumieniem dla swej wiary ze 
strony współrodaków. 

Droga ks. Otto była skomplikowana, gdyż 
sam Kościół luterański był pod względem tożsa-
mości wówczas coraz bardziej podzielony. W ar-
tykule Dokąd dążymy z 1864 r. Otto opisał bliżej 
tę sytuację. Większość zborów była niemieckoję-
zyczna, ale wielu wiernych, szczególnie w takich 
miastach jak Warszawa, asymilowało się pod 
względem językowym do polskości, nie znajdu-
jąc jednak uznania wśród niemieckich współwy-
znawców. W czasach ks. Otto, jak i w następnych 
dekadach, można powiedzieć, że Polacy-luteranie 
znajdowali się między młotem a kowadłem. Mło-
tem oczekiwań Polaków-katolików, że proces 
jednostkowej asymilacji powinien kończyć się 
konwersją na katolicyzm, a kowadłem przeko-
nania Niemców-luteranów w Królestwie i na 
Śląsku, że niemożliwe jest przyjęcie opcji pol-
skiej przy trwałym zachowaniu tożsamości kon-
fesyjnej. Wobec pierwszych odczuwano moralny 
przymus legitymizowania swojej obecności na 

ziemiach polskich, co było widoczne także u ko-
lejnych pokoleń duchownych (np. W.P. Angerste-
in, J. Bursche), wobec drugich odczuwano z kolei 
potrzebę stałego przekonywania o swej luterań-
skiej ortodoksji. Trzecim czynnikiem, o którym 
już była mowa, był proces sekularyzacji, bardziej 
może widoczny w Berlinie niż w Warszawie, ale 
na który ks. Otto nieustannie utyskiwał.

Źródłem inspiracji i wiary w sens budowy 
Kościoła ewangelickiego otwartego na polskość 
była na pewno społeczność ewangelików re-
formowanych. Było ich w XIX w. niezbyt wie-
lu, jednak byli kulturowymi Polakami, a swą 
obecnością przypominali o wielkich tradycjach 
reformacyjnych. Droga do polskości wiodła 
więc w naturalny sposób poprzez zjednoczenie 
licznych, w małym stopniu – poza Warszawą – 
polskojęzycznych luteranów z nielicznymi, ale 
polskimi reformowanymi. Tak było w Krakowie, 
gdzie odrodzona po 1815 roku parafia domagała 
się polonizacji biurokracji parafialno-kościelnej. 
Podobnie było też w Warszawie, gdzie po 1828 
roku formalnie wyznania zostały połączone pod 
jednym konsystorzem dzięki staraniom twór-
cy pierwszego słownika języka polskiego S.B. 
Lindego oraz znanego duchownego i działacza 
reformowanego K. Diehla. Ta naturalna droga 
polonizacji została jednak zablokowana przez 
carat, który narzucił oddzielne konsystorze, 
a w Ustawie kościelnej z 1849 roku zapewnił sobie 
wpływ na obsadę najwyższych stanowisk u lute-
ranów.

Na czym więc oparł się ks. Otto przy rozta-
czaniu swej wizji narodowo-konfesyjnej? Budując 
swoją ideę sięgnął do arsenału dziewiętnasto-
wiecznych wizjonerów i myślicieli. Jedną z jego 
broni była budowana przez niego wizja dziejów. 
Połowa XIX w. była okresem wzmożonego ście-
rania się różnych wizji historii Polski, które to 
wizje pociągały za sobą zazwyczaj też wskazów-
ki na przyszłość. Obok tradycji historyków doby 
stanisławowskiej, tzw. szkoły naruszewiczowskiej, 
podkreślającej prymat polskiej idei państwowej 
pojawiły się alternatywne wizje Polski: dumnej 
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Polski słowiańskiej i demokratycznej jak u J. Lele-
wela oraz Polski jako „chorego człowieka Euro-
py”, której rozwój poszedł nie w tym kierunku, 
co innych „normalnych” państw Europy, jak 
w przypadku tzw. szkoły krakowskiej w historio-
grafii. Oba nurty były nastawione na rozliczenie 
przeszłości, do czego skłaniały zabory i wy-
kreślenie Rzeczypospolitej z mapy Europy. Czy 
Rzeczpospolita szlachecka, ze „złotą wolnością” 
i liberum veto była czymś normalnym, czy for-
mą aberracji dziejowej? Oprócz kwestii ustroju 
i kultury ważne były kwestie kościelno-religijne. 
Wśród historyków pierwszej połowy XIX w. 
żywy był nadal prowidencjalizm, tzn. uznanie, że 
nad dziejami Polski czuwa Bóg, a jej katolickość 
i rola przedmurza wobec Wschodu jest misją 
zesłaną przez boską Opatrzność. Tak widział 
dzieje J.P. Woronicz, czy potem „ojciec” Szkoły 
Krakowskiej W. Kalinka. Romantyczny history-
cy (profesjonalni i amatorzy) z kolei podkreślali 
wagę dziejów przedchrześcijańskich, braterstwo 
Słowian (rodzinę ludów, którą niejako „wymyślił” 

niemiecki filozof  J.G. Herder) oraz ich pierwotny 
demokratyzm, lub „gminowładztwo”, jak to ujął 
Lelewel. Wśród młodych badaczy słowiańszczy-
zny były także takie głosy, które wskazywały na 
fakt, że chrześcijaństwo przyniosło gwałt kultu-
rze dawnych Słowian (Z. Dołęga-Chodakowski). 
Późniejsi historycy, z początku drugiej połowy 
XIX w., coraz bardziej odchodzili od kategorii re-
ligijnych w analizach historycznych. Sam zaś Otto 
także ulegał ideom braterstwa słowiańskiego, 
czemu dał wyraz w artykułach prasowych związa-
nych z tysiącleciem misji Cyryla i Metodego.

Ten dłuższy wywód pokazuje, że dziewiętna-
sty wiek był czasem wykuwania idei narodowej 
i tworzenia wizji narodu i jego historii, nic nie 
było wówczas ustalone i utarte „po wsze cza-
sy”. Artykuły ks. Otto w „Zwiastunie Ewange-
licznym” oraz w publikowanych kazaniach były 
głosem w tej dyskusji, nawet jeśli zasięg ich od-
działywania był ograniczony. Wizja ks. Otto do-
tyczyła wątków cywilizacyjnych i kulturowych, 
ale przede wszystkim religijnych. W jego oczach 
epoka polskiej Reformacji, opisana w czasach 
jego młodości przez potomka ewangelików re-
formowanych Waleriana Krasińskiego jako zło-
ty wiek Rzeczypospolitej, była kluczowa. Była 
czasem, gdy Polacy (ściślej: polska szlachta) po-
kazała się światu z najlepszej strony. Ów okres, 
nazwany sto lat po ks. Otto przez J. Tazbira jako 
„Polska bez stosów”, był jednocześnie wskazów-
ką na przyszłość. Tolerancja leżała w charakterze 
narodowym Polaków, a została porzucona pod 
silnym wpływem jezuitów, który byli w oczach ks. 
Otto źródłem wszystkich klęsk dziejowych. Była 
jednocześnie na tyle silnym elementem tradycji 
dziejów polskich (choć pod wpływem kontrre-
formacji w XIX w. już nieco zapomnianym), że 
mogła stać się zaczynem odnowy. Ta mglista wi-
zja ponownej reformacji, czy raczej dokończenia 
dzieła reformacji po ponad dwóch stuleciach, 
miała doprowadzić do unowocześnienia struk-
tury społecznej Polski, wzmocnienia żywiołu 
mieszczańskiego, o czym marzył prawie o poko-
lenie starszy od ks. Otto J. Czyński. Nowoczesna, 

Ks. dr Leopold Otto -  rycina ze zbioru Rozmyślania i kazania ks. 
Otto przedstawiająca autora (źródło: polona.pl)
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tolerancyjna, w większym stopniu mieszczańska 
polska była kontrprojektem przyszłości niepod-
ległego prędzej czy później kraju, wizją stojącą 
w kontrze do piewców szlacheckiej wyłączności 
w reprezentowaniu polskiej idei narodowej, do 
historyków, którzy najczęściej uznawali miasta 
i mieszczaństwo za wątpliwy pod względem ro-
dzimości element polskich dziejów. Za tą wizją 
musiała iść również jakaś forma legitymizacji, 
o czym wspominałem. Tak był też u ks. Otto, 
dla którego fakt, że protestantyzm rozwijał się 
na ziemiach polskich w XVI w. oraz fakt, że pro-
testanci polscy przetrwali jako grupa, świadczył 
o tym, że Bóg wyznaczył im jakiś cel. Tym ce-
lem było głoszenie Słowa Bożego pośród narodu 
wyznania katolickiego, w którym dostęp do „czy-
stego” Pisma był z definicji ograniczony, bądź 
wręcz zakazany. Jako romantyk snuł więc wizję 
ewangelizacji Polaków i tym samym podniesienia 
ich na wyższy poziom cywilizacyjny, co tchnęło 
już pozytywizmem. Można chyba powiedzieć, że 

czuł się w prostej linii kontynuatorem dawnych 
reformatorów, choć jego zadanie było dużo trud-
niejsze, wszak idee Lutra i Kalwina nie miały już 
waloru świeżości. To nadawało jego stylowi pisa-
nia i kazania wzniosły nastrój, ale i pewną dozę 
grozy, cechującą wizjonerów. Jego styl przema-
wiania określano jako „zygmuntowski”, nawiązu-
jący do chwalebnych czasów polskiej Reformacji. 
Tym stylem i mądrością przekonywał wiernych, 
wpływał na następne pokolenia (np. na słucha-
jącego jego kazań w kościele św. Trójcy w końcu 
lat siedemdziesiątych XIX w. Juliusza Burschego) 
oraz sprawiał, że na jego kazania przychodzili 
także katolicy. 

