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Przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego 
zamieściłam na stronie internetowej naszej 

Parafii list do Czytelników Informatora Parafialne-
go. Wyjaśniałam w nim, dlaczego po raz pierwszy 
Informator nie ukazał się na Wielkanoc. Ogło-
szenie pandemii i w związku z tym wprowadzone 
ograniczenia w kontaktach, gromadzeniu się, spo-
tykaniu, a nawet uczestnictwie w nabożeństwach 
spowodowało, że nie wydaliśmy Informatora na 
Wielkanoc. 

Ludzie na całym świecie boją się oczywiście 
wielu rzeczy: wojen, zamachów, trzęsień ziemi, 
powodzi, pożarów, awarii elektrowni atomowych, 
ale wirusa? Wydawało się, że w XXI wieku nie 
będziemy się bać chorób wywołanych wirusem. 
Pamiętam epidemię polio w latach 50., która po-
zostawiała trwałe kalectwo, pamiętam epidemie 
grypy sezonowej, szczególnie na początku lat 60, 
była też epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu 
w 1963 roku. Z literatury, opowiadań dziadków 
wiemy o pandemii grypy hiszpanki na początku 
XX wieku, która pochłonęła ok. 50 mln ludzi 
na świecie. Ale czy dzisiaj wirus może zatrzymać 
rozpędzony świat? A jednak…

To było jakby potrząśnięcie tym światem: 
stop, zatrzymajcie się! I tak rzeczywiście było: 
świat się zatrzymał. WHO ogłosiła pandemię, 
czyli wystąpienie zachorowań o dużej zaraźliwo-
ści na obszarach obejmującym całe kraje a nawet 
kontynenty. To covid-19, koronawirus, nowy, nie-
znany wirus, powodujący zakażenia, rozszerzają-
ce się błyskawicznie na cały świat. Jak w różnych 
krajach tak i w Polsce w wielu miejscach zatrzy-
mano produkcję, zamknięto biura, galerie han-
dlowe, restauracje, kawiarnie, sklepy, kina, teatry, 
zamknięto wstęp do parków a przez jakiś czas na-
wet do lasów; zamknięto uczelnie, szkoły, przed-

szkola; zakazano odwiedzin w domach opieki 
i szpitalach. Wreszcie zamknięto kościoły, na-
bożeństwa odprawiano bez obecności wiernych 
i transmitowano w Internecie oraz w TV. Odwo-
łano większe i mniejsze zgromadzenia, zebrania, 
spotkania, kongresy i konferencje. 

Ale dla wielu były to bardzo trudne chwile: 
odwołanie planowanych konsultacji, przełożenie 
diagnostyki czy zabiegu operacyjnego mogło po-
gorszyć stan zdrowia, utrudnić leczenie. Trudne 
chwile przy pożegnaniach bliskich, ograniczenie 
udziału w ceremoniach pogrzebowych budziło 
rozgoryczenie i pogłębiało smutek.

Kto mógł pracował zdalnie, on-line odbywały 
się konferencje, zebrania różnych gremiów, rów-
nież kościelnych i parafialnych. Dzieci odbywały 
lekcje też drogą internetową. Ale byli też tacy, 
którzy stracili pracę, którzy musieli zamknąć fir-
mę lub ograniczyć działalność. 

Był to też na pewno czas refleksji i przemyśleń, 
odrobienia zaległości, przeczytania paru książek, 
na które wcześniej nie było czasu, znalazł się też 
czas na porządki i mniejsze remonty. Ale samot-
ność, długie odizolowanie, cierpienie w odosob-
nieniu - to wszystko działa też na ludzką psychikę, 
telefon i Internet mogą nie wystarczyć, bo brakuje 
dotyku, przytulania, bezpośredniego spojrzenia… 

W tym czasie i w naszej parafii odwołano 
spotkania Koła Pań, Koła Seniorów, Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego i in., odwołane 
zostały wizyty z i do partnerskich parafii. Nabo-
żeństwa jako nabożeństwa Słowa, najpierw bez 
udziału parafian, były transmitowane internetowo 
z kościoła Świętej Trójcy, potem z udziałem ogra-
niczonej liczby wiernych, od 24 maja z Komunią, 
a od 30 maja - bez ograniczeń liczby uczestników, 
ale z zachowaniem dystansu oraz z maseczkami 

OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy, Siostry i Bracia!
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z pełnym przekonaniem, że w ten sposób chroni-
my siebie, chronimy naszych bliźnich. Wierzyliśmy 
też, że wprowadzone ograniczenia i obostrzenia, 

Ks. Piotr Gaś

ochronnymi na twarzy. Wiele osób korzystało 
z transmisji internetowych, a także z transmisji 
nabożeństw z różnych kościołów ewangelickich 
w TVP3 przygotowanych przez redakcję ekume-
niczną TVP. 

W tym czasie Parafia żegnała też swojego 
długoletniego duszpasterza ks. dra Włodzimie-
rza Nasta, który odszedł 18 kwietnia po ciężkiej 
chorobie. Parafianie mogli Go pożegnać w przed-
dzień pogrzebu w ciszy i skupieniu w kościele, 
gdzie wystawiona była urna z prochami Zmar-
łego. Pogrzeb odbył się w otoczeniu najbliższej 
rodziny i duchownych. 

Na cmentarzu przy ul. Młynarskiej żegnano 
w tym czasie również najstarszych duchownych 

naszego Kościoła: śp. ks. bp. Janusza Narzyń-
skiego – zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce w latach 1976-1991, 
który zmarł 14 marca 2020 r. w wieku 92 lat oraz 
ks. Alfreda Figaszewskiego, zmarłego 13 kwietnia 
2020 r. w wieku 96 lat. 

Minie trochę czasu nim życie wróci do nor-
malności. Ale możemy także zapytać, co przez 
normalność rozumiemy? Ten czas zmusił nas 
do refleksji i przypomnienia, że nie wszystko co 
się zaplanuje jest pewne w realizacji, że może nie 
trzeba tak pędzić, bo możemy coś przeoczyć… 
o czymś zapomnieć…

Aldona Karska

Pozdrawiam Was słowami Pawła Apostoła: Łaska Pana 
Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha 
Świętego niech będzie z wami wszystkimi. (2 Kor 13,13)

Pragnę Wam serdecznie podziękować za wie-
le ciepłych słów pozdrowień, za życzliwość 

i wyrazy jedności, które przekazujecie nie tylko 
nam, ale także sobie nawzajem w korespondencji, 
rozmowach telefonicznych, w trakcie transmisji 
nabożeństw i przy wielu innych okazjach. To po-
trzebne wsparcie. Ono było potrzebne i ważne na 
początku. Jest potrzebne i ważne dla nas wszyst-
kich także teraz. 

Myślę sobie, że im dalej jesteśmy od chwili 
ogłoszenia stanu epidemii w Polsce oraz ogłosze-
nia przez WHO stanu pandemii, tym trudniej jest 
nam znosić wszystko, co wiąże się z koronawiru-
sem COVID-19. Jesteśmy po prostu zmęczeni 
i chyba już trochę zniecierpliwieni. Podporząd-
kowaliśmy się wprowadzonym rozporządzeniom 
Rady Ministrów, zaleceniom Władz Kościoła, za-
rządzeniom wewnątrzparafialnym. Uczyniliśmy to 

SŁOWO OD PROBOSZCZA

Drodzy Czytelnicy,
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przyniosą na tyle dobre skutki, że uda się w zna-
czącym stopniu spłaszczyć dynamikę zakażeń aż 
do rozpoczęcia powszechnych szczepień uodpar-
niających na koronawirusa, a także do znalezienia 
skutecznego leku (może skutecznych leków) na 
wywoływane choroby. Od niedzieli 7 czerwca br. 
słuchamy niepokojących informacji o wzroście 
liczby zakażonych. Z niepokojem, bo poluzowa-
nie epidemicznych restrykcji ośmiela nas już do 
rezygnacji z różnego rodzaju zabezpieczeń, samo-
ograniczeń i stylu życia w czasie pandemii. Miej-
my nadzieję, że perspektywa możliwie szybkiego 
powrotu do życia sprzed epidemii i pandemii nie 
oddala się aż tak bardzo. Myślę, że potrzebna jest 
ponowna mobilizacja i trwanie w słusznym prze-
konaniu, że w osobliwym czasie epidemii i pan-
demii każda i każdy z nas musi zachować się od-
powiedzialnie, bo to ważne dla naszego własnego 
zdrowia i życia, oraz ważne dla zdrowia i życia 
bliźnich. Wszyscy możemy coś zrobić dla zwal-
czania pandemii. Nie ma w tym żadnej przesady!

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pod-
jęli niewyobrażalnie wielki wysiłek dla ratowania 
zdrowia i życia zakażonych. Wspieramy ich na-
szymi modlitwami. Wierzymy w kompetencje 
naukowców, którzy pracują nad szczepionką oraz 
lekami. Prosimy Boga o błogosławieństwo dla ich 
pracy. Z wielką wdzięcznością obserwujemy duże 
i małe gesty ludzi w różnym wieku, różnej profe-
sji, także uczniów, studentów. To świadectwo ich 
wielkiego serca, dojrzałości i odpowiedzialności. 

Sam spotkałem się z wielkim dla mnie gestem 
ze strony Jagody – mojej konfirmantki. Tuż przed 
wprowadzeniem obowiązku noszenia masek, 
przesłała mi pocztą dwie maseczki. To było miłe 
i przede wszystkim potrzebne. Jagoda, dziękuję 
serdecznie! Dziękuję wszystkim, którzy takie gesty 
okazywali innym!