Źródłem do przemiany Polski i wzmocnienia 
w niej pierwiastka ewangelickiego było dla ks. 
Otto także wzmacnianie bądź wprost budowa 
polskiej świadomości narodowej wśród polsko-
języcznych luteranów poza granicami Królestwa. 
Jeszcze przed wyjazdem na Śląsk Cieszyński był 
ks. Otto zainteresowany regionami należącymi 

dawniej do kręgu oddziaływania państwa pol-
skiego i gdzie ludność luterańska nadal mówiła 
dialektem języka polskiego. Terenem takim było 
oczywiście Cieszyńskie, gdzie Otto osobiście 
działał w latach 1866–1875 i gdzie wsparł swym 
autorytetem miejscową ludność, która poszuki-
wała odpowiedzi na pytanie o swą tożsamość. 
Oprócz tego był Otto tym, który zwrócił dość 
wcześnie uwagę na ludność mazurską. Były też 

Strona tytułowa zbioru Rozmyślania i kazania ks. Otto wydanego 
pośmiertnie w Cieszynie (źródło: polona.pl)

„Pogrzeb pięciu poległych” Aleksandra Lessera z 1861 r. Wśród 
duchownych widoczna sylwetka ks. Leopolda Otto
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takie zakątki w zaborze pruskim, 
na granicy Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego i Dolnego Śląska. 
Otto nawiązał znajomość z ks. 
Wilhelmem Altmannem z Od-
olanowa, który stał się częstym 
korespondentem „Zwiastuna” 
zaraz po jego założeniu. Nasz du-
chowny śledził też losy luteranów 
i w ogóle ewangelików na świecie. 
Dział „Wiadomości z Kościoła” 
nierzadko informował o losach 
gmin protestanckich na innych 
kontynentach, a także w tych eu-
ropejskich krajach, w których sta-
nowili niedużą mniejszość, jak we 
Włoszech, Rosji czy centralnej Francji. 

Był także oddanym duchownym naszej pa-
rafii, choć nigdy nie został pierwszym pastorem. 
Dbał o to, by polskojęzyczni wierni, podobni 
do niego, ale także wierni niemieckojęzyczni, 
mieli zapewnione nabożeństwa w ojczystym ję-
zyku. Był żonaty trzy razy, dwie jego żony zmar-
ły, wśród nich była także córka wspomnianego 
S.B. Lindego. To małżeństwo, o którym niewie-
le wiemy, z pewnością pozwoliło mu zakorzenić 
się w Warszawie po swej wędrówce przez różne 
parafie. W Warszawie był nie tylko duchownym, 
był prawdziwym człowiekiem-instytucją, a także 
historykiem zboru, jako autor Kroniki zboru, gdzie 
nakreślił na podstawie dokumentów archiwalnych 
dzieje luteranów warszawskich do czasu zbudo-
wania kościoła św. Trójcy. W kościele tym głosił 
kazania przez ostatnie kilka lat życia, gdy już wró-
cił z Cieszyna. Zmarł w Warszawie w 1882 r.

Podsumujmy: Słowo Boże było tym, co 
pchnęło go na drogę dawnych reformatorów. 
Słowo było tym, czego bronił przed teologami 
liberalnymi, odmawiającymi Pismu Świętemu 
nieomylności. Słowo było też tą wartością, jaką 
ewangelicy-Polacy mogli nieść swym rodakom. 
Wymiar religijny jego działalności sprawiał, że 
swe idee ujmował w kategoriach etycznych. 
Na świecie miała miejsce walka dobra ze złem, 

prawdy z fałszem. Prawdą było 
Słowo Boże, ale także i idea pol-
ska. Pisał wprost o „świętości 
narodu polskiego” oraz praw-
dzie Bożej wcielonej w ten lud. 
Nie mogło jednak być inaczej 
w czasach sakralizacji wspólnot 
narodowych, a w szczególności 
wśród Polaków, którzy marzyli 
o własnym państwie. Ale rola ks. 
Otto nie ograniczała się po pro-
stu do patriotyzmu. Był żywym 
dowodem na to, że są granice 
dla prostych schematów i formuł 
myślowych, że utożsamianie pol-
skości i rzymskiego katolicyzmu, 

choć statystycznie zasadne i niezwykle pomocne 
w kontekście ziem pod zaborem pruskim, nie 
powinno iść za daleko. Nie powinno być regułą 
zawsze i wszędzie, gdyż oznaczało ograniczanie 
narodowego pnia polskości. Historia ks. Otto jest 
wyzwaniem wobec kanonów pisania o polskości 
i rozumienia tego fenomenu. Wspominamy dziś 
księdza-intelektualistę, polskiego gorącego patrio-
tę i zagorzałego luterańskiego dogmatyka, który 
widział polską przeszłość i przyszłość inaczej niż 
większość myślicieli swego czasu, ale który jedno-
cześnie miał szerokie osobiste kontakty i pewien 
wpływ na polską elitę intelektualną. Zdefinio-
wane przez niego problemy, przeszkody, jakie 
napotykał w swym niełatwym życiu oraz zapro-
ponowane metody działania w dużej mierze się 
nie zmieniały w ciągu kolejnych lat. 

Dziś żyjemy w Kościele, który stał się cał-
kowicie polski i polskojęzyczny, tak różny od 
Kościoła, któremu służył ks. Otto, lecz pew-
ne podstawowe kwestie nadal pozostają ważne: 
kwestie zachowania ortodoksji luterańskiej, gło-
szenia Pisma Św., osobistej dumy, przeplecionej 
z poczuciem misji, a także idea lojalności naro-
dowej. Nadal są one wyznacznikami tożsamości 
Polaków-luteranów, tak jak dla ks. Leopolda Otto.

Aleksander Łupienko

Ks. Leopold Marcin Otto
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OBRADY SYNODU KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO 

W POLSCE I WYBORY BISKUPA

WYDARZENIA

W Centrum Luterańskim w Warszawie 
w dniach 11-13 października obradował 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Obrady poprzedziło nabożeństwo spowiednio-
-komunijne w kościele Świętej Trójcy odprawia-
ne przez  członków synodu diecezji cieszyńskiej. 
Podczas tego nabożeństwa kazanie na tekst  
J 6,32-35,  wygłosił zwierzchnik diecezji cieszyń-
skiej ks. bp Adrian Korczago. W czasie piątkowej 
sesji wysłuchano i przyjęto sprawozdania Prezesa 

Synodu, Biskupa i Konsystorza. Najważniejszym 
punktem programu VI Sesji Synodu Kościoła 
XIV kadencji były zaplanowane na 12 paździer-
nika wybory Biskupa Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego na kadencję 2020-2030. Zgodnie 
z Wewnętrznym Prawem Kościoła Biskup jest 
wybierany na 10-letnią kadencję. Urzędujący Bi-
skup może kandydować na następną kadencję. 
Kandydatem może być każdy duchowny, który 
ma za sobą 15 lat służby w Kościele od dnia or-
dynacji, w tym 8 lat na stanowisku Proboszcza 
lub innym kierowniczym stanowisku w Kościele. 

Ogólnopolska Konferencja Duchownych obra-
dująca w czerwcu br. w wyniku głosowania wy-
typowała 3 kandydatów: ks. dr Adama Malinę, 
ks. bp  Waldemara Pytla, ks. bp Jerzego Samca. 
Członkowie Synodu nie skorzystali z prawa  zgło-
szenia  innych kandydatów. Ks. dr Adam Malina 
w piątkowym wystąpieniu poinformował Synod, 
że złożył rezygnację z kandydowania na Biskupa 
Kościoła ze względu na stan zdrowia. 

12 października do prezentacji przed Syno-
dem stanęli więc ks. bp Jerzy Samiec (od 10 lat 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w Polsce) i ks. bp Waldemar Pytel (zwierzch-
nik Diecezji Wrocławskiej). Po prezentacji każdy 
z kandydatów odpowiadał na pytania synodałów.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci 
otrzymali następującą liczbę głosów: ks. bp Je-
rzy Samiec – 37 głosów. ks. bp Waldemar Pytel 
– 28 głosów, 2 głosy oddano nieważne. Przewod-
niczący zebrania wyborczego ks. radca Walde-
mar Szajthauer ogłosił, że Biskupem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na ka-
dencję 2020-2030 został bp Jerzy Samiec.

Bp Jerzy Samiec urodził się 27 marca 1963 roku w Cie-

szynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej rozpoczął w 1983 r., a w 1988 roku obro-

nił pracę magisterską „Rola grupy w pracy parafialnej”. 

Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego został 

ordynowany w Kościele Pokoju w Zabrzu. Służbę wika-

riusza pełnił w Zabrzu i w Gliwicach. 1 września 1990 

zawarł związek małżeński z  Beatą Michałek. W  la-

tach 1992-1994 był proboszczem administratorem 

parafii w  Gliwicach; w  tej parafii 11 listopada 1994 r. 

został wprowadzony w  urząd proboszcza. W  diecezji  

Sala obrad
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katowickiej pełnił funkcje duszpasterza młodzieżowe-

go i duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego. W latach 

2003-2009 był Prezesem Stowarzyszenia Księży i Ka-

techetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  RP. 

Od 1998 jest członkiem Synodu Kościoła. W 2007 roku 

XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem 

Synodu. 17 października 2009 roku podczas obrad VI 

sesji  XII Synodu  został wybrany na Biskupa Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 2011-2016 był 

wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, a od 2016 

wybrany został prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Od 30 maja 2019 roku jest członkiem Rady Uczelni 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W sesji popołudniowej odbyły się wybory do 
Rady Diakonii, dyskutowano nad budżetem Koś-
cioła, a wieczorem dyskutowano w grupach nad 
możliwościami uczestnictwa młodzieży w gre-
miach parafialnych i diecezjalnych, a także o pracy 
z konwertytami i o finansach Kościoła. 