Dziękuję Radzie Parafialnej za wysiłek i wielki 
wkład pracy w prowadzeniu parafialnych spraw. 
Wiele udało się zrobić i załatwić niełatwe spra-
wy. Dziękuję moim współpracownikom za za-
angażowanie w pracy. Słowa wdzięczności kie-
ruję do osób aktywnie działających w Studium  

Lutheraneum – w szczególności do Andrzeja 
Weigle i Jarosława Błaszkowskiego. Dzięki nim 
w najtrudniejszym okresie epidemii bez przerwy 
mogliśmy korzystać z transmisji i uczestniczyć 
w nabożeństwach online. Dziękuję Monice Lech 
za luterańskie podcasty publikowane na stronie 
wposzukiwaniuslowa.pl 

Pomimo wielu ograniczeń staramy się konty-
nuować nasze normalne życie. Mamy nadzieję, że 
za jakiś czas obejrzymy materiał o naszym życiu 
w stanie epidemii. Zanim to nastąpi przekazuje-
my Wam, Drodzy Czytelnicy, Informator Para-
fialny. Przypominamy w tym numerze to, co na-
szym zdaniem jest ważne. Utrwalamy na kartach 
Informatora to, co w naszym przekonaniu warto 
zachować. Dziękujemy Autorkom i Autorom za 
przygotowanie tekstów. Każdy tekst jest wyjąt-
kowy. Mam nadzieję, że wywoła zainteresowanie 
i dostarczy nam wiele dobrych przeżyć. Dziękuję 
Aldonie Karskiej – redaktor naczelnej Informa-
tora Parafialnego – za niezmienne i niestrudzone 
trwanie w służbie tak ważnej dla nas wszystkich.

Wspomnienia tych, którzy zostali powołani 
do wieczności przez naszego Pana, jest dla nas 
zawsze ważne, ale tym razem wyjątkowo ważne. 
Niektórych żegnaliśmy nie tak, jak chcielibyśmy 
to uczynić. Obostrzenia epidemiczne dotyczące 
zgromadzeń – także pogrzebów – uniemożliwiło 
nam wyrażenie naszej wdzięczności wobec osób 
zmarłych w ostatnich miesiącach. Z większością 
byłem też związany w różny sposób. W moim ży-
ciu i służbie duchownego miałem przywilej dzielić 
z nimi przez jakiś czas drogę życia. 

Mam nadzieję, że kiedy wreszcie minie zagro-
żenie i bezpiecznie będziemy mogli się spotkać, 
spotkamy się, żeby opowiedzieć to, co jest ważne 
dla Was, a być może inni chętnie posłuchają. Być 
może wcześniej zechcecie to napisać i podzielić 
się tym na łamach IP. 

Serdecznie Was pozdrawiam i powierzam 
opiece łaskawego Boga, w Trójcy Świętej Jedyne-
go, Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Warszawa, 8 czerwca 2020              ks. Piotr Gaś
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18 kwietnia 2020 roku Parafia 
Ewangelicko-Augsburska Świę-
tej Trójcy w Warszawie poniosła 
dotkliwą stratę. Tego dnia w go-
dzinach rannych zmarł wieloletni 
duszpasterz Parafii ks. dr Wło-
dzimierz Adam Nast. Przez 
całe swoje życie był silnie związa-
ny z Parafią. Tu był konfirmowa-
ny, tu był ordynowany na księdza 
Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, przed ołtarzem tego 
kościoła zawarł związek mał-
żeński z Ewą z domu Folgart, tu 
ochrzczony i konfirmowany był 
jego syn. Zaraz po ordynacji je-
dynie przez rok pracował jako wikariusz w parafii 
ewangelickiej w Krakowie, a dalsza jego służba 
w Kościele była już związana z Warszawą. W na-
szej parafii są osoby, które chrzcił, konfirmował, 
udzielał ślubu i chrzcił ich dzieci. 

Śp. Włodzimierz Nast urodził się 14 stycznia 
1942 r. w Pruszkowie jako syn Zygmunta Nasta 
i Teodory z domu Kuske. Gdy miał 14 lat zmarła 
jego matka. 31 maja 1959 roku w kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie wraz z dużą grupą młodzieży 
przystąpił do konfirmacji. Do szkół uczęszczał 
w Pruszkowie, a po maturze w Liceum im. Toma-
sza Zana rozpoczął studia teologiczne w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej. Uczelnia mieś-
ciła się wtedy w pomieszczeniach Domu Opieki 
„Tabita” w Chylicach (obecnie w granicach Kon-
stancina -Jeziorny). W okresie studiów, w czasie 
wakacji organizował i prowadził obozy młodzie-
ży ewangelickiej na Mazurach. Studia ukończył 

ZMARŁ  KS. DR WŁODZIMIERZ ADAM NAST

POŻEGNANIE EMERYTOWANEGO PROBOSZCZA 
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE

w 1963 roku. Ordynacja odbyła 
się w kościele Świętej Trójcy 20 
października 1963 r. Następnie, 
jak już wspomniano, przez rok 
pracował jako wikariusz w para-
fii ewangelickiej w Krakowie. Od 
1964 pełnił służbę duszpaster-
ską w Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej Świętej Trójcy w War-
szawie, do 1979 jako wikariusz, 
potem, w latach 1979-1995 jako 
proboszcz pomocniczy, a w la-
tach 1995-2007 - jako proboszcz. 
Dokończył inwestycje w para-
fii, zainicjowane i rozpoczęte 
za kadencji jego poprzednika. 

Dotyczyły one budowy i montażu organów oraz 
rozbudowy Ewangelickiego Domu Opieki „Tabi-
ta”. W latach 1977-1979 administrował również 
Parafię Ewangelicko-Augsburską w Węgrowie.  
W latach 1992-2007 był członkiem Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a po-
nadto w latach 1997-2001 - radcą Konsystorza. 
W diecezji warszawskiej w latach 1996-2007 peł-
nił funkcję radcy duchownego rady diecezjalnej. 
W latach 1990-2007 był członkiem Kościelnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

Oprócz służby duszpasterskiej trudnił się 
również pracą naukowo-dydaktyczną. W Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej był zatrudniony 
od 1979 roku w Katedrze Teologii Praktycznej 
początkowo jako asystent, potem jako starszy 
wykładowca. W 1989 roku obronił rozprawę 
doktorską pt. „Agendy kościelne w ewangelicko-
-augsburskim zborze warszawskim w latach 1650-

Ks. dr Włodzimierz Nast (1942-2020)
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1955”. Pełnił też obowiązki kierownika Katedry 
Ewangelickiej Teologii Praktycznej.

Śp. Włodzimierz Nast zaangażowany był 
w działalność ekumeniczną, uczestniczył ak-
tywnie w nabożeństwach i spotkaniach między-
wyznaniowych na terenie Warszawy. W latach 
1997-2007 był członkiem Komisji ds. Kontak-
tów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym 
i Ewangelicko-Metodystycznym. W nabożeń-
stwach z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, Ekumenicznych Dniach Biblijnych, 
Światowym Dniu Modlitwy uczestniczył nie tyl-
ko w czasie swojej służby, ale również będąc już 
na emeryturze. W ostatnich latach był członkiem 
zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i brał aktywny udział w jego pracach. Od 
momentu założenia oddziału w Warszawie (1986) 
był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewange-
lickiego, a od wielu lat także członkiem zarządu 
i sekretarzem oddziału. 

Brał udział w spotkaniach kół parafialnych: 
Koła Seniorów (któremu przewodniczył w ostat-
nim roku), Koła Pań itp. Był melomanem, starał 
się nie opuszczać żadnego koncertu w naszym 
kościele, ale również był częstym bywalcem 
stołecznych koncertów muzyki klasycznej. Nie 
wszyscy może wiedzą, że często z okazji urodzin, 
jubileuszy czy innych wydarzeń, przyjaciół i zna-
jomych obdarzał wierszem własnego autorstwa: 
dowcipnym, ale też trafnie wychwytującym cechy 
osobowościowe adresata. 

Jako proboszcz był współredaktorem Infor-
matora Parafialnego w latach 1999-2007. Udzielał 
wszelkiej pomocy przy jego tworzeniu, redago-
waniu i drukowaniu (kserowaniu). Dawał pełną 
swobodę w doborze tematyki autorom tekstów, 
pomagał przy korekcie. Otwarty był na inicjatywy 
młodzieży, dla przykładu takie jak pisemko „Fi-
sza” czy pokazy filmów. 

Odszedł po krótkiej, lecz ciężkiej choro-
bie, w czasie gdy cały świat ogarnięty pandemią 
wprowadził wiele ograniczeń w spotkaniach 
i zgromadzeniach. Takie ograniczenia dotyczyły 
również nabożeństw i pogrzebów. To było bar-
dzo trudne dla najbliższych, ale też i dla parafian, 
którzy chcieli pożegnać godnie swojego duszpa-
sterza. W przeddzień pogrzebu w kościele Świętej 
Trójcy była wystawiona urna z prochami śp. ks. 
dr Włodzimierza Nasta oraz księga kondolencyj-
na. W godzinach 11-17 parafianie mogli w ciszy 
i skupieniu, z zachowaniem wszelkich ograni-
czeń sanitarnych, pożegnać swojego duszpaste-
rza, przyjaciela, znajomego. Po godzinie 17-ej, 
proboszcz, rada parafialna i najbliżsi modlitwą 
i słowem Bożym pożegnali w kościele wielolet-
niego Sługę Kościoła. Uroczystości na cmentarzu 
odbyły się następnego dnia jedynie w otoczeniu 
duchownych i najbliższej rodziny. Śp. ks. Włodzi-
mierz Nast spoczął na cmentarzu ewangelicko-
-augsburskim przy ul. Młynarskiej w grobie ro-
dzinnym w alei 65/1/41.

Aldona Karska

1959. 05. 31. Konfirmacja Rok 1963. Chylice. Wśród studentów i wykładowców ChAT
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Rok 1962 – przed 
ołtarzem kościoła 
ewangelickiego  
w Jerutkach podczas 
obozu młodzieży 
ewangelickiej

20.10.1963 r. Ordynacja na księży w kościele Świętej Trójcy 
mgra teol. Włodzimierza Nasta i mgra teol. Rudolfa Pastuchy

29.10.1995. Wprowadzenie w urząd proboszcza  
Parafii E-A Świętej Trójcy

Rok 1995. Spotkanie z Jackiem Kuroniem  
w warszawskim oddziale PTEw

25.06.1999 – Uroczystość wmurowania tablicy na Pawiaku,  
poświęconej pamięci więzionym i zamordowanym ewangelikom

20.10.1997 
Konstancin-Jeziorna. 
Ks. Włodzimierz 
Nast i bp Jan Szarek - 
wmurowanie kamienia 
węgielnego pod 
rozbudowę Tabity
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Styczeń 2002. 60-te urodziny w sali parafialnej
Rok 2010. Podczas spotkania PTEw  
z udziałem Tadeusza Mazowieckiego

Wigilia 2006 – życzenia i opłatek… Rok 2008.  Ks. Włodzimierz Nast z ks. Piotrem Gasiem, ks. Janem Hause  
i jedną z najstarszych wówczas parafianek Ireną Łukomską

2009.10.19. Prof. Karol Karski, ks. dr Włodzimierz Nast,  
Prof. Bronisław Cymborowski

1.04.2012 r. 
Dystrybucja Wieczerzy 
Pańskiej
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8.06.2014. Wręczanie dyplomów – jubileusze konfirmacjiCzerwiec, 2014 na spotkaniu  w Kole Seniorów

27.10.2013. Ks. Włodzimierz Nast na ambonie 
w czasie obchodów 50-lecia ordynacji

17.03.2018. Podczas uroczystej prezentacji Biblii Ekumenicznej  
w Muzeum Etnograficznym

20.02.2012.  
Ks. Włodzimierz Nast 
w kaplicy Halpertów 
(70-ta rocznica śmierci 
bpa Juliusza Burschego)

2016 r.  ks. Włodzimierz Nast. z żoną podczas ostatniego spotkania 
„Wazowianek”
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Warszawa, dn. 24 kwietnia 2020 r.

ks. Bogusław Milerski
Rektor ChAT

Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna 
swego Jezusa Chrystusa, Pana waszego (1 Kor 1,9).