W niedzielę obrady poprzedziło nabożeństwo 
spowiednio-komunijne, podczas którego kazanie 
wygłosił ks. radca Waldemar Szajthauer. Po nabo-
żeństwie kontynuowano obrady i podsumowano 
dyskusje w grupach. Obrady zakończono mod-
litwą, którą poprowadził ks. dr Adam Malina – 
prezes Synodu. 

Aldona Karska

Ks. bp Jerzy Samiec podczas prezentacji

SYNOD DIECEZJALNY

Jesienna sesja Synodu Diecezji Warszawskiej 
odbyła się 19 października w Ozorkowie. 

Tematem przewodnim była troska o stworzenie. 
Ozorkowski kościół ewangelicki Dwuna-

stu Apostołów Jezusa Chrystusa położony jest 
w centralnym punkcie miasta, wybudowany w la-
tach 1840-42 i poświęcony 9 października 1842 
służy miejscowym ewangelikom do dnia dzisiej-
szego. 

Obrady synodu poprzedziło nabożeństwo 
spowiednio-komunijne w tym kościele. Litur-
gię prowadzili: ks. bp Jan Cieślar i ks. dr Marcin 
Undas. Kazanie na tekst Iz 49,1-9 wygłosiła dk. 
Marta Zachraj. Na zakończenie nabożeństwa  
zebrani w kościele mieli możność wysłuchania 
krótkiego koncertu chóru im. Oskara Kolberga 
z Radomia. Po nabożeństwie synodałowie udali 

Podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Ozorkowie
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się na dalszą część obrad do dawanego pałacu 
Schlösserów – obecnie siedzibie Młodzieżowego 
Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Ks. Wojciech Rudkowski i Andrzej Weigle 
wygłosili referaty wprowadzające do dyskusji 
w grupach pt. Poszanowanie stworzenia z perspekty-
wy chrześcijanina. W części popołudniowej obrad  

19.10.2019 r. Ks. dr Marcin Undas, bp Jan Cieślar, dk. Marta Zachraj

Chór z Radomia

Na ambonie dk. Marta Zachraj

Rada Synodalna: Elżbieta Byrtek, Karol Werner,  
bp Jan Cieślar i ks. Wojciech Rudkowski

Andrzej Weigle

Synodałowie podczas dyskusji w grupach
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wysłuchano prelekcji o historii Ozorkowa i miej-
scowych ewangelikach. Na zakończenie  omó-
wiono sprawy bieżące diecezji. Przewodnicząca 
komisji muzyki przedstawiła propozycję orga-
nizowania warsztatów dla dyrygentów chórów 

parafialnych naszej diecezji i w związku z tym 
zaapelowała o wzięcie pod uwagę tej propozycji 
w preliminarzu finansowym diecezji na następny 
rok. Obrady zakończono modlitwą. 

Aldona Karska

Dk. Katarzyna Rudkowska rozdaje ekologiczne torby 
uszyte z nieużywanych firanek

Synodałowie i chórzyści na schodach kościoła ewangelickiego  
w Ozorkowie

PARAFIA LAUREATEM NAGRODY 
„LIDER ZMIAN”

Organizatorem konkursu „Lider zmian” jest Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych. Celem tego konkursu jest doce-

nienie Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020 realizujących szczególnie wyróżniające się 
projekty. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: samorząd, 
firma, nagroda internautów i nagroda specjalna z okazji 15-lecia Polski 
w Unii Europejskiej.
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nych kościołów Warszawy – stwierdził prowadzący 
galę.  Ks. Piotr Gaś odbierając statuetkę powie-
dział: Jestem zaskoczony, ale miałem nadzieję, że spotka 
nas to zaszczytne wyróżnienie. Kościół Świętej Trójcy jest 
zlokalizowany w samym sercu Warszawy. Wiliam Lin-
dley budując sieć wodociągową dla miasta Warszawy, na 
latarni kościoła, u podstawy krzyża wytyczył geodezyj-
ny punkt „0”. Bardzo cieszę się, że mogę służyć parafii, 
która w swojej historii od samego początku jest parafią 
wielu kultur, wielu narodów. Jest bardzo ważnym miej-
scem na mapie Warszawy, Polski i Europy ze względu na 
swoją tradycję ekumeniczną, międzywyznaniową. Kościół 
jest otwarty dla pięknej liturgii, ale i dla pięknej muzyki. 
Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu i połączeniu wielu 
środków udało się nam przeprowadzić generalny remont 
konserwatorski. Zapraszamy wszystkich do Kościoła 
Świętej Trójcy.

AK
Zdjęcia z gali: Tomasz Mateusiak, źródło: https://

liderzmian.eu/aktualnosci/zdjecia-z-gali-lidera-zmian/

Parafia Ewangelicko-Augsburska jako Bene-
ficjent Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego została zakwalifi-
kowana do konkursu w kategorii „Lider zmian. 
Nagroda internautów” w podkategorii „Świat 
wokół nas”. Do tej kategorii należą projekty, któ-
rych efekty widoczne są w przestrzeni lokalnej 
i jednocześnie dotyczą usprawnień, udogodnień, 
z których korzystają mieszkańcy, m.in. w dzie-
dzinie usług, kultury, rewitalizacji, transportu, 
gospodarki niskoemisyjnej czy ochrony środowi-
ska. Nagroda jest więc bardzo ważna, ponieważ 
to mieszkańcy decydują, które projekty powinny 
otrzymać wyróżnienie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 
podczas gali 16 października. „Liderem zmian” 
za realizację projektu remontu i przebudowy 
Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie otrzymała 
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy. 
Jest to jeden z najpiękniejszych  i najczęściej fotografowa-

Wręczenie nagrody ks. Piotr Gaś ze statuetką „Lidera zmian”

Nagrodzony i wyróżnieni Laureaci konkursu „Lider zmian”
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7.09.2019 r. Spacer po cmentarzu ewangelicko-augsburskim  
w Warszawie

ZWIEDZANIE CMENTARZA

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
7 września 2019r. zostało zorganizowa-

ne zwiedzanie cmentarza ewangelicko-augsbur-
skiego przy ul. Młynarskiej. Prowadziła Maria 
Chmiel, była wiceprzewodnicząca dawnego 
Społecznego  Komitetu Opieki nad  Zabytkami 

Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego  w War-
szawie.  Pogoda sprzyjała, przybyło około 50 
osób zapełniając całą kaplicę Halpertów. Wszyscy 
wytrwali do końca i słuchali przewodniczki z za-
interesowaniem, często wchodząc w Nią w dia-

Maria Chmiel

log. Na zakończenie pytano, kiedy odbędzie się 
kolejna podobna wycieczka. Można uznać, że 
tego rodzaju spacery, prowadzone przez kom-
petentną osobę, przyczyniają się do lepszego 
poznania historii Warszawy i ewangelicyzmu pol-
skiego. Zwiedzający mieli szansę uświadomić so-
bie, iż nie każdy Polak musi być katolikiem, żeby 
coś znaczyć dla historii i kultury i że cmentarz 
przy Młynarskiej jest ważnym miejscem w dzie-
jach stolicy. 

A.S.

(NIE)ZAPOMNIANE CMENTARZE
Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO)  

i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT)

23 października br. w auli Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej odbyła się konferencja 

poświęcona starym, często zapomnianym cmen-
tarzom na terenie naszego kraju. Organizatorami 
był Rzecznik Praw Obywatelskich i Chrześcijań-
ska Akademia Teologiczna. W konferencji wzięło 
udział około 130 osób, przedstawicieli kościołów 
i związków wyznaniowych, przedstawicieli in-
stytucji publicznych jak Lasy Państwowe, Naro-
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dowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia 
Historyków Wojskowości i Muzeum Wojska Pol-
skiego. 

Uczestników Konferencji przywitał prorek-
tor ChAT prof. Tadeusz Zieliński, który otwie-
rając konferencję zwrócił uwagę, że na terenie 
całej Polski są lokalne społeczności, młodzież, 
organizacje społeczne, które ratują zapomniane 
cmentarze łemkowskie, żydowskie, ewangelickie, 
ale przypomniał również, że więcej jest przykła-
dów sprzedawania terenów cmentarzy bez opieki 
deweloperom i przedsiębiorcom. O przykładach 

sprzedawania  terenów cmentarzy na działki re-
kreacyjne i inwestycyjne, niszczenia lub usuwania 
starych zabytkowych nagrobków mówił Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Listę takich działań uzupeł-
niali uczestnicy  konferencji z sali. 

W programie konferencji były dwa panele 
dyskusyjne na temat „ochrony prawnej starych 
cmentarzy”  i „dobrych praktyk”.

Moderatorem pierwszego panelu „Ochrona 
prawna starych cmentarzy” był prof. Tadeusz 
Zieliński z ChAT, uczestniczyli w nim: prof. Hu-
bert Izdebski  (historyk idei i prawa, ekspert spe-
cjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw 
i zagadnieniach administracji publicznej), prof. Ja-
cek Sobczak (sędzia Sądu Najwyższego w stanie 
spoczynku, specjalista z zakresu ochrony praw 
człowieka, wolności myśli, sumienia i wyznania, 

prawa prasowego i autorskiego), Bartosz Skal-
dawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzi-
ctwa, Anna Chciałowska – doktorantka Wydziału 
Prawa Kanonicznego UKSW, ekspertka prawa 
pogrzebowego oraz dr hab. Paweł Borecki – spe-
cjalista z zakresu prawa wyznaniowego, adiunkt 
w Katedrze Prawa Wyznaniowego Wydziału 
Prawa i Administracji UW. Paneliści podkreślali, 
że polskie prawo dotyczące cmentarzy jest prze-
starzałe, posiada luki, które łatwo pozwalają je 
„obejść”, co pozwala przekształcić teren byłego 
cmentarza w „tereny zielone” . Prace nad nową 
ustawą trwają zbyt długo i zbyt opieszale.