Czcigodni Zgromadzeni! Droga, pogrążona 
w smutku Rodzino!
Przed prawie 3 tysiącami lat życiowo doświadczo-
ny człowiek, Psalmista wyznał: Zanim stworzyłeś 
ziemię i świat od wieków na wieki Tyś jest o Boże! Ty 
znowu człowieka w proch obracasz. I mówisz: Wracajcie 
synowie ludzcy! Albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest 
jak dzień wczorajszy, który przeminął (Ps 90,3-4). 

Słowa Psalmisty ukazują nieubłaganą kru-
chość i skończoność życia ludzkiego. Każdego 
życia! Jesteśmy niczym trzcina, którą jest w stanie 
złamać nawet kropla wody. Ale - jak pisał filozof  
- jesteśmy trzciną myślącą. To właśnie myślenie 
wyróżnia człowieka spośród wszystkich innych 
istot zamieszkujących ziemię. To myśl przekuta 
w działanie, współbycie z innymi ludźmi jest wy-
różnikiem każdego z nas. To myśl, działanie i re-
lacje międzyludzkie były wyróżnikiem śp. ks. dra 
Włodzimierza Nasta. 

Kres każdego człowieka jest policzony. Nie-
wątpliwie - z perspektywy historii - „tysiąc lat jest 
jak dzień wczorajszy, który przeminął”. Ale z na-
szej „ludzkiej perspektywy” liczą się najbardziej 
konkretne momenty życia: nasze myślenie, działa-
nie i relacje z innymi osobami. One pozostawiają 
ślady i doświadczenia. Takimi najważniejszymi 
momentami są doświadczenia małżonki, syna 
i całej Rodziny, ale także przeżycia i dokonania 
w ramach wspólnoty całego Kościoła, wspólnoty 
parafialnej, wspólnoty Kościołów ewangelickich 

KAZANIE WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTOŚCI 
POŻEGNANIA 

ŚP. KS. DRA WŁODZIMIERZA NASTA

w Polsce, ruchu ekumenicznego, Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To są także do-
świadczenia naukowe i dydaktyczne studentów 
i pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie. 

Ks. dr Włodzimierz Nast był i jest członkiem 
naszej wspólnoty akademickiej. W swojej pracy 
naukowo-dydaktycznej zawsze łączył badania 
teologiczne z praktyką kościelną i doświadcze-
niem życiowym. Wykształcił w zakresie teologii 
praktycznej kilka pokoleń duchownych ewangeli-
ckich. Jego specjalnością była homiletyka i litur-
gika. Dzięki swoim badaniom dotyczącym agend 
liturgicznych stał się wręcz gwarantem ciągło-
ści i tożsamości tradycji ewangelickiej. Był i jest 
odbierany jako człowiek mądry i życzliwy, jako 
człowiek Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie.

No właśnie – „był” czy „jest”? Takie pytanie 
stawiamy często. Przed dwoma tygodniami ob-
chodziliśmy Wielki Piątek. Dla nas ewangelików 
dzień ten jest symbolem. Symbol ten pozostaje 
jednak w nierozerwalnej łączności z wydarze-
niami Wielkiej Nocy. Chrystus zmartwychwstał! 
Apostoł Paweł wyznał: Gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, nadaremna byłaby wiara na-
sza. W takiej wierze człowiek - w doczesności 
i w wieczności - może odrodzić się na nowo! 
Dlatego każdy z nas, zarówno ten, który obecnie 
realizuje się życiowo, jak i ten, który odszedł już 
z tego świata, jest kimś, kto „był”. Każdy z nas ma 
własną historię. W tym sensie przeszłość jest na-
szą częścią. Zarazem jednak każdy z nas jest - i to 
nie tylko w pamięci ludzkiej, lecz przede wszyst-
kim w wierze - kimś, kto zawsze „jest”. „Jestem, 
który jestem” - to nie tylko odpowiedź, na pytanie 
Mojżesza o imię Boga. To także określenie każde-
go ludzkiego istnienia.
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Jesteśmy ludźmi dorosłymi i racjonalnie my-
ślącymi. Stąd też słowa Psalmisty odbieramy 
jako racjonalną konstatację dotyczącą ulotności 
człowieka. Kruchość życia ludzkiego ujawnia 
nie tylko naturalna śmierć bliskich osób, lecz 
również choroby, wypadki, wojny czy pandemie. 
Gdy stajemy jednak „twarzą w twarz” ze śmier-
cią bliskiej osoby, optyka postrzegania świata 
zmienia się w sposób nieubłagany. Dostrzegamy 
śmierć w jej czystej postaci. Ból, smutek, pustka, 
wspomnienia - oto nasze doświadczenia. Jedno-
cześnie pojawia się niepewność, zagubienie, lęk 
i w konsekwencji zasadnicze pytanie o własną  
przyszłość.  

Doświadczenia takie odsłaniają nam najważ-
niejsze wyzwania egzystencjalne. I nie jest to tyl-
ko bojaźń spowodowana znanymi i nazwanymi 
zagrożeniami, lecz przede lęk wewnętrzny, lęk 
egzystencjalny. Paradoksalnie, uświadomienie so-

bie takiego stanu może być źródłem odrodzenia, 
nadziei i męstwa na przyszłość. 

Przeciwieństwem wiary nie jest brak wia-
ry. Przeciwieństwem wiary jest niepewność, lęk 
i poczucie beznadziei. Wiara jest w swej istocie 
alternatywną postawą wobec takich stanów jak 
niepewność, lęk czy beznadzieja. Bóg nie jest 
Bogiem śmierci, lecz Bogiem odrodzenia. Wiara 
chrześcijańska nie jest wiarą w lęk i zwątpienie, 
lecz wiarą i nadzieją na dalsze życie „tu i teraz” 
i „w czasach przyszłych”. Jest źródłem życiowego 
męstwa, by żyć „pomimo”. 

Źródłem takiej wiary jest Bóg - nasz duchowy 
ojciec. Przekonanie to obrazuje wyznanie aposto-
ła Pawła, a szerzej - wszystkich ludzi wierzących: 
Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna 
swego Jezusa Chrystusa, Pana waszego (1 Kor 1,9). To 
na jego wierności opiera się nasza wiara, nadzieja, 
siła i męstwo życia. Amen!

W imieniu Diecezji Cieszyńskiej naszego Kościoła,
w imieniu siostrzanej rodziny Żeńskiego Diako-
natu „Eben-Ezer” z Dzięgielowa, na czele z sio-
strą przełożoną Ewą Cieślar, 
w imieniu Katedry Teologii Praktycznej Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej 

- żegnam  nauczyciela akademickiego, mego 
wykładowcę, kolegę w urzędzie, przyjaciela;

- żegnam, dziękując Bogu za ciepło, którym 
otaczał studentów, nigdy nie pozwalając sobie na 
przedmiotowe ich potraktowanie, ale otaczając 
szacunkiem, co w pełni zawsze odczuwaliśmy;

- dziękuję za jego elokwencję, którą ni-
gdy się nie pysznił, ale pięknie się nią dzielił  
z nami;

- dziękuję za trafne riposty, których nie uni-
kał, ale zgrabnie wplatał w dialogowanie

- dziękuję za Waszą gościnność, której wielo-
krotnie doświadczałem w Waszym domu, dzięku-
ję w imieniu własnym i mych bliskich za spotka-
nia i rozmowy na ważne tematy;

SŁOWO POŻEGNANIA Śp. Ks. dr. Włodzimierza Nasta

- żegnam, dziękując za emanujące od niego 
dobro, które sprawiało, że po prostu był lubiany, 
tak lubiany, że dziś, gdyby nie epidemia, wiele alej 
tego cmentarza byłoby wypełnionych po brzegi, 
bo każdy chciałby tu być – i tak właściwie jest, 
tak powinniśmy postrzegać tę uroczystość – wie-
lu jest teraz tutaj z nami w swych myślach i mod-
litwach;

żegnając, pragnę otulić Was słowami pociechy, 
której my dać nie potrafimy, a którą zaczerpną-
łem z kart 125 Psalmu:

„Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon,
niezachwiana i trwała na wieki.
Jak góry otaczają Jerozolimę,
tak PAN otacza swój lud 
teraz i na wieki”                                           
                 (Ps 125,1.2 przekład ekumeniczny) 
                 Amen.

Ks. bp dr Adrian Korczago  
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Było to prawie 60 lat temu. Późne lato 1961 
roku obfitowało w niepokojące wydarzenia. 

13 sierpnia postawiono mur berliński, zapano-
wała niepewność co do następstw tego konfliktu 
politycznego. Ludzie masowo wykupywali towary 
ze sklepów. We wrześniu tegoż roku w Mikoło-
wie odbywał się poobozowy zjazd uczestników 
letniego obozu młodzieży ewangelickiej w Sor-
kwitach. Na zjeździe nie zabrakło też uczestni-
ków obozu z Salmopola. Kulminacyjnym punk-
tem spotkania było nabożeństwo w mikołow-
skim kościele, odprawione przez miejsco-
wego proboszcza księdza Jana Karpeckie-
go. Kazanie wygłosił jeden z kierowników 
obozu w Sorkwitach, student trzeciego 
roku teologii – Włodek Nast. W kazaniu 
uwagę zwróciła poprawność językowa,  
logika wypowiedzi oraz umiejętne nawiąza-
nie do aktualnych wydarzeń. 