Drugi panel poświęcony był „Dobrym prak-
tykom ratowania cmentarzy”. Moderatorem 
tego panelu był radca prawny Adam Kuczyński, 
a udział brali: Monika Kajalidis – członkini Ko-
misji Rabinicznej ds. Cmentarzy, koordynatorka 
projektu „Oznakowania cmentarzy żydowskich 
w Polsce”, Maciej Lipiński – prezes Fundacji 
„Kamienie Niepamięci” oraz grupy stowarzy-
szeń, które zajmują się cmentarzami ewange-
lickimi na terenie Polski, Edward Marszałek 
– rzecznik prasowy regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, Szymon Modrzejew-
ski – kamieniarz, przewodniczący Stowarzysze-
nia Magurycz, które zajmuje się przede wszyst-
kim ratowaniem zabytków sztuki sepulkralnej*) 
oraz porządkowaniem i rekonstrukcją cmentarzy 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar

Przemawia bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce
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wszystkich wyznań, organizator, współorganiza-
tor i prowadzący obozy remontowe na cmenta-
rzach w Polsce i za granicą.

Pan Maciej Lipiński zwrócił uwagę, że cmen-
tarze ewangelickie na terenach, które przypadły 
Polsce po II wojnie światowej jako „cmentarze 
niemieckie” były wielokrotnie celowo niszczone 
jako wyraz powojennej zemsty. Ale są też ewan-
gelickie nieczynne cmentarze na terenach „starej” 
Polski określane nawet przez konserwatorów 

i władze samorządowe również jako „niemieckie” 
lub „poniemieckie”, chociaż nagrobki są po pol-
sku. Większość takich cmentarzy formalnie nigdy 
nie była zamknięta, na samym Mazowszu wśród 
184 zinwentaryzowanych cmentarzy tylko jeden 
został zamknięty formalnie. 

Przez całą konferencję przewijał się wątek 
edukacji, wspierania działań młodzieży, wspiera-
nia inicjatyw oddolnych dla ratowania wspólnego 
dziedzictwa. 

W podsumowaniu konferencji prof. Tade-
usz Zieliński zwrócił uwagę, że to żyjący są od-
powiedzialni za niszczenie pamiątek wielokul-
turowej Rzeczypospolitej i za prawo, które nie 
przeciwdziałało skutecznie tym procesom. Ta 
konferencja ma być też przyczynkiem do tego, by 
ten stan rzeczy zmienić. Zastępczyni Rzecznika 
Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska zapo-
wiedziała dalsze działania RPO we współpracy 
z Prymasem Polski i Polską Radą Ekumeniczą. 

*) Sztuka sepulkralna – twórczość artystyczna 
dotycząca sfery nekropolicznej, powiązana ściśle 
z kultem zmarłych (przyp. red.).

AK

Sala obrad, pierwszy z prawej - bp Jerzy Samiec

KWESTA NA CMENTARZU

Jak co roku w dniach 31.10–
02.11.19 na cmentarzu ewangeli-

cko-augsburskim przy ul. Młynarskiej 
odbyła się kwesta. Dzięki zaanga-
żowaniu ponad 100 wolontariuszy, 
udało się zebrać kwotę 37.435,73  
zł. Bardzo aktywnie wspierała nas 
młodzież z wolskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Piłsudskiego 
w ramach projektu „Kotwice Pamię-
ci”, liczne grono Parafian - zarówno 
tych, którzy kwestują od wielu lat 
(kwestujące przed laty dzieci, przy-
szły w tym roku zbierać pieniądze ze 

swoimi dziećmi!), jak i tych, którzy 
dzielą z nami życie parafialne od 
niedawna. Razem z nimi do kwe-
sty włączyli się także: Emilia Kra-
kowska, Artur Barciś, Jacek Dehnel 
i Maciej Orłoś. Bardzo wszystkim 
Państwu dziękujemy!!

Zebrane środki pomogą od-
tworzyć skradzioną dwa lata temu 
bogatą inskrypcję z grobu ks. Leo-
polda Otto, a także dokończyć pra-
ce związane z kapitalnym remon-
tem Kaplicy Hermana Junga.

www.trojca.waw.plv
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w naszym kraju: luterańskiego, reformowanego 
i metodystycznego. Zależy nam na wypowie-
dziach zarówno duchownych, jak i świeckich, 
wypowiedziach osób starszych, ale także i mło-
dzieży. Traktujemy nasz cykl nie tylko jako źródło 
informacji, ale także jako okazję do świadczenia 
o Bogu i zwiastowania Ewangelii, stąd prośba 
o jego udostępnianie i promowanie.

Cykl Ewangelickie ABC emitowany jest w każ-
dą środę w godzinach rannych i ukazuje się 
równolegle na ogólnokościelnym kanale YouTu-
be Luteranie oraz kanale naszej Parafii Luteranie 
w Warszawie, a także na stronie ewangelicy.pl i na 
portalach społecznościowych (Facebook). Osoby 
zainteresowane mogą na tych stronach zadawać 
dodatkowe pytania oraz komentować poszczegól-
ne wypowiedzi. 

Mamy nadzieję, że ta i kolejne produkcje 
Studia Lutheraneum spotkają się z Państwa 
życzliwym przyjęciem. Zachęcamy zatem do ich 
oglądania i subskrybowania naszych kanałów, 
a osoby zainteresowane współpracą lub wspar-
ciem naszych amatorskich działań do kontaktu 
z nami.

Andrzej Weigle i Jarosław Błaszkowski wraz 
z współpracownikami Studia Lutheraneum

Bp Jerzy Samiec i dr Aleksander Łupienko w Studiu Lutheraneum

EWANGELICKIE ABC PRODUKOWANE 
PRZEZ STUDIO LUTHERANEUM

Działalność stworzonego w ramach naszej 
Parafii Studia Lutheraneum weszła w ko-

lejną fazę rozwoju. Po transmisjach nabożeństw, 
które mamy przyjemność realizować już od pół-
tora roku i okazjonalnych wcześniejszych na-
graniach, odważyliśmy się na pierwszą większą 
własną produkcję. W przeddzień Święta Refor-
macji – 30 października 2019 r. wyemitowaliśmy 
krótki film, w którym ks. Jerzy Samiec – biskup 
naszego Kościoła wprowadza i zaprasza do oglą-
dania cyklu pt. 
Ewangelickie ABC, czyli wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o protestantach, ale baliście się zapytać. 

Jest to seria dwu-trzyminutowych wypowiedzi 
tłumaczących ewangelickie rozumienie niektó-

rych pojęć, mających przybliżyć kościoły pro-
testanckie w Polsce oraz wyjaśnić najważniejsze 
podobieństwa i różnice między wyznaniami. Li-
sta haseł do omówienia liczy ponad 200 pozycji 
i obejmuje zarówno kwestie teologiczne i doktry-
nalne (np. Zbawienie, Sakramenty), historyczne 
(np. Juliusz Bursche, Olendrzy), organizacyjne 
(np. Konsystorz, Chrześcijańska Akademia Teo-
logiczna), jak i kwestie zwyczajowe (np. Wieniec 
Adwentowy czy Modlitwa stołowa). Jak dotych-
czas udało się nam nagrać już prawie połowę za-
planowanych odcinków. 

Do współpracy i omówienia poszczególnych 
zagadnień zaprosiliśmy i dalej zapraszamy osoby 
z trzech kościołów ewangelickich działających 
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NAGRODA IM. KS. LEOPOLDA OTTO 
DLA PARAFII, W KTÓRYCH SŁUŻBĘ 

PROBOSZCZA PEŁNIŁ PATRON NAGRODY

Jak literatura każdego narodu wyjawia duchowe jego 
przymioty i tajniki myśli które mu przewodniczyły wśród 
rozwoju wiekowego, tak i budownictwo, pomniki i dzie-
ła sztuki są obrazem przeszłości narodu, są pamiątką 
i widomym śladem jego usiłowań, jego szlachetnych dążeń 
lub skażenia. 

Ks. Leopold Otto, Tygodnik Ilustrowany 1863

Na zaproszenie Diecezji Cieszyńskiej Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego, delegacja 

naszej Parafii: ks. proboszcz Piotr Gaś i człon-
kowie Rady Parafialnej – Elżbieta Byrtek, Emi-
lia Klein-Dębek i Marek Kuliński, uczestniczyła 
w dniu 2.11.2019 r. w IV Śląskim Forum Refor-
macyjnym w Cieszynie. Odbyło się ono w 200–le-
cie urodzin ks. Leopolda Otto, który w tej parafii 
służył jako proboszcz w latach 1866–1875, a tak-

że był twórcą Zwiastuna Ewangelicznego, który jako 
późniejszy Zwiastun Ewangelicki wydawany jest do 
dziś, nieprzerwanie od 15.01.1863 r.

Zaproszenie wiązało się z uhonorowaniem 
naszej Parafii Nagrodą im. Ks. Leopolda Otto, 
przyznawaną przez Wydawnictwo Augustana 
osobom aktywnie uczestniczącym w formach 
działania, do których motywował ks. Otto lub 
w których sam wybitnie się zasłużył. W 2019 r., 
odmiennie niż w latach poprzednich, Kapituła 
Nagrody – w celu upamiętnienia dokonań księ-
dza Otto – postanowiła uhonorować nią miejsca 

W kościele Jezusowym w Cieszynie – przy pulpicie bp Adrian Korczago

Ks. Jerzy Below
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związane z jego posługą jako proboszcza. Wśród 
nich znalazły się również Parafie Ewangelicko-
-Augsburskie w Cieszynie i w Piotrkowie Trybu-
nalskim.

Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Je-
zusowym, gdzie zgromadzonych przywitał ks. 
biskup dr Adrian Korczago. W swych rozwa-
żaniach przypomniał postać ks. Leopolda Otto 
i przywołał fragmenty jego kazań, m.in. z kaza-
nia na Dzień Pokutny: Czy jako polscy ewange-
licy spełniacie wiernie, do czego was powołał 
Bóg?”. Zacytował również słowa o wychowaniu: 
Wychowanie powinno poczynać się w domu. .. Dom ro-
dzicielski to fundament, pensjonat najlepszy. Ks. biskup 
przypomniał również wciąż aktualne napomina-
nia ks. Otto na temat świętowania niedzieli, gdy 
mamy dymiące fabryki, otwarte sklepy, odkłada się na 
niedzielę różne sprawy i mityngi , bo przecież ‘kościół nie 
ucieknie’..

W dalszej części rozważań Ks. Jerzy Below 
zwrócił uwagę na wielką zasługę ks. Otto w zaini-
cjowaniu prowadzenia nabożeństw w języku pol-
skim, ponieważ Ewangelię należy zwiastować w języku 
osób, wśród których się żyje. 

Pięknych pieśni towarzyszących rozważaniom 
i tekstom ks. Otto wysłuchaliśmy dzięki udziało-
wi Cieszyńskiego Chóru Kościelnego pod dyrek-
cją diakon Joanny Sikory.

Druga część Forum odbywała się w Domu 
Narodowym przy Rynku i rozpoczęła się wystę-
pem Chóru Warsztatów Muzycznych, które od-

były się w Wiśle we wrześniu 2019r. Ks. biskup 
dr Adrian Korczago ponownie powitał zgroma-
dzonych, a następnie głos zabrała burmistrz Cie-
szyna Gabriela Staszkiewicz, która zapowiedzia-
ła nadanie skwerowi przy Kościele Jezusowym 
i znajdującemu się w pobliżu parkowi imienia ks. 
Leopolda Otto.

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. Tade-
usz Stegner, laureat pierwszej edycji Nagrody 
w 2003 r., który w swym wykładzie „Co nam 
pozostawił ks. Leopold Oto” przybliżył jego 
postać i dokonania jako ewangelika z wyboru, 
patrioty, społecznika i działacza, który rozbudził 
poczucie i ewangelickie i narodowe. Wykład „Ks. Leo-
pold Otto w oczach swoich śląskich adwersarzy”  

Książka Tadeusza 
Stegnera o ks. Leopoldzie 
Otto

Przedstawiciele Parafii  E-A Świętej Trójcy w Warszawie po wręczeniu 
nagrody

Ks. Piotr Gaś – proboszcz Parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie
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wygłosiła, występując w regionalnym stroju cie-
szyńskim, prof. Grażyna Kubica-Heller. 

Uczniowie cieszyńskiego LO Towarzystwa 
Ewangelickiego pod kierunkiem nauczycielki 
Aleksandry Trybuś-Cieślar przygotowali etiudę 
teatralną pt. „Zakorzenieni”, którą brawurowo 
rozpoczęli polką Tritsch-Tratsch Johanna Straus-
sa, czytając wybrane teksty ze Zwiastuna z różnych 
okresów, a zakończyli dowcipnymi współczesny-
mi anegdotami, zasługując na rzęsiste oklaski.

Na zakończenie ks. Jerzy Below pogratulo-
wał wszystkim nagrodzonym i zaprosił na scenę 
przedstawicieli Parafii uhonorowanych tegorocz-
ną Nagrodą. Statuetki i dyplomy odebrali kolej-

no ks. ppłk. Wiesław Żydel z Parafii w Piotrko-
wie Trybunalskim, ks. Piotr Gaś oraz ks. Marcin 
Brzóska z Cieszyna. 

Po zakończeniu tej części goście zostali za-
proszeni na poczęstunek, a po południu syno-
dałowie diecezji cieszyńskiej udali się na obrady 
Synodu.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pozosta-
łym Laureatom, a Organizatorom i Gospoda-
rzom gorąco dziękujemy za radość spotkania, 
gościnę i życzymy Bożego błogosławieństwa.

Tekst: Emilia Klein-Dębek
Zdjęcia: ks. Łukasz Gaś

O POKOJU I ROZWIĄZYWANIU 
KONFLIKTÓW NA KONFERENCJI 

MŁODZIEŻOWEJ ŚWIATOWEJ FEDERACJI 
LUTERAŃSKIEJ

Szkolenie posłańców pokoju

W dniach 4-8 listopada miałam przyjemność 
uczestniczyć w konferencji organizowa-

nej przez Światową Federację Luterańską. Drugą 
delegatką z Polski była Zosia Niemczyk z parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Spotkanie odby-
ło się w Tallinnie. Uczestnikami była młodzież 
w wieku 18-30 lat z całego świata z różnych spo-
łeczności i tradycji wyznaniowych, między inny-
mi z Hong-Kongu (Hongkongu), Malezji, Islandii 
oraz Argentyny.

Nasze spotkanie miało charakter treningowy 
– było szkoleniem młodych posłańców poko-
ju i służyło budowaniu pokoju i rozwiązywaniu 
konfliktów. Dotyczyło głównie pokoju, ale po-
ruszyliśmy również temat powstawiania konflik-
tów i sposobów ich rozstrzygania i zażegnywania. 
Każdy z uczestników przygotował prezentację 
o swoim państwie, a także o problemach, z który-

mi się borykamy. W kontekście Polski mówiłyśmy 
o ksenofobii, homofobii oraz braku tolerancji re-
ligijnej wywołanej dominacją kościoła rzymsko-
-katolickiego. Wymieniliśmy się również cennymi 
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doświadczeniami na temat pracy kościołów, do 
których należymy.

Teraz każdy z uczestników, obdarowany 
podręcznikiem dla posłańców pokoju, wykona 
w swojej parafii projekt, aby nieść dalej pokój, 
który zabraliśmy z Tallinna. W Polsce odbędą się 
trzy spotkania dla młodzieży różnych wizji – po-
rozmawiamy o wizji pokoju, konfliktach, prawach 
człowieka, budowaniu pokoju oraz o ekumeni-
zmie w naszym kraju.

Ada Warowny
Zdjęcia: Sivin Kit

Podczas pracy na warsztatach Ada Warowny i Zosia Niemczyk podczas prezentacji o Polsce

Cała grupa, która brała udział w spotkaniu

Maskotka z logiem ŚFL

Zdjęcie podręcznika dla 
posłańców pokoju
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DIECEZJALNY ZJAZD MŁODZIEŻY 
EWANGELICKIEJ

stancinie-Jeziornie na terenie EOD „TABITA”. 
W programie zaplanowano zwiedzanie Warszawy, 
dyskusje w czasie spotkań i podczas warsztatów, 
młodzieżowe nabożeństwo, gry planszowe i inne 

W dniach 9-11 listopada młodzież uczestni-
czyła w Diecezjalnym Zjeździe Młodzie-

ży Ewangelickiej (DZME), który odbywał się na 
terenie Parafii Świętej Trójcy, a ściślej w Kon-

Przy grach planszowych Gry, dyskusje

Na „Niewidzialnej wystawie” Warsztaty fundacji „Ocalenie”

Przy chrzcielnicy W kościele Świętej Trójcy w Warszawie
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zabawy. Niezwykłe wrażenie na młodzieży zrobi-
ła wystawa prowadzona przez osoby niewidome 
zatytułowana „Niewidzialna wystawa”. Młodzież 
brała udział w warsztatach zorganizowanych 
przez fundację „Ocalenie” na temat obecnej sy-
tuacji uchodźców. W kaplicy „Tabity” odbyło się 
nabożeństwo młodzieżowe. Przypominano, jak 
Chrystus przekraczał granice strachu, uprzedzeń, 
jak zwracał swoją uwagę na każdego człowieka 
bez względu na jego pochodzenie i status spo-
łeczny.

W zjeździe wzięło udział 35 osób, choć nie 
wszyscy uczestniczyli we wszystkich punktach 
programu. Ala Welman tak podsumowała zjazd: 
„Uważam, że zjazd był bardzo udany, poznałam wie-
lu nowych ludzi, z którymi miło spędziłam czas grając 
w planszówki i rozmawiając. Bardzo zapadła mi w pa-
mięć „Niewidzialna wystawa” – nigdy nie spodziewa-
łabym się, że osoby niewidome mają aż tak ciężko. To 
było naprawdę niesamowite przeżycie, które daje wiele do 
myślenia.”



W kaplicy w Tabicie

DIECEZJALNE ŚNIADANIE KOBIET W ŁODZI

W sobotę 30 listopada kilka pań i jeden pan z Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy udali się do Łodzi 

na V Diecezjalne Śniadanie Kobiet, które zaczęło się o godz. 
10:00. Spotkanie rozpoczęto znaną pieśnią adwentową „Córko 
Syjońska” (ŚE 9), a potem śpiewaliśmy jeszcze: „Dzień po dniu” 
(ŚE 671), „Stwórz serce czyste” (ŚE 757), „Wszystko Tobie dziś 
oddaję” (ŚE 769). 

Z całej diecezji warszawskiej na śniadanie przybyło około 
100 pań i 2 panów. Zostaliśmy zaproszeni na pyszne śniadanie 
do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza. Stoły ugina-
ły się od sałatek, wykwintnych wędlin, serów, rolad, serników 
wytrawnych, warzyw, pysznego pieczywa i ciast – serników, 
brownie. 

Następnie pani Irena Augustyn, która jest trenerem perso-
nalnym poprowadziła warsztaty – PIĘKNA, SILNA, SZCZĘŚ-
LIWA. KOBIETA ŚWIADOMA CELU. Warsztat uświadomił 
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Przy stołach

uczestnikom, że cel jest tym, co dajemy, a nie bie-
rzemy. Sensem zaś jest poczucie przynależności 
i służenia czemuś poza sobą, rozwijanie tego, co 
w nas najlepsze. 

Po warsztatach Mirosława Żydel z Piotrkowa 
Trybunalskiego opowiedziała, jak dbać o urodę 
w każdym wieku, jak zbudowana jest nasza skóra, 
a na zakończenie prelekcji każda z pań otrzymała 
prezencik kosmetyczny od firmy Mary Kay. 

Cały czas podczas śniadania można było 
wykonać badanie słuchu. W trakcie śniadania 
Ksiądz Michał Makula i Ksiądz Robert Augustyn  

Temat spotkania Elżbieta Byrtek i Renata Makula Warsztaty: Piękna, silna. Kobieta świadoma celu

Były wspólne spiewy Przy stołach
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akompaniowali Emilce Makuli, która swoim śpie-
wem umilała nasz pobyt. Kolejnym punktem 
śniadania było ozdabianie świątecznych bombek 
sznurkiem, kokardkami, wstążkami, szyszkami 
i pięknie pachnącymi laskami cynamonu. 

Na zakończenie stojąc w wielkim kole i trzy-
mając się za ręce – czując siłę, szczęście i piękno 
- pani Elżbieta Byrtek odmówiła modlitwę i za-

śpiewaliśmy „Zwiąż Panie razem nas” (ŚE 575). 
Następnie udałyśmy się do Kościoła i przed oł-
tarzem wszyscy uczestniczy śniadania zapozowali 
do pamiątkowego zdjęcia. 

Był to czas wypełniony radością, rozmowami, 
spotkaniami ze znajomymi. Był to piękny czas 
spędzony razem. 

Tekst: Agnieszka Walewska-Wróbel
Zdjęcia: Jarosław Baszkowski

Wspólne zdjęcie  
w kościele  
św. Mateusza

MONIUSZKOWSKIM TROPEM

W dniu 10 listopada br. w kościele ewange-
licko-augsburskim Świętej Trójcy odbył 

się koncert finałowy Festiwalu Muzyki Sakralnej 
„Moniuszko w kościołach Warszawy” pt. Requi-
em Aeternam, który zgromadził wyjątkowo liczne 
grono melomanów.

Przy tej okazji, a także w związku z  obcho-
dzonym w dwusetną rocznicę urodzin Roku 
Stanisława Moniuszki warto wspomnieć o jego 
związkach z kościołem ewangelicko-augsburskim 
Świętej Trójcy w Warszawie. Jednym z pierwszych 
nauczycieli muzyki młodego (ośmioletniego) Sta-

sia był późniejszy wieloletni (przepracował na tym 
stanowisku 42 lata!) organista tej świątyni Karol 
August Freyer, przy okazji przyjaciel Fryderyka 
Chopina. Także Moniuszkę łączyła z Freyerem 
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wieloletnia przyjaźń, a jego nazwisko przewija 
się przez szereg listów kompozytora (Moniuszko 
S., Listy zebrane, PWM, 1969). Niektóre z nich 
brzmią nawet anegdotycznie, jak ten, w którym 
tłumaczy się przed jednym ze swoich przyjaciół 
(Aleksandrem Walickim), dlaczego nie mógł to-
warzyszyć mu w odwiedzeniu naszego kościoła 
i wysłuchaniu koncerty Freyera:

Kochany Aleksandrze ! Chłop strzela, Pan Bóg kule 
nosi ! – Nie mogę Ci służyć na 11. Ale nie idzie za tym, 
ażebyś miał stracić muzykę Freyera. Jak zechcesz, albo 
z Robertem Wolfem idźcie do kościoła przez drzwi tylne 
od strony gmachu Towarzystwa Kredytowego, albo sam 
w moim imieniu do Freyera, którego pozdrów ode mnie 
i powiedz proszę że …. wskutek objedzenia się chłodni-
ku nie wypada mi bez ubliżenia przyzwoitości na długo 
wydalać się z domu. 

Moniuszko współpracował także i przyjaźnił 
się z innymi ewangelikami warszawskimi: z wy-
bitnym śpiewakiem operowym (basem), nauczy-
cielem śpiewu i kompozytorem – Wilhelmem 
Troszlem (autorem melodii do tak znanej pieś-
ni z naszego śpiewnika jak „Pod Twą obronę”), 
z Oskarem Kolbergiem – etnografem (a także 
kompozytorem) czy z Gustawem Gebethnerem 
i Augustem Robertem Wolffem – księgarzami 
i wydawcami m.in. dzieł Moniuszki, których nasz 
bohater regularnie prosił o pożyczki (cyt. z Li-
stów zebranych):

Szanowny Panie! Z podziękowaniem zwracam ła-
skawie użyczone 100 zł. Wczoraj jeszcze miałem być 
u Pana – ale cierpię na fluksję, która mnie i dziś nie 
opuszcza.

Najżyczliwszy sługa S. Moniuszko

Na miłość boską zaklinam Was, łaskawi Panowie, 
przyszlijcie mi 100 zł, które Wam z najczulszą wdzięcz-
nością zwrócę najdalej jutro. 

Wasz wierny sługa S. Moniuszko

Szanowni Panowie! Czyby nie była wasza ochota wy-
dać piosenkę, której treść załączam? – Cena, jak zwykle 
moich piosenek, 100 złotych, rękopis dostarczę pojutrze, 
a pieniędzy dziś potrzebuje. Polecam się Waszej życzli-
wości. 

Wierny sługa S. Moniuszko

Warto przypomnieć, że Stanisław Moniuszko 
będąc już uznanym artystą i dyrygentem Teatru 
Wielkiego w Warszawie współorganizował i pro-
wadził koncerty w kościele ewangelickim. W tym 
miejscu zacytujmy fragmenty z książki Marii 
Kwiatkowskiej „Kościół ewangelicko-augsbur-
ski” (PWN, 1982):

Na skutek rozporządzenia władz w 1861 r. za-
bronione zostały wszelkie tłumne zgromadzenia, w tym 
i czerwcowe zabawy „muzykalno-kwiatowe”, połączone 
z loterię fantową, organizowane w Ogrodzie Saskim, 
których dochód zasilał fundusze instytucji dobroczynnych. 
Gmina ewangelicka urządzała również taką zabawę na 
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pod kierunkiem niezmordowany dyrektora St. Moniusz-
ki któremu Towarzystwo zawdzięcza układ całego tego 
dzieła” – relacjonował „Kurier Warszawski.

Sam Moniuszko w liście do swojego przyja-
ciela Edwarda Ilcewicza pisał na ten temat:

Ja tu z polecenia Towarzystwa Dobroczynności urzą-
dziłem dwa koncerta i cudem uzbieraliśmy czystego dochodu 
10.000 złotych. Śpiewaków miałem 200, orkiestra 80.

Przy okazji warto wyobrazić sobie nasz koś-
ciół wypełniony do ostatniego miejsca słuchacza-
mi, podziwiającymi występ prawie 300 muzyków! 

Kolejne koncerty odbyły się 4 lata później, 
o czym także przeczytać możemy w cytowanej 
książce Marii Kwiatkowskiej:

W 1865 r. na skutek prośby Warszawskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności, kolegium kościelne udostępniło 
świątynię dla wykonania wielkiego Oratorium „Eliasz” 
kompozycji Mendelssona. Jedna czwarta dochodu z kon-
certu przypaść miała gminie ewangelickiej. Przygotowa-
niem wystawienia tego dzieła muzycznego zajął się rów-
nież Moniuszko „pomimo licznych swoich obowiązkowych 
zatrudnień”. Próby odbywały się w sali Resursy Obywa-
telskiej, sali Redutowej Teatru Wielkiego. Generalna pró-
ba miała miejsce w kościele Ewangelickim 9 czerwca, a za 
kilka dni - 12 i 14 czerwca koncerty publiczne.

Wczoraj wreszcie po raz pierwszy wykonanem zo-
stało owo słynne oratorium Eliasz, przy udziale prawie 
pół trzecia sta amatorów i artystów”- relacjonował „Ku-
rier” – „Partie solowe śpiewały Panie Leśkiewiczowa, 
Majeranowska, PP. Koehler i Cieślewski, w kwartetach 
zaś podwójnych Panny Kwiecińska, Stankiewicz, Graetz 
i Grabowska, PP. Kozieradzki, Prochzka, Suszyński, 
Sochaczewski. Wykonanie tego mistrzowskiego dzieła od-
powiedziało w zupełności wysokim zaletom onego, jakkol-
wiek bardzo krótki czas był do wyuczenia i stosunkowo 
mało prób się odbyło. Dlatego istotna wdzięczność należy 
się Szanownemu Dyr. Moniuszce za przyswojenie nam 
tego arcy-dzieła i znakomite jego wykonanie” (cd. cytatu 
z Kuriera Warszawskiego).

Warto zaznaczyć że wspomniane Oratorium 
„Eliasz” jest uznawane za jedno z najwybitniej-

dochód swego Domu Starców i Sierot, zazwyczaj w ty-
dzień po zabawie Warszawskiego Towarzystwa Dobro-
czynności. Wobec pozbawienia teraz możności zdobycia 
tą drogą potrzebnych funduszy Towarzystwo Dobro-
czynności i wydział opieki gminy ewangelickiej postano-
wiły urządzić w kościele koncert muzyki kościelnej, na 
dochód zakładów dobroczynnych pozostających pod ich 
opieką. Przygotowaniem muzycznym koncertu zajął się 
ówczesny dyrektor Opery Stanisław Moniuszko. Bilety 
rozprowadzały składy muzyczne i księgarnie. Koncert 
ten, dwukrotnie powtórzony, wykonany został w dniach 
19 i 21 czerwca 1861 r. i cieszył się każdego dnia pełną 
frekwencję publiczności. Na program koncertu składały 
się utwory instrumentalno-wokalne, głównie kompozyto-
rów polskich, z pieśnią Bogurodzica na czele, opracowaną 
przez Adama Minchejmera (ucznia Fryera). Poza tym 
- utwory Jana Nowakowskiego (Hymn), Ignacego Do-
brzyńskiego (Elegia na śmierć Chopina, Święty Boże), 
Moniuszki (Litania Ostrobramska) oraz Mendelssona 
(chorał z Oratorium Święty Paweł) i Stradellego (Aria). 