Z Włodzimierzem widywaliśmy się po-
tem nieraz w Warszawie, podczas sobotnich 
spotkań młodzieży w „Piwnicy” na Kredy-
towej, bądź na terenie ówczesnej siedziby 
ChAT-u w Chylicach, dokąd młodzież parafii 
warszawskich była zapraszana na okolicznoś-
ciowe imprezy. Choć sprawiał wrażenie nieśmia-
łego człowieka, Włodek wyróżniał się poczuciem 
humoru i zdolnościami aktorskimi. Było to wi-
doczne podczas różnego rodzaju skeczów i pan-
tomim, odgrywanych z okazji spotkań i obozów. 
Imponował znajomością literatury, interesował 
się historią. Jako uczeń klasy maturalnej prusz-
kowskiego liceum znalazł się w gronie laureatów 
konkursu pod nazwą „Wiem wszystko”, organi-
zowanego przez tygodnik Stolica. Po ukończeniu 
studiów i ordynacji w 1963 r. w Warszawie został 
wikariuszem w Krakowie. Po roku wrócił jednak 
do Warszawy, gdzie kontynuował swój wikariat 
w kościele Świętej Trójcy. (W 1979 r., został pro-
boszczem pomocniczym, a w 1995 r. – pierwszym 

ZE WSPOMNIEŃ 
„JERUTKOWEGO DINOZAURA”

proboszczem). Poza obowiązkami duszpasterski-
mi i pracą na stanowisku wykładowcy w ChAT 
dawał upust swoim historycznym pasjom. Z życz-
liwością i zrozumieniem wspierał poczynania 
Aliny Janowskiej, tworzącej Komisję Ochrony 
Pamiątek, współpracował z Komisją Szkoleniową 
Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich, 
udostępniając kościół na szkolenia, udzielając in-
formacji o nim, a także o istocie protestantyzmu 
i dziejach warszawskich rodzin ewangelickich. 

Lista nagrodzonych uczniów konkursu tygodnika „STOLICA”

Dziejom warszawskiej parafii poświęcił swo-
ją pracę doktorską Agendy kościelne w ewangelicko-
-augsburskim zborze warszawskim w latach 1650 – 
1955. W latach 80. jako przedstawiciel warszaw-
skiej Parafii Św. Trójcy wszedł w skład Komitetu 
Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-
-Augsburskiego przy Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (TOnZ). Uczestniczył w kwestach na 
remont cmentarnych zabytków, imponując wie-
dzą o ich wartościach artystycznych i pochowa-
nych na cmentarzu rodzinach. Wspólnie z TOnZ 
i Muzeum Woli w 1992 roku współorganizował 
obchody 200-lecia założenia naszego cmentarza.
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W maju 2004 roku odbył się w Mikołajkach 
zjazd byłych uczestników WOME (dla niewta-
jemniczonych: Wypoczynkowy Obóz Młodzieży 
Ewangelickiej) w Jerutkach, organizowany przez 
Aldonę Karską. Na spotkanie przybyło kilkadzie-
siąt osób z kraju i zagranicy – towarzyszyły nam 
radość, wzruszenie, wspomnienia młodych lat, 
a także chwile skupienia i zadumy, kiedy podczas 
nabożeństwa kazanie wygłosił do nas (i dla nas) 
jeden z byłych uczestników - ksiądz doktor Wło-
dzimierz Nast. 

Spotkaliśmy się na Mazurach po około 40 latach, 
które minęły nie wiadomo kiedy. Żegnaliśmy się, opuszcza-
jąc obóz, jako uczniowie, studenci, początkujący pracowni-
cy. Dziś większość z nas ma za sobą karierę zawodową, 
dorosłe dzieci, niektórzy są dziadkami. Jak zagospoda-
rowaliśmy miniony czas? Czy wykorzystaliśmy życiowe 
szanse, co zrobiliśmy dla bliźnich, społeczeństwa, kraju, 
kościoła? Czy możemy czuć się spełnieni, zadowoleni?

Po przejściu na emeryturę ksiądz Nast nie 
osiadł w przysłowiowym fotelu przed telewizo-
rem. Udzielał się w Ekumenicznym Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku, bywał na spotkaniach To-
warzystwa Przyjaciół Warszawy, Muzeum Woli, 
w Zamku Ujazdowskim i w innych miejscach, 

Jerutki Małe (Mazury), 1962 zdjęcie zbiorowe uczestników obozu 
młodzieży ewangelickiej

1962 r. Jerutki, na ganku starej plebanii – siedzibie obozu młodzieży 
ewangelickiej

2004 – to samo miejsce nad jez. Marksoby1962 – nad jez. Marksoby

1962. Jerutki Małe. Po nabożeństwie z grupą uczestników obozu  
na werandzie plebanii
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Maj 2004, zjazd byłych uczestników obozów młodzieżowych 
na Mazurach.  Ks. Włodzimierz Nast na ambonie podczas 

nabożeństwa w kościele ewangelickim w Mikołajkach.

gdzie była mowa o zasłużonych przemysłowcach, 
lekarzach, uczonych, społecznikach pochowa-
nych na warszawskich cmentarzach ewangeli-
ckich. Pełnił funkcje przewodniczącego Koła 
Seniorów oraz sekretarza zarządu Warszawskiego 
Oddziału PTE. 

Jego choroba i śmierć zaskoczyły wszyst-
kich. 18 kwietnia bieżącego roku odszedł do 
wieczności Człowiek, który przez generację 65+ 
ewangelików warszawskich na co dzień nie był 
postrzegany jako doktor nauk teologicznych ani 
emerytowany proboszcz Parafii Świętej Trój-
cy. Był przede wszystkim kolegą, przyjacielem, 
a przez udzielanie ślubów, chrzty i konfirmacje 
dzieci oraz odprowadzanie najbliższych na miej-
sce wiecznego spoczynku – także uczestnikiem 
ważnych wydarzeń w życiu parafian. Był po pro-
stu jednym z nas.

Alicja Sadomska

„Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał...” 
1 Pt 4, 10 

Wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy wspierali nas myślami i modlitwą 
w czasie choroby naszego kochanego

Ks. dra Włodzimierza Nasta,
który odszedł do Pana 18 kwietnia br.,

a także wszystkim, którzy uczestniczyli w Jego pożegnaniu 
 i odpowiedzieli pozytywnie na prośbę o przekazanie zamiast kwiatów  

darowizny na rzecz Fundacji Przyjaciele Stasia, 
w celu leczenia i rehabilitacji 5-cio letniego Stasia

Serdeczne podziękowania składają
n a j b l i ż s i
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ZGROMADZENIA PARAFIALNE

23 lutego 2020 r. odbyło się sprawozdawcze po-
siedzenie Zgromadzenia Parafialnego. Sprawo-
zdania proboszcza, kuratora, rady parafialnej oraz 
informacje o działalności różnych gremiów dzia-
łających w Parafii zostały opublikowane w spe-
cjalnym wydaniu Informatora Parafialnego nr 
1(102)2020, który był dostępny na tydzień przed 
posiedzeniem.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zgro-
madzenie Parafialne przyjęło i zatwierdziło 
roczne sprawozdania merytoryczne Proboszcza 
i Rady Parafialnej oraz sprawozdanie finansowe 
za rok 2019. Na wniosek Komisji Rewizyjnej 
Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie Pa-
rafialnej za rok 2019. Przyjęto preliminarz budże-

towy Parafii na rok 2020. Podjęto także uchwały: 
o przekazaniu dochodu z działalności gospo-
darczej Parafii na cele statutowe (tj. kultu religij-
nego) oraz o zmianie uchwały ZP z 25 sierpnia 
2019 r. dotyczącej stosunków prawnych Parafii 
z Lux Med Spółką z o.o. i Lux Med Tabita Spół-
ką z o.o. – operatorów Ewangelickiego Ośrodka 
Tabita w Konstancinie-Jeziornie. Zgromadzenie 
Parafialne podjęło również uchwałę o charakte-
rze kierunkowym i wyraziło zgodę na podjęcie 
przez Radę Parafialną czynności mających na celu 
przygotowanie transakcji zamiany lub sprzedaży 
nieruchomości parafialnej – kamienicy położonej 
we Wrocławiu przy Rynku 50. 

17 maja 2020 r. odbyło się kolejne posie-
dzenie Zgromadzenia Parafialnego. Posiedzenie 
przeprowadzono z zachowaniem obowiązują-
cych przepisów sanitarnych związanych z trwa-
jącym stanem epidemii COVID-19. Zwołanie 
Zgromadzenia było uzasadnione koniecznością 
wprowadzenia zmian w uchwale Zgromadzenia 
Parafialnego z 1 grudnia 2019 r. o porozumieniu 
z lokatorką zajmującą nieruchomość parafialną 
przy ul. Spokojnej w Konstancinie-Jeziornie oraz 
wyrażeniem zgody na zawarcie aneksu do umowy 
kredytu inwestycyjnego na remont konserwator-
ski kościoła Św. Trójcy. 

17.05.2020. Prezydium Zgromadzenia Parafialnego

23.02.2020. Uczestnicy Zgromadzenia Parafialnego

WYDARZENIA
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20 LAT PO PODPISANIU DEKLARACJI 
O WZAJEMNYM UZNAWANIU CHRZTU ŚWIĘTEGO

23 stycznia b.r. w kościele Ewangelicko-
-Augsburskim Świętej Trójcy odbyło się central-
ne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan 2020. 

Dokładnie 20 lat temu w tym kościele, w cza-
sie uroczystego nabożeństwa, przedstawiciele 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku-
menicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego pod-
pisali dokument „Sakrament Chrztu znakiem 
jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na 
progu Trzeciego Tysiąclecia” – była to deklaracja 
o wzajemnym uznawaniu Chrztu Świętego. 

Tegoroczne nabożeństwo zgromadziło du-
chownych i wiernych Kościołów różnych wy-
znań. Wśród zgromadzonych obecni byli biskupi, 
którzy 20 lat temu podpisywali ten historyczny 
dokument: Maria Włodzimierz Jaworski (Koś-
ciół Starokatolicki Mariawitów), Edward Puślecki 
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), Jan Sza-
rek (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i Zdzisław 
Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Na początku nabożeństwa prezes Polskiej 
Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec powitał 
uczestników nabożeństwa. W swoim wystąpieniu 

23.01.2000 r. Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy, podczas którego 
podpisano deklarację o wzajemnym uznawaniu Chrztu.  W pierwszym 

rzędzie premier RP Jerzy Buzek
23.01.2020 r. Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan

Abp Stanisław Gądecki na ambonie kościoła  Świętej 
Trójcy

Ks. Piotr Gaś odczytuje tekst 
deklaracji z 2000 roku

Bp Jan Szarek przekazuje bp. Jerzemu Samcowi  
„historyczne” pióro
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zaznaczył, że dla polskiego ekumenizmu to naj-
ważniejszy dokument, jaki udało się wypracować, 
podpisać i wprowadzić w życie, ale wyraził też 
ubolewanie, że w kolejnych latach nie udało się 
wypracować dokumentu o podobnej randze. 

Kazanie wygłosił abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Podczas nabo-
żeństwa głos zabrał biskup-senior Jan Szarek, 
który w latach 1993-2001 pełnił funkcję prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Podczas swojego 
wystąpienia przekazał pióro obecnemu prezesowi 
PRE biskupowi Jerzemu Samcowi – tym piórem 
podpisywano dokument o wzajemnym uznawaniu 
Chrztu Świętego 23 stycznia 2000 r. Bp Szarek 
wyraził nadzieję, że pióro posłuży do podpisywa-
nia następnych dokumentów ekumenicznych. 

Tekst deklaracji o wzajemnym uznawaniu 
chrztu odczytał proboszcz Parafii E-A Świętej 
Trójcy ks. Piotr Gaś. Oto tekst tego dokumentu:

Warszawa, 23 stycznia 2000 r.

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu, za dwa tysiące lat Nowego 
Przymierza i za ponad tysiąc lat chrześcijaństwa 
na ziemiach polskich, podpisane niżej Kościoły, 
w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-

-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyję-
tych wspólnie dokumentów (zwłaszcza Dokumentu 
z Limy, 1982), z radością uznają i potwierdzają swoją 
posługę poprzez chrzest, i oświadczają:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustano-
wił sakrament chrztu i polecił go udzielać (Mt 28,19; 
Mk 16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1 Kor 
10,1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, 
jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem 
z grzechu (1 Kor 6,11), oświeceniem przez Chrystusa 
(Ef 5,14), nowymi narodzinami (J 3,5), przyoblecze-
niem się w Chrystusa (Ga 3,27), odnowieniem przez 
Ducha (Tt 3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre 
sumienie (1 P 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi 
do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają prze-
zwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, 
rasę czy płeć (Ga 3,27-28; 1 Kor 12,13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela 
się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest 
jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan 
między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi po-
czątek nowego życia w Chrystusie, którego celem 
jest uwielbienie chwały Bożej (Ef 1,14).

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo 
składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją 

bp Jan Szarek (lut.) bp Edward Puślecki (met.) bp Zdzisław Tranda (ref.)
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Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Katolicki
Kościół Polskokatolicki
Kościół Starokatolicki Mariawitów
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Po nabożeństwie uczestnicy zostali zapro-
szeni na tradycyjną agapę do Lutheraneum.

Aldona Karska

Zakończenia nabożeństwa

dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który 
On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się 
nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg 
będzie wszystkim we wszystkim (Rz 8,18-24; 1 Kor 
15,22-28. 49-57) [Dokument z Limy, nr 9]. Chrzest 
w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby 
przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób 
zamanifestowały swoją wspólnotę.

Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają waż-
ność chrztu świętego udzielonego przez duchowne-
go tych Kościołów:

kard. Józef Glemp (rzym.-kat) bp Wiktor Wysoczański (pol-kat) bp M. Włodzimierz Jaworski (mariaw.)

23.01.2000 r. 23.01.2020 r.
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ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2020 
W WARSZAWIE

6 marca 2020 r. w kościele Świę-
tej Trójcy odbyło się nabożeństwo 
Światowego Dnia Modlitwy. 

Ponad 130 lat temu chrześ-
cijanki z Ameryki Północnej za-
inicjowały wspólne modlitwy 
w intencji biednych, pokrzywdzo-
nych przez wojny, emigrantów, 
bezrobotnych, w intencji misji 
zagranicznych. Stopniowo akcja 
rozszerzała się na inne kraje i ustalono konkretny 
dzień tych wspólnych modlitw: początkowo był 
to pierwszy piątek czasu pasyjnego. Od 1927 roku 
dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień 
Modlitwy Kobiet (ŚDMK) a liturgię przygotowu-

ją chrześcijanki co roku z innego 
kraju. W 1967 roku powołano Mię-
dzynarodowy Komitet Światowego 
Dnia Modlitwy Kobiet. Od 1968 
roku jako dzień obchodów wyzna-
czono pierwszy piątek marca. 

W Polsce pierwsze nabożeń-
stwo Światowego Dnia Modlitwy 
Kobiet odbyło się 4 marca 1927 
roku w Kościele Baptystycznym 

w Łodzi. Po II wojnie w 1948 roku odbyło się 
nabożeństwo ŚDMK w Kościele Ewangelicko-
-Metodystycznym w Warszawie prowadzone 
przez Amerykankę Hjordis Wickstroem. Potem 
była trzynastoletnia przerwa, ale idea wróciła do 

Procesjonalne wejście lektorek Zapalenie świec

Dr Hanna Tranda Lektorki czytają teksty przygotowanej liturgii



INFORMATOR Nr 2-3 (103-104) 2020

21

Polski inicjowana przez przedstawicielki z Koś-
cioła Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego. W latach 1993-
2006 Krajowemu Komitetowi ŚDMK w Polsce 
przewodniczyła Ewa Walter z Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, potem w latach 2006-2018 
– Joanna Kamińska z Kościoła Ewangelicko-Me-
todystycznego, a obecnie funkcję tę pełni Hanna 
Tranda z kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 

W 2005 roku liturgię na Światowy Dzień 
Modlitwy Kobiet przygotowały chrześcijanki 
z Polski: przedstawicielki Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Gre-
ckokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Wówczas centralne nabożeństwo pod hasłem 
„Niech nasza światłość świeci” odbyło się w War-
szawie 4 marca 2005 r. w kościele E-A Świętej 
Trójcy. Od tego czasu w Warszawie nabożeństwa 
odbywają się kolejno w poszczególnych kościo-
łach, których przedstawicielki są członkiniami 
Krajowego Komitetu ŚDM (od kilku lat w Pol-
sce używana jest skrócona nazwa Światowy Dzień 
Modlitwy). 

I tak po 15 latach warszawskie nabożeństwo 
Światowego Dnia Modlitwy 2020 zawitało znowu 
do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej 
Trójcy. Liturgię do tego nabożeństwa przygoto-

Dk. Małgorzata Gaś Chór pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak

wały chrześcijanki z Zimbabwe. Aktywny udział 
wzięły przedstawicielki Kościołów 8 wyznań. 
Hasłem tegorocznego ŚDM modlitwy był cytat 
z Ewangelii św. Jana: Wstań, zabierz swoją matę 
i chodź! (J5,8). Nabożeństwo rozpoczęło proce-
sjonalne wejście lektorek, które wniosły i złoży-
ły na ołtarzu Biblię, słomianą matę i trzy świece: 
żółtą, białą i czerwoną. Przewodnicząca Krajo-
wego Komitetu ŚDM Hanna Tranda powitała ze-

branych i w swoim wystąpieniu przybliżyła kraj, 
z którego chrześcijanki przygotowały liturgię. 
Kazanie wygłosiła diakon Małgorzata Gaś z Pa-
rafii E-A Św. Trójcy. Lektorki odczytały też „List 
z Zimbabwe”, w którym autorki przedstawiły 
problemy z jakimi boryka się ich kraj, sytuację 
kobiet w tym kraju, problemy społeczne i po-
trzeby socjalne. Nabożeństwo uświetniła oprawa 
muzyczna przygotowana przez chór parafii pod 
dyrekcją Zuzanny Kuźniak. Zebrana na nabożeń-
stwie kolekta zostanie przekazana do Zimbabwe. 
Po nabożeństwie uczestnicy zostali zaproszeni na 
tradycyjną agapę do Luteraneum.

Na rok 2021 Światowy Dzień Modlitwy pla-
nowany jest po hasłem: „Buduj na mocnym 
fundamencie”, a liturgię przygotowuje Komitet 
Krajowy ŚDM z Vanuuatu, wyspiarskiego pań-
stwa na Oceanie Spokojnym.

Aldona Karska
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KWIATY NA GROBIE KS. JANA WALTERA 
W 25. ROCZNICĘ ŚMIERCI

W sobotę 25 stycznia o godz. 12.00 przy 
grobie ks. seniora Jana Waltera zgroma-

dziło się grono Przyjaciół i Rodziny, by w 25. 
rocznicę Jego śmierci złożyć kwiaty i uczcić Jego 
pamięć pieśnią i modlitwą. Przybyli z Bydgoszczy 
państwo Urszula i Henryk Hoffmannowie z wnu-
kiem, byli także obecni Małgorzata i Stanisław Mi-
ściccy, Maria i Elżbieta Chmiel, Joanna Kamińska 
z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz 

Alina Burmajster z Kościoła Ewangelicko-Refor-
mowanego. Modlitwę prowadziła diakon Małgo-
rzata Gaś, która także przeczytała wspomnienie 
o księdzu Walterze zamieszczone w Biuletynie 
Parafialnym. Maria Chmiel wygłosiła wspomnie-
nie w imieniu Koła Pań i Seniorów, przekazując 
obecnym pozdrowienia od Pań, które niestety 
z racji wieku i stanu zdrowia nie mogły przybyć na 
cmentarz. Zebrani zakończyli spotkanie ulubioną 
pieśnią ks. Waltera Za rękę weź mnie Panie.                                                           

E.Ch.


Ks. senior Jan Walter urodził się 6 grudnia 1934 
roku w Kaliszu jako syn Brunona Waltera i Zofii 
z Langów. Tu spędził dzieciństwo i lata szkolne. 