Artyści i amatorowie nie szczędzili swych trudów. 
P. Dobrski równie porywał śpiewem swoim obecnych, 
wykonywając Modlitwę utworu Stradelli, a wszystko to 



INFORMATOR Nr 5 (101) 2019

35

szych dzieł Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. 
Jest to rozbudowana kompozycja na chór i orkie-
strę oparta na tekstach ze Starego Testamentu. 
Nawiązuje ona do problemu zbrodni i kary oraz 
nawrócenia i odkupienia win. Bohaterami utworu 
jest grzeszny król Achaba i jego poddani oraz wy-
słany do władcy prorok Eliasz.

„Eliasz” to geniusz muzycznej i literackiej wyobraźni 
Mendelssohna, judaistyczno-chrześcijańska pieśń pochwal-
na, ekumeniczny ukłon, łabędzi śpiew, dziękczynienie. 
Dzieło liryczne, epickie, dramatyczne; subtelne, wstrzą-

sające, irytujące; anachroniczne i nowatorskie; paradok-
salnie sprzeczne – do pogodzenia pisze o tym dziele 
stała współpracownica Filharmonii Wrocławskiej 
Ramona Słobodzian.

Byłoby wspaniale, gdyby po 155 latach znów 
to wspaniałe Oratorium rozbrzmiało w murach 
kościoła Świętej Trójcy, a świątynia nasza, wzorem 
szlaku chopinowskiego, stała się jednym ze stałych 
„przystanków” na szlaku moniuszkowskim. 

Andrzej Weigle

OGÓLNOPOLSKA EKUMENICZNA
KONFERENCJA KOBIET

23 listopada w Centrum Kultury Prawosławnej 
w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Eku-

meniczna Konferencja Kobiet. Przewodnicząca 
Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy 
dr Hanna Tranda i przewodnicząca Komisji Ko-
biet Polskiej Rady Ekumenicznej Marzena Matej-
ka powitały uczestniczki konferencji i zaprosiły 
na modlitwę do kaplicy prawosławnej Centrum. 
Po modlitwie w sali konferencyjnej wysłuchano 
prelekcji ks. Wojciecha Rudkowskiego o poszano-
waniu stworzenia z perspektywy chrześcijaństwa. 
W swoim referacie ks. Rudkowski wspomniał 
o wielu wybitnych teologach z przeszłości, którzy 
zwracali  uwagę na  konieczność ochrony stwo-
rzenia danego nam przez Boga. Po wykładzie 
i dyskusji delegatki z Wrocławia poprowadziły 
warsztaty związane z Zimbabwe – krajem, z któ-
rego kobiety przygotowały liturgię na Światowy 
Dzień Modlitwy w 2020 roku. W drugiej części 
Konferencji  zapoznano się szczegółowo z tą li-
turgią.  W konferencji uczestniczyły przedstawi-
cielki kościołów 9 wyznań z całego kraju, wśród 
nich obecna była diakon Małgorzata Gaś i niżej 
podpisana z parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Warszawie.

Tekst: Aldona Karska
Zdjęcia: A. Karska, W. Rudkowski

Sala obrad

Warsztaty

23.11.2019 r. Uczestnicy OEKK
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KONFERENCJA KOBIET Z KOŚCIOŁÓW  
EUROPEJSKICH

Pod znakiem praw kobiet i równości płci

W dniach 10-13 listopada 2019 r. kobiety 
z europejskich Kościołów członkowskich 

Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) spotkały 
się w Falentach k/Warszawy na konferencji „Wia-
ra, społeczna sprawiedliwość płci i prawa kobiet”. 
Brały w niej udział reprezentantki Kościołów 
luterańskich w Austrii, Chorwacji, Czechach, 
Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Rosji, Ru-
munii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we 
Włoszech, na Słowacji i na Węgrzech. Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezento-
wały dk. Halina Radacz i Agnieszka Godfrejów-
-Tarnogórska.

Celem trzydniowego spotkania było wzmoc-
nienie kontaktów pomiędzy kobietami pracu-
jącymi w Kościołach luterańskich w Europie, 
wyposażenie w zasoby pozwalające na stawienie 
czoła niesprawiedliwości w Kościołach i społe-
czeństwach oraz pogłębienie zrozumienia równej 

godności kobiet i mężczyzn poprzez egzegezę 
biblijną. Rozważano m.in. fragmenty Łk 8, 1-3 
(Jezus, dwunastu i kobiety), Łk 10, 38-42 (Ma-
ria i Marta), Mk 5, 21-34 (uzdrowienie kobiety 
cierpiącej na krwotok), Mt 15, 21-28 (uzdrowie-
nie córki kobiety z Kanaanu). Podczas nabożeń-
stwa, które odbyło się w kościele Świętej Trójcy 
w Warszawie odczytano świadectwa kobiet, które 
doświadczyły przemocy i nadużyć seksualnych 
w Kościołach oraz modlono się o ich uzdro-
wienie i przeciwstawienie się kulturze milczenia, 
która chroni sprawców. W nabożeństwie uczest-
niczył Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz pro-
boszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś.

Uczestniczki dyskutowały również o sposo-
bach zastosowania w różnorodnych kontekstach 
kościelnych dokumentu „Płeć i sprawiedliwość 
– zasady postępowania” (Gender Justice Policy), 

Uczestniczki 
Konferencji z Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
Fot. Agnieszka 
Godfrejów-Tarnogórska
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zatwierdzonego przez Radę ŚFL w 2013 roku 
oraz zadań, jakie zostały wyznaczone Kościo-
łom członkowskim ŚFL w uchwałach Dwuna-
stego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 
w 2017 r. w Namibii.

Część konferencji dotyczyła praw kobiet, 
a także działań w tym zakresie Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych i Rady Europy. Wska-
zano m.in. na Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW, 
nazywana również międzynarodową kartą praw 
kobiet) uchwaloną rezolucją nr 34/180 Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ z dnia 18 grudnia 1979 
roku oraz Konwencję o zapobieganiu i zwalcza-
niu przemocy wobec kobiet i przemocy domo-
wej (potocznie zwaną Konwencją Stambulską), 
konwencję Rady Europy otwartą do podpisu 11 
maja 2011 roku w Stambule. Panie miały możli-
wość odniesienia się do sytuacji w swoich krajach. 
Polski kontekst przedstawiła Urszula Nowakow-
ska z Centrum Praw Kobiet. Uczestniczki zauwa-
żyły, że w niektórych częściach Europy Kościoły 
luterańskie od wielu lat wzmacniają pozycje ko-
biet na kierowniczych stanowiskach i działają na 
rzecz przezwyciężania przemocy wobec kobiet. 
Zdarzają się też Kościoły, gdzie kobiety nadal za-
biegają o pełne uczestnictwo w gremiach decy-

zyjnych, czy też oczekują na uznanie ich roli jako 
duchownych czy liderek. 

Na koniec konferencji uczestniczki określały 
priorytety dotyczące działań w trzech regionach 
europejskich. Wspomniano o konieczności stwo-
rzenia materiałów biblijnych dotyczących spo-
łecznej sprawiedliwości płci i dalszej dyskusji nad 
dokumentem „Płeć i sprawiedliwość” w Kościo-
łach członkowskich (podczas kolejnego zgroma-
dzenia ŚFL, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. 
w Krakowie obchodzone będzie dziesięciolecie 
istnienia tego dokumentu). Podkreślono również 
potrzebę wspólnych działań mężczyzn i kobiet 
w tym zakresie. 

W regionie Europy Środkowowschodniej na-
stąpiła zmiana koordynatorki biura ds. Kobiet 
w Kościele i Społeczeństwie (ang. Women in 
the Church and Society - WICAS). Po dziewię-
ciu latach służbę na tym stanowisku zakończyła 
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska z Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Nową ko-
ordynatorką została wybrana ks. dr Marta Ferjova 
z Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsbur-
skiego na Słowacji. 

Agnieszka Godfrejów–Tarnogórska
Rzecznik Prasowy  

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Uczestniczki Konferencji 
w kościele Świętej Trójcy 
w Warszawie
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Teolożki luterańskie z całego świata 
spotkały się w Falentach/k War-

szawy na międzynarodowej konferencji 
teologicznej w dniach 13-16 listopada 
2019 r. W konferencji uczestniczyły 
luteranki z Brazylii, Chile, Estonii, In-
dii, Islandii, Kanady, Łotwy, Meksyku, 
Niemiec, Norwegii, Peru, Stanów Zjed-
noczonych, Szwecji, Tajwanu, Tanza-
nii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w Polsce re-
prezentowała Agnieszka Godfrejów-
-Tarnogórska.

W nabożeństwie, które prowadziły duchow-
ne z różnych stron świata uczestniczyła diakon 
Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej Świętej Trójcy w Warszawie. Uczestniczki 
zastanawiały się, jakie wyzwania stawiają przed 
nami teksty Ewangelii dzisiaj oraz jak luterań-
ska teologia z nauką o usprawiedliwieniu z ła-
ski przez wiarę może wpłynąć na sprawiedliwe 

Uczestniczki konferencji teolożek z całego świata w Falentach W trakcie prac i dyskusji

Teolożki z całego świata w kościele Świętej Trójcy w Warszawie

TEOLOŻKI Z CAŁEGO ŚWIATA 
NA OBRADACH W FALENTACH

relacje w Kościołach. Podjęły również kwestie 
praw i godności kobiet, które promuje dokument 
„Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania”*.

* więcej w tekście „Konferencja kobiet z kościo-
łów  europejskich na str. 36 (przyp. red.)