Edukację w Kaliszu zakończył maturą w Lice-
um im. Adama Asnyka w 1953 r. Wychowanie, 
atmosfera domu rodzinnego, udział w tygo-
dniach ewangelizacyjnych w Miechowicach oraz 
jego duchowi przewodnicy wiary: ks. Jerzy Sachs 
i matka chrzestna s. Danuta Gerke – to wszyst-
ko miało wpływ na wybór kierunku studiów. 
W 1953 roku rozpoczął studia na Wydziale Teo-
logii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 
a po likwidacji tego wydziału kontynuował dal-
sze studia w Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej. W 1957 roku obronił pracę magisterską: 
„Idea stworzenia w Starym Testamencie”, potem 
krótko studiował na wydziale Filozofii UW, a na-
stępnie wiedzę teologiczną pogłębiał w Lozannie. 
Ordynowany został w Kaliszu 13 lipca 1958 r. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz die-
cezjalny u boku seniora diecezji warszawskiej ks. 
dra Waldemara Gastpary’ego. W 1962 r. wybrany 
został proboszczem parafii poznańskiej. W 1963 
zawarł związek małżeński z Ewą Hoffman, ab-
solwentką matematyki. 

Grób śp. Ewy Walter i ks. sen. Jana Waltera

Ks. sen. Jan Walter, fot. A. Karska, 1993
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i duchownych różnych wyznań, przedstawicie-
li organizacji i stowarzyszeń. „…ulicami stolicy 
przejechał długi kondukt żałobny. Tysiące war-
szawiaków żegnało księdza seniora Jana Waltera.” 
– pisała Gazeta Wyborcza w swoim stołecznym 
dodatku. Spoczywa na cmentarzu ewangelickim 
przy ul Młynarskiej w Warszawie: Al 9/1/3

Aldona Karska
 

 

4.02.1995. Nabożeństwo żałobne śp. ks. sen. Jana Waltera,  
fot. Wanda Jarmuł

Ks. Jan Walter był przewodniczącym Komi-
sji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej, 
w latach 1963-75 przewodniczył oddziałowi 
PRE w Poznaniu, był też w zarządzie Ekume-
nicznej Rady Młodzieży w Europie. Od 1975 aż 
do śmierci był członkiem Synodu Kościoła. 28 
października 1979 roku został wybrany probosz-
czem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie i w listopadzie tego samego 
roku wybrano go na stanowisko seniora diecezji 
warszawskiej. Był inicjatorem rozbudowy Domu 
Opieki „Tabita” w Konstancinie -Jeziornie i bu-
dowy nowych organów w kościele. W swojej 
służbie szczególnie wiele uwagi poświęcał ewan-
gelizacji, diakonii i ekumenii. Ksiądz Walter był 
wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Wolno-
ści Religijnej, działał w Towarzystwie Przyjaźni 
Polsko-Izraelskiej, Ekumenicznej Fundacji Po-
mocy „Samaritanus”, był członkiem Rady Nad-
zorczej Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie. 
Był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego i inicjatorem powstania od-
działu w Warszawie. 

Zmarł nagle 27 stycznia 1995 roku. Jego po-
grzeb 4 lutego 1995 r. zgromadził tłumy war-
szawskich ewangelików, duchownych luterańskich 
z kraju i z zagranicy, zwierzchników Kościołów 

PUBLIKACJE

Z przyjemnością informujemy, że mija już prawie rok od 
czasu, gdy nasza parafia otrzymała nagrodę Lidera Zmian 
roku 2019 za udaną rewitalizację kościoła Świętej Trójcy. 
Z tej okazji pojawiła się publikacja podsumowująca kon-
kurs Lider Zmian 2019. Perły Mazowsza V. Edycja Spe-
cjalna. Fundusze Europejskie w obiektywie wydana przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Obok historii Konkursu Lider Zmian  w publikacji 
przedstawione zostały krótko obiekty i instytucje, które 
otrzymały tytuł zwycięzcy lub wyróżnienia w swojej ka-
tegorii. Całość dopełniają kolorowe fotografie opisanych 
w książce miejsc.

PERŁY MAZOWSZA V – PUBLIKACJA LIDER ZMIAN 2019

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy w ubiegłorocznym konkursie oddali swój głos na 
naszą świątynię.

www.trojca.waw.pl
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Z KART HISTORII…

Życie Heleny Bursche, urodzonej ponad 130 
lat temu wykracza swoim zasięgiem poza 

pamięć osób żyjących, a wczesny okres jej życia 
był poza żywą, przekazywaną pamięcią nawet dla 
osób urodzonych przed ostatnią wojną. Okres 
ponad czterdziestu lat jest tym momentem, kie-
dy wspominać zaczynają ci, którzy byli świadkami 
jakichś wydarzeń – idąc za przemyśleniami Jana 
Assmanna z jego głośnej książki Pamięć kulturo-
wa1. Obecnie dotyczy to pokolenia, które pamię-
ta ostatnie dwie dekady życia mojej bohaterki, 
ostatniego, dodajmy, pokolenia, które ją w ogóle 
pamięta.

Dla piszącego te słowa postać Heleny Bur- 
sche, ważnej osoby w rodzinie, i tak jest „szczęś-
liwa”, gdyż zachowało się o niej sporo przekazów 
i trochę innych źródeł, za to niestety bardzo mało 
tekstów pisanych przez nią własnoręcznie. Zain-
teresowanie osobą Heleny Bursche (w rodzinie 
zwanej Lunią) pojawiło się u mnie dość wcześnie 
i wyrażałem je na tyle natrętnie, by zainspirować 
jej siostrzeńca Tadeusza Wegenera (zm. w 2009 r.) 
do napisania w 2002 roku jej krótkiego życiory-
su. Życiorys ten, choć objął trzy i pół obszernych 
stron maszynopisu, pokazał dobitnie, jak w su-
mie mało faktów z wczesnego okresu życia He-
leny Bursche przetrwało w pamięci rodzinnej do 
nowszych czasów. Ograniczają się one w dużej 
mierze do wiadomości na temat jej ojca, pastora 
w Wiskitkach, a potem w Warszawie, a następnie 
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w Królestwie Polskim. Pierwsza parafia Juliu-
sza Burschego, bo o nim mowa, znajdowała się 

1 Jan Assmann, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywa-
nie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 
Warszawa 2008.

HELENA BURSCHE (1886-1975) 
EWANGELICKA EMANCYPANTKA

właśnie w Wiskitkach, małej miejscowości nieda-
leko przemysłowego Żyrardowa. Dobra prywatne, 
do których należało miasteczko, wraz z siedzibą 
dworską ‒ Guzowem ‒ stały się domem dla kil-
kuset kolonistów sprowadzanych od 1797 r. przez 
ich właściciela, znanego później męża stanu Felik-
sa Łubieńskiego. W samych Wiskitkach osadzono 
kolonię sukienników2. Myśląc o ich potrzebach 
duchowych Łubieński wyjednał zgodę władz na 
założenie nowej parafii luterańskiej w miasteczku, 
która początkowo obejmowała m.in. miasta Bło-
nie, Mszczonów, Nieborów i Sochaczew, potem 
także Łowicz. Wiskitki upadły jednak jako wczes-
ny ośrodek przemysłu i żyły odtąd w cieniu więk-
szych ośrodków, stając się w 1836 r. filią nowej pa-
rafii w Łowiczu, a potem wegetując w cieniu roz-
wijającego się ośrodka lniarskiego w Żyrardowie, 
czyli największego „company town” w tej części 
Europy. Nabożeństwa odprawiano w wybudowa-
nym w latach 1854‒1862 murowanym kościele, 
którego budowa poprzedziła przywrócenie Wi-
skitkom statusu parafii3. Około połowa wiernych 
parafii mieszkała w okresie wikariatu Bursche-
go (1885‒1887) w pobliskim Żyrardowie, który 
w 1898 r. uzyskał własną parafię. Większość po-
zostałych wiernych mieszkała na wsi oraz posługi-
wała się językiem niemieckim. Rodzina mieszkała 
w murowanej plebanii wybudowanej kilka lat po 
kościele przez ówczesnego proboszcza Rudolfa 
Zirkwitza w latach 1859‒18604. Na budowę koś-
cioła, jak i plebanii, składali się finansowo głównie 

2 Paweł Fijałkowski, Ewangelicy na południowo-zachod-
nim Mazowszu w  XVIII/XIX w., „Przegląd Historycz-
ny”, 1991, 82/1, s. 125‒133 (tu: s. 128).

3 Ibidem, s. 131.
4 Parafia ewangelicko-augsburska w  Wiskitkach, „Zwia-

stun Ewangeliczny”, 31.12.1863, nr 24, s. 378‒379).



INFORMATOR Nr 2-3 (103-104) 2020

25

wierni, co było dla nich sporym obciążeniem, nie 
byli bowiem majętni. Te szczegóły z dziejów małej 
miejscowości, w której mieściła się parafia luterań-
ska, pokazują dobrze, choć oczywiście wycinkowo, 
złożone i czasem trudne dzieje osadników z Nie-
miec i Czech, którzy trafiali na ziemie Królestwa 
Polskiego od końca XVIII w. do początku XX w., 
osadników, do których należała też sama rodzina 
Burschów, przybyłych w latach dwudziestych XIX 
w.

Kontekst wielkiego przemysłu żyrardowskie-
go nie jest też zupełnie obcy dla moich rozważań, 
gdyż to z wielkiej rodziny przemysłowej pocho-
dziła matka Heleny, Helena Amalia z domu Kru-
sche. Kruschowie należeli do właścicieli dużych 
zakładów włókienniczych, daleko co prawda od 
Żyrardowa, w Pabianicach pod Łodzią, do któ-
rych dotarli jako osadnicy fabryczni we wrześ-
niu 1825 r. Zakłady te znane były później jako 
spółka akcyjna „Krusche i Ender”. Wchodząc 
do tej burżuazyjnej rodziny, Juliusz Bursche bar-
dzo podniósł swój status społeczny, a także mógł 
dysponować sporym posagiem żony (z dziennika 
jej brata wynika, że wynosił ponad 11 tys. rubli), 
dzięki któremu zakupił sporo ziemi w zdomi-
nowanej przez ludność luterańską Wiśle na Ślą-
sku Cieszyńskim (lub Austriackim, jak wówczas 
się nazywał). W chwili przystępowania do ślubu 
w 1885 r. zarówno nestor rodziny Kruschów i za-
razem dziad Heleny Amalii, Karl Beniamin, jak 
i jej ojciec Beniamin junior już nie żyli (zmarli od-
powiednio w 1882 i 1876 r.). Brat Heleny Amalii 
i serdeczny przyjaciel Juliusza Burschego z okresu 
ich studiów w Dorpacie Alfred Krusche, znany 
pabianicki lekarz, odnotował w swoim dzienniku 
pod 14 października 1886 r. fakt narodzin pierw-
szego dziecka: „Helci”. Imię w sposób oczywisty 
dostała po matce, dodać do tego można też fakt, 
że sam Alfred nazwał tak i swoją córkę, urodzoną 
w maju 1890 r. i ochrzczoną przez Juliusza, która 
jednak – w odróżnieniu od mojej długowiecznej 
bohaterki ‒ zmarła dwa dni po urodzeniu. 

Z okresu dzieciństwa Heleny mamy bar-
dzo mało wiadomości. Życie rodziny kręciło się 

wokół bardzo aktywnej działalności jej ojca, który 
został wybrany trzecim pastorem w Warszawie, 
a potem szybko awansował: między warszawskim 
mieszkaniem pastorskim przy ul. Królewskiej, 
blisko budynku kościoła św. Trójcy, a zakupioną 
w 1903 r. posiadłością w Wiśle. Z tej ostatniej 
zachowały się liczne zdjęcia, na których widać 
córki Juliusza na wielkim terenie posesji oraz na 
wycieczkach górskich, które Helena z pewnością 
polubiła. W Warszawie rodzina zajmowała fronto-
we mieszkanie na pierwszym piętrze w kamienicy 
przy ul. Królewskiej 195. Z dzieciństwa Helena na 
pewno pamiętała wizyty współpracowników ojca, 
a także oficjalnych gości, w tym obiady wydawane 
corocznie w pierwszym dniu synodów kościel-
nych6. A także oczywiście święta. Do naszych cza-
sów przetrwało kilka fotografii z warszawskiego 
mieszkania, w formie negatywów, obecnie zeska-
nowanych. Widać na nich wytworny, czterome-
trowej wysokości salon, wyposażony w garnitur 
stylowych mebli i fortepian. W tym dość stan-
dardowym i nieco anonimowym mieszczańsko-
-burżuazyjnym wystroju znaleźć można jednak 
elementy bardziej indywidualne. Obrazy na ścia-
nach zdradzają religijne zakorzenienie rodziny: 

5 Krystyna Machlejd, Saga ulrichowsko-machlejdowska, 
Warszawa 2006, s. 162.

6 Ibidem, s. 203.

Helena Bursche we wnętrzu salonu mieszkania pastorskiego  
przy ul. Królewskiej (pierwsza dekada XX w.)
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rycina Chrystusa wśród dzieci dominuje we wnę-
trzu. Zdradzają także rodzinne pasje turystyczno-
-górskie w postaci widoków wysokogórskich 
z rwącymi strumieniami oraz pionowymi ścianami 
skalnymi. Widać też obraz o modnej ludowej te-
matyce, przedstawiający modlącą się wieśniaczkę 
(lub wieśniaka). Na dobrze zachowanym zdjęciu 
z jednej z wycieczek wiślańskich widzimy Helenę 
wraz z bratem Stefanem, późniejszym studentem 
w Darmstadt, a potem dyrektorem w zakładach 
Krusche-Ender oraz stryjem Emilem, lekarzem 
i przyszłym naczelnym lekarzem szpitala ewange-
lickiego w Warszawie. Co jednak można wyczytać 
ze zdjęcia poza szczegółami dotyczącymi twarzy 
i strojów modnych w początku XX w.? Brak źró-
deł pisanych powoduje, że trudno coś powiedzieć 
o życiu Heleny w tym okresie. 

Około połowy lat dziewięćdziesiątych XIX w. 
przed rodziną Burschów pojawiła się kwestia 
wyboru szkoły dla najstarszej córki. Szkolnictwo 
żeńskie było już bardzo rozwinięte do tego cza-
su w Warszawie. W grę wchodziła „pełna”, czyli 
wówczas sześcioklasowa szkoła. Poza pozio-
mem decydowała także lokalizacja. Helenę wy-
słano na pensję Anieli Hoene, mieszczącej się 
przy ul. Mazowieckiej 4, blisko skrzyżowania ze 
Świętokrzyską, a więc niedaleko „ewangelickiego 
zakątka w Warszawie”, czyli zabudowań zboro-
wych oraz oczywiście mieszkania rodziny przy ul. 

Królewskiej. Szkoła została założona w 1886 r., 
roku urodzin Heleny, i mieściła się w lokalu daw-
nej pensji Krzywobłockiej, który stanowił część 
– jak widać na Planie Lindleya – wielkiej kamieni-
cy nr hip. 1346D, z jednym dużym i jednym nie-
wielkim podwórzem. Było tam dość miejsca i na 
szkołę i na internat, który był tam też prowadzo-
ny. Właścicielem posesji w 1900 r., zgodnie z tary-
fami, był niejaki Władysław Grotowski.

Warunki, w jakich się uczyła, były specyficz-
ne i uwarunkowane sytuację geopolityczną kraju. 
Królestwo Polskie, którego stolicą była Warszawa, 
było pod rządami rosyjskimi, a po ostatnim nie-
udanym powstaniu 1863 roku rozpoczęła się bar-
dziej intensywna polityka integracji z resztą pań-
stwa tej nieposkromionej, wysuniętej najdalej na 
zachód części imperium. Ujednolicono wówczas 
stopniowo „Prywislinskij Kraj” z resztą imperium 
pod względem politycznym. Szkolnictwo zaczęło 
być ujednolicane już w 1839 r., gdy powstał War-
szawski Okręg Szkolny – edukacja miała wszak 
zrobić z Polaków jeśli nie Rosjan, to co najmniej 
wiernych poddanych cara. Wówczas jednak nie 
było wystarczającej liczby Rosjan w Królestwie, 
by obsadzić nimi szkolnictwo, co zaczęło się 
zmieniać kilka lat po klęsce powstania styczniowe-
go. Oficjalnie już od 1869 r. jedynie lekcje religii 
mogły odbywać się w języku polskim7. Najważ-
niejszymi placówkami edukacji warszawskiej były 
państwowe gimnazja rządowe, których nota bene 
było za mało jak na potrzeby licznego mieszczań-
stwa wspartego przez „wysadzonych z siodła” po-
tomków szlachty, których pozbawiono majątków 
na fali represji popowstaniowych. Ze względu 
na to, że role społeczne przewidziane dla kobiet 
nie wymagały zbyt dużej wiedzy, a raczej wiedzę 
bardziej praktyczną, związaną z domem i podsta-
wami edukacji dzieci, nie przewidziano dla nich 
też zbyt wielu szkół. W Warszawie istniały cztery 
gimnazja żeńskie wraz z jednym progimnazjum 

7 Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, Z dziejów taj-
nych pensji żeńskich w  Królestwie Polskim, „Rozprawy 
z dziejów oświaty”, 1967, 10, s. 108‒160 (tu: s. 111).

Helena Bursche z bratem Stefanem i stryjem Emilem w Wiśle,  
ok. 1903 r.
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oraz elitarny Instytut Aleksandryjsko-Maryjski. 
Co ważne, wszystkie te gimnazja istniały od po-
czątku okresu popowstaniowego i żadne nie 
przybyło w ciągu żywiołowego wzrostu miasta 
(od niecałych 300 tys. do prawie 900 tys. miesz-
kańców), podczas, gdy liczba gimnazjów męskich 
klasycznych wzrosła: z sześciu w 1870 r. do ośmiu 
w 1914 r.8 Braki te wypełniały pensje prywatne 
dla dziewcząt, których powstało bardzo dużo, 
a pierwszą z nich, pensja Jadwigi Papi, powstała 
już w 1869 r.9

To jednak nie niedobór placówek państwo-
wych decydował o dużej liczbie pensji żeńskich, 
ale przede wszystkim fakt, że na pensjach uczyli 
Polacy i Polki i to zasadniczo w języku polskim. 
Czemu w ogóle polscy rodzice mieli w Warsza-
wie wysyłać dzieci do gimnazjów rządowych, 
gdzie cała nauka odbywała się po rosyjsku? Na-
uka tam była po pierwsze pełniejsza (siedmiokla-
sowa), dużo tańsza (dotowana przez państwo), 
a poza tym gimnazja dawały więcej uprawnień. 
Ten ostatni argument miał dużo większe znacze-
nie dla uczniów płci męskiej, którzy mieli dużo 
więcej możliwości rozwoju osobistego niż ko-
biety w tym czasie. Stąd też liczba prywatnych 
pensji żeńskich była szczególnie duża. W latach 
1895‒1899, a więc w czasie pierwszych lat edu-
kacji Heleny, Kalendarz Ungra wymieniał oprócz 
licznych żeńskich najsłabszych szkół prywatnych 
jedno- i dwuklasowych: 2 szkoły trzyklasowe, 7 
czteroklasowych (spadek do trzech w 1899 r.), 
jedną pięcioklasową oraz 13 sześcioklasowych 
(wzrost do 17 w 1899 r.), w tym tak znane jak 
pensja Jadwigi Sikorskiej przy ul. Marszałkowskiej 
153 i Stefanii Tołwińskiej przy ul. Chmielnej 48. 
Wśród pensji prywatnych można zwrócić uwagę 
na pensję ewangeliczki Pauliny Hewelke, córki 

8 Lech Królikowski, Szkolnictwo dawnej Warszawy. Od 
połowy XVII wieku do wybuchu drugiej wojny świato-
wej, Warszawa 2008, s. 410‒414.

9 Anna Wajs, Materiały do dziejów warszawskiego szkol-
nictwa XIX i XX w. w zasobie Archiwum Państwowego 
w Warszawie, „Archeion”, t. 69, 2018, s. 412‒425 (tu: s. 
416).

pastora Ottona, którą zaczęła prowadzić w 1896 r. 
Gdyby to było trochę wcześniej, być może Hele-
na Bursche zostałaby wysłana do tej szkoły? Same 
z kolei fluktuacje liczby pensji ukazują tendencję 
do ich rozwoju i zwiększania liczby klas, można 
więc powiedzieć, że pensje prywatne były często 
rozwojowe, a docelowym ideałem było osiągnię-
cie poziomu pełnej szkoły prywatnej sześciokla-
sowej, przyciągającej „elitę dziewczęcą”10, takiej 
jaką była pensja Anieli Hoene.