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
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W Kowarach – na terenie dawnej fabryki dy-
wanów - mieści się Park Miniatur Zabyt-

ków Dolnego Śląska, który powstał w 2003 r. Po-
mysłodawcą i właścicielem jest Marian Piasecki. 
Na wolnej przestrzeni, pod gołym niebem oraz 
w dawnej hali fabrycznej umieszczono dziesiąt-
ki perfekcyjnie wykonanych w skali 1:25 modeli 
zamków, pałaców, kościołów, starówek dolno-
śląskich miast i miasteczek, karkonoskich schro-
nisk. Obiekty pochodzą z Dolnego Śląska, Łu-
życ i Czech. Na miejscu znajduje się pracownia, 
w której powstają te miniatury. 

PARK MINIATUR

ZAUWAŻONE W PODRÓŻY…

Kowary, Park Miniatur. Na pierwszym 
planie pałac w Mysłakowicach – obecnie 
siedziba szkoły, w oddali  miniatura 
Śnieżki z zabudowaniami na szczycie, 
w tle autentyczna panorama Karkonoszy

Budowa poszczególnych obiektów trwa od 
kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Właściciel 
dał zatrudnienie kilkudziesięciu osobom, ucz-
niom i absolwentom szkół rzemiosł artystycz-
nych. Po parku oprowadzają przewodnicy opo-
wiadając o historii poszczególnych obiektów, ale 
przy każdym z nich jest tablica informacyjna z hi-
storią obiektu w trzech językach. 

Park Miniatur przyciąga rzesze turystów, któ-
rzy przy okazji zwiedzają miasto. Niektóre obiekty 
były prezentowane za granicą. Na terenie parku 
jest też sklep z pamiątkami i kawiarnia. Znajdu-

Miniatura Kościoła Łaski w Jeleniej Górze
Dom-pałacyk niemieckiego pisarza i noblisty Gerharta 

Hauptmanna w Jagniątkowie
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jemy tu obiekty znanych nam kościołów ewan-
gelickich jak kościół Pokoju w Świdnicy, kościół 
Wang w Karpaczu, Kościół Pokoju w Jaworze 
– przy odsłonięciu tej miniatury był obecny ów-
czesny zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej bp 
Ryszard Bogusz. Są też dawne kościoły ewan-
gelickie, a obecnie rzymskokatolickie, takie jak 
kościół Łaski w Jeleniej Górze czy kościół w My-
słakowicach. Imponujące są miniatury zamków: 
Książ, Czocha czy Kliczków. W plenerze znako-
micie prezentują się miniatury schronisk znane 
z turystycznych wędrówek: Samotnia, Śląskie, 
obiekty na Śnieżce.

Tekst: Danuta i Michał E. Weigle
Zdjęcia: Aldona Karska (2017)

Kościół Wang w Karpaczu

Miniatura dawne kościoła ewangelickiego w Mysłakowicach  
(obecnie rzymskokatolicki)

Zamek Książ

Miniatura ewangelickiego Kościoła Pokoju w Jaworze

Miniatura ewangelickiego Kościoła Pokoju w Świdnicy
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Cecylia Gewrin urodziła się w Odessie 1 sierpnia 
1906 r. Była jednym z pięciorga dzieci Frydery-
ka Gerwina – urzędnika i Marty z Kolbergów. 
W okresie rewolucji październikowej rodzina 
wyjechała do Łomży, gdzie aktywnie włączyła się 
w życie tamtejszej parafii.

Matka Cecylii, Marta Gerwin z domu Kolberg 
była kobietą o bardzo szerokich horyzontach, 
a w zakres jej zainteresowań wchodziła przede 
wszystkim teologia i filozofia. Była bardzo po-
bożna, dbała o rozwój intelektualny swoich dzieci 
i wnuków. Jej syn Artur (ur. 1909) został ewange-
lickim księdzem. 

Cecylia po maturze zdanej w 1926 r. wybrała 
utworzony w 1920 r. na Uniwersytecie Warszaw-
skim Wydział Teologii Ewangelickiej. W 1934 r. 
jako pierwsza kobieta w Polsce uzyskała tytuł 
kandydatki teologii i podjęła pracę w Szkole Żeń-
skiej im. Królewny Anny Wazówny jako katechet-
ka. Przykładała wielką wagę do wpajania zasad 
tolerancji dla innych wyznań oraz poszanowania 
cudzych przekonań i ludzkiej godności. We wspo-
mnieniach nauczycieli i uczniów zapisała się jako 

WSPOMNIENIA...

Śp. CECYLIA GERWIN (1906-1943)

Cecylia Gerwin (1928)

Konfirmacja: Cecylia (siedzi) i Elwira Gerwin

Marta z Kolbergów 
Gerwin z dziećmi: Cecylią 

z lewej, Artur z przodu
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osoba pełna mądrości i ciepła. Wśród nauczycie-
li szkoły były osoby o przekonaniach zarówno 
postępowych i liberalnych, jak i konserwatyści. 
Wszystkich łączyła idea wychowania uczennic na 
kobiety myślące, niezależne, aktywne zawodowo 
i stawiające dobro Polski na pierwszym miejscu. 
Cecylia Gerwin zawsze pomagała chorym i po-
trzebującym. W czasie II wojny światowej wraz 
z innymi nauczycielami brała udział w inicjo-

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie –  
tablica na grobie Cecylii Gerwin

Cecylia Gerwin, 
czasy studenckie

wanych przez Helenę Bursche akcjach pomocy 
uczennicom pochodzenia żydowskiego. 

W trudnym wojennym czasie, z braku należy-
tej terapii, nasiliła się choroba Cecylii – stward-
nienie rozsiane. Zmarła 26 października 1943 r. 
w wieku 37 lat. Jest pochowana na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 
w Warszawie.

Dominika Gzowska

Edward Kleindienst urodził się 
8 marca 1902 r. w Łowiczu jako 
syn Augustyny z domu Steinke 
i Juliusza Kleindiensta. W la-
tach szkolnych był aktywnym 
działaczem harcerskim, działał 
też w bojówce harcerskiej POW 
zorganizowanej ze starszych 
członków drużyny harcerskiej. 
Brał udział wojnie 1920 r. jako 
żołnierz plutonu dowodzonego 
przez swojego brata Teodora. 
Na pierwszej linii frontu walczył 
z armią Budionnego, a potem w ofensywie Dęb-
lińskiej i w dalszych walkach na pn.-wsch. grani-
cach Polski.  

Śp. EDWARD KLEINDIENST (1902-1940)

W okresie gimnazjalnym 
aż do matury był bardzo zwią-
zany harcerstwem. W 1922 r. 
rozpoczął studia na Wydziale 
Architektury Politechniki War-
szawskiej, ale ostatecznie ukoń-
czył polonistykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim. W 1925 
r. Edward ożenił się z Elwirą 
Gerwin. W latach 1928–1937 
był pracownikiem Wydziału 
Kultury Starostwa w Wysokiem 
Mazowieckiem. Jego staraniem 

w 1929 r. otwarto Wyższe Koedukacyjne Gim-
nazjum Miejskie, przekształcone po czterech la-
tach w szkołę zawodową o profilu handlowym, 
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której został dyrektorem. Wkładem Edwarda 
Kleindiensta w rozwój życia kulturalnego było 
m.in. założenie Towarzystwa Przyjaciół Miasta 
Wysokie Mazowieckie, Towarzystwa Śpiewaczego 
„Lutnia” oraz amatorskiego teatru. 

Edward z Elwirą mieli pięcioro dzieci. 
W 1937 r., ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia żony, rodzina Kleindienstów przeniosła 
się do jej rodziców do Łomży. Edward podjął 
pracę w Starostwie Łomżyńskim jako urzędnik 
odpowiedzialny m.in. za bezpieczeństwo.

Tuż po wybuchu II wojny światowej, 17 
października 1939 r. Edward Kleindienst został 

Gimnazjaliści – Edward Kleindiest pierwszy z lewej

aresztowany przez NKWD za pracę w starostwie 
(gdzie odpowiadał za walkę z ruchami komuni-
stycznymi), a przede wszystkim w działalność 
w Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem 
Józefa Piłsudskiego. Kilka miesięcy przebywał 
w więzieniu w Łomży. Jak można przeczytać 
w dokumentach dostarczonych przez Stowarzy-
szenie Memoriał „(…) po przesłuchaniu stwierdzono, 
że Edward Kleindienst będąc w kierowniczej grupie mia-
sta Łomży zajmował się działalnością kontrrewolucyjną, 
(…) był zwolniony ze służby wojskowej z powodu cho-
roby oczu, służył w białych i innych kontrrewolucyjnych 
armiach oraz w bandach i powstaniach przeciw władzy 
sowieckiej.” W protokole zakończenia śledztwa 
nr. 53379 napisano, że „(…) Edward Kleindienst 
przyznał się do zarzutu o działalność przeciw klasie 
robotniczej i ruchowi rewolucyjnemu, co zostało potwier-
dzone przez świadków.” W lutym 1940 r. Powiatowy 
Wydział NKWD w Łomży skierował Edwarda 
Kleindiensta do I Specjalnego Oddziału Komi-
sariatu w Białymstoku, a następnie do więzienia 
w Mińsku Białoruskim, gdzie z powodu ciężkiej 
choroby zmarł 14 września 1940 r. Miejsce jego 
pochówku nie jest znane.

Edward Kleindienst był jednym z urzędni-
ków, działaczy społecznych, rolników, nauczycieli 
– zwykłych ludzi, o których nie pisze się w ency-
klopediach, a którzy swoją postawa patriotyczną 
i ofiarną pracę na rzecz środowiska przypłacili 
życiem. 

Dominika Gzowska
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 

(22) 556-46-60,  
Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
wtorek-czwartek w godz. 900-1800, piątek w godz. 900-1600 

w niedziele: w godz. 1000-1300 

 (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@luxmed.pl 

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

 

Kościół Objawienia Pańskiego 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; /fax 22-849-77-05 

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, Katarzyna Kulińska 
Zdjęcie na okładce: Nagroda im. Leopolda Otto dla Parafii, fot. Aldona Karska,2019

 
 
Do użytku wewnętrznego 