Jak wspominano po latach, na pensji tej uczyły 
się córki rodzin ziemiańskich, przeważnie z tere-
nów dzisiejszej Ukrainy (Kijowszczyzna, Wołyń) 
oraz oczywiście z rodzin inteligencji warszaw-
skiej11. Do jej absolwentek należały Lucyna Ro-
bowska (z d. Pawłowska), pianistka i kompozytor-
ka starsza o dziesięć lat od Heleny, Zofia Nałkow-
ska, znana pisarka, starsza od Heleny, Stanisława 
Kawińska, aktorka teatralna, którą być może zna-
ła z klasy, gdyż była jej rówieśniczką oraz sporo 
młodsze: działaczka katolicka Władysława Ko-
złowska (prowadziła Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej) oraz Jadwiga Smosarska (od 
ok. 1908 r.), znana aktorka międzywojenna. Po 
pierwszej wojnie światowej do grona pensjonarek 
zapisał córkę Monikę Stefan Żeromski, który, ra-
zem z Władysławem Reymontem bywał gościnnie 
w szkole. Karierze szkoły (która po 1918 r przez 
kilka lat jeszcze pozostawała szkołą prywatną) 
sprzyjała lokalizacja przy ul. Mazowieckiej, jed-
nym z centrów artystycznych Warszawy.

Pensję tę opisała w pierwszym tomie Dzienni-
ków Zofia Nałkowska, dwa lata starsza od Heleny 
Bursche. Uczyła się tam w starszych klasach od 
1899 do 1902 r., dopełniając jedynie edukacji, jaką 
jej serwowano w domu. Dzięki niej znamy trochę 
nazwisk nauczycieli12. We wspomnieniach sześć 

10 Romana Pachucka, Pamiętniki z lat 1886‒1914, opr. Jan 
Hulewicz, Wrocław 1958, s. 21.

11 Zjazd wychowanek pensji p. Hoene-Przesmyckiej, „Tygo-
dnik Ilustrowany”, 1927, nr 32, s. 658.

12 Nauczycielem rysunków był niejaki Szpadkowski ‒ Zo-
fia Nałkowska, Dzienniki 1899‒1905, opr. H. Kirchner, 
Warszawa 1975, s. 63‒64; literatury polskiej: Józefa 
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lat młodszej od mojej bohaterki Jadwigi Kopcio-
wej z domu Jaroszyńskiej klasa miała czterdzieści 
dziewcząt, poza kilkoma wyjątkami córek z uboż-
szych domów była to wszystko zamożniejsza inte-
ligencja. Dzięki niej oraz archiwum szkoły wiemy, 
że koszt rocznego pobytu dziecka wynosił 120 
rubli (dane źródłowe uściślają to do 125 rubli13), 
sumę może nie najwyższą w Warszawie14, ale dość 
wysoką, szczególnie w porównaniu do gimna-
zjów państwowych (30 rubli w 1870 r., potem 50  
rubli15), płatną w dwóch ratach. 

Warto się jeszcze lepiej przyjrzeć szkołom 
i drodze edukacji Heleny Bursche ze względu 
na to, że świat szkolny stał się jej światem tak-
że w dalszym życiu. Nie dysponujemy wystar-
czającymi źródłami do wczesnych lat jej życia, 
dlatego pomocne będą wspomnienia jej rówieś-
niczki, jednej z polskich emancypantek Romany 
Pachuckiej. Pensja prywatna była w jej czasach 
specyficznym tworem. Przełożona miała w niej 
despotyczną władzę, decydowała o profilu ideo-
wym, najmowała nauczycieli oraz decydowała 
o przyjęciach uczniów. Jej nazwisko stawało się 
„sztandarem uczelni”16. Aniela Hoene miała ta-
lent pedagogiczny, co wspominano po latach 
podczas wielkiego zjazdu uczennic w czerwcu 

Sawicka ps. Ostoja (1859‒1920); narzuconym nauczy-
cielem Rosjaninem, uczącym historii, języka i  litera-
tury rosyjskiej (z  którym Nałkowska miała dyskusje 
na lekcjach i w którym się nawet zakochała): Emilian 
Witoszinskij ‒ ibidem, s. 65; niejaki Płoński uczył 
francuskiego – ibidem, s. 65, wyjątkowo wymagający, 
nauczycielem historii był ex-powstaniec Bonifacy Dzia-
dulewicz (1844‒1901) – ibidem, s. 161‒163; w  szko-
le uczył też astronom Gabriel Tołwiński – ibidem, s. 
47‒49, oraz niejaki Śliwiński, nauczyciel baletu – ibi-
dem, s. 174. Jednym z najświatlejszych nauczycieli był 
znany geograf Wacław Nałkowski, ojciec Zofii.

13 Jadwiga Kopeć, Dziecko dawnej Warszawy, Warszawa 
1981, s. 164; Jolanta Niklewska, Prywatne szkoły średnie 
w Warszawie 1905‒1915, Warszawa 1987, s. 28.

14 Opłata w znanej męskiej szkole Górskiego wynosiła 80 
rubli w 1889 r., podniesione potem do 100 rubli, w in-
nych męskich szkołach prywatnych mogła wynosić 150 
rubli rocznie: Lech Królikowski, s. 451.

15 Lech Królikowski, s. 450.
16 Romana Pachucka, s. 22.

1927 r. Wspomniano tam o jej umiejętności „tra-
fiania do serc i dusz dziewczęcych”, a także o uła-
twianiu nauki uboższym uczennicom17 Do szkoły 
Anieli Hoene przyjmowano uboższe uczennice 
za niższe wpisowe, a w źródłach nie napotkałem 
wzmianek o ich gorszym traktowaniu. Nie było 
to jednak powszechną sprawą, biorąc pod uwagę 
relację Pachuckiej. Na pensji, w której się uczy-
ła (J. Gizińskiej przy ul. Ceglanej) „opłacającym 
pełną taksę wolno było o wiele więcej niż nam; 
nas surowiej traktowano, niesłusznie podejrze-
wano o psoty i przestępstwa szkolne, odsuwano 
od popisów, pierwszych nagród, pochwał. Bo-
gate miały pierwszeństwo, one się tym pyszniły, 
a w nas, uboższych, rodziły się zazdrość, gniew 
i bunt”18. U Anieli Hoene było inaczej. Jadwiga 
Kopeć wspominała przykładowo swoją koleżankę 
z pensji pani Hoene, córkę robotnika i praczki, jej 
zachwyt na widok salonu w mieszkaniu pamiętni-
karki oraz szok, jaki wywołał w Jadwidze widok 
sutereny, w której mieszkała jej koleżanka19.

Pensje prywatne jak pisałem, w odróżnieniu 
od gimnazjów państwowych, prowadzone były 
przez polskie środowiska. W prywatnych szko-
łach dzieci poznawały literaturę polską i uczyły się 
na pamięć romantycznych wierszy, co stanowiło 
niejako kanon polskości. Ważne były też języki 
obce. Na swojej pensji Pachucka uczyła się aż 
czterech języków naraz. Oprócz polskiego i obo-
wiązkowego rosyjskiego – także niemieckiego 
i francuskiego. Niewykluczone, że i Helena uczyła 
się tych języków na pensji, gdyż władała nimi – 
wraz z angielskim ‒ świetnie w późniejszych ży-
ciu. Oczywiście niemiecki znała już z domu, stąd 
jej wyjątkowo dobre opanowanie tej mowy. Ta 
wielojęzyczność, choć w wypadku Heleny impo-
nująca, nie była rzadkością. Jednym lub dwoma 
językami obcymi posługiwali się niemal wszyscy 
przedstawiciele inteligencji i burżuazji, co było 
jednym z cech życia pod panowaniem imperiów 

17 Zjazd wychowanek pensji p. Hoene-Przesmyckiej.
18 Romana Pachucka, s. 29.
19 Jadwiga Kopeć, s. 170‒171.
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w środkowej czy środkowowschodniej Europie. 
Potrzeba nauki języków była sprawą konieczno-
ści, więc podczas gdy inne przedmioty opanowy-
wano „starożytną” metodą pamięciową, języki 
były uczone metodą konwersacyjną przez rodowi-
te Francuzki i Niemki20. Ta cecha kultury zaczęła 
zamierać w momencie politycznego triumfu idei 
narodowej po 1918 r. Następne pokolenie w ro-
dzinie, wychowane w wolnej Polsce, znało naj-
częściej już tylko jeden obcy język. Siostrzeniec 
Heleny Tadeusz Wegener znał dobrze wyłącznie 
język niemiecki (który opanował ostatecznie do-
piero po 1945 r. na studiach w Getyndze), sio-
strzenica Jadwiga Burschówna mimo znajomości 
podstaw kilku języków obcych – żadnego dobrze 
się nie nauczyła.

Profil ideowy szkoły był dość konserwatywny, 
na ile oczywiście można wnioskować z wyrywko-
wych informacji. Dużo mówi fakt, że szkoła zo-
stała przejęta po pierwszej wojnie światowej przez 
Katolicki Związek Polek. Z relacji Nałkowskiej 
wiemy, że nauczyciel niechętnie odnosił się do 
najnowszej poezji, którą wówczas zwano „dekan-
dentyzmem”. Pensyjne wieczorki taneczne, które 
urządzano dla uczennic, z których część miesz-
kała w internacie, obywały się bez męskich part-
nerów. „Na innych pensjach przełożone zapra-
szają jako tancerzy braci i kuzynów pensjonarek. 
U nas nigdy21” – kwitowała Nałkowska. O samej 
przełożonej wspomniała przy okazji poważnej 
rozmowy z nią po pierwszym roku swej nauki. 
Z jednej strony Hoene-Przesmycka naciskała, by 
Nałkowska dalej się uczyła oraz by stała się nie-
zależną kobietą, nauczycielką, z drugiej ostrzegła 
ją przed rozgłaszaniem komukolwiek, że nie cho-
dzi do kościoła, co może źle wpłynąć na kontakty 
z ludźmi22. Konserwatyzm obyczajowy wynikał 
u niej – jeśli można wyrokować z relacji z jednej 

20 Romana Pachucka, s. 27‒28. Na pensji Anieli Hoene 
w  późniejszych latach niemieckiego uczyła Niemka, 
niejaka panna Elsa: Jadwiga Kopeć, s. 162.

21 Zofia Nałkowska, Dzienniki, s. 73.
22 Ibidem, s. 79‒80. O jej czułości przy pożegnaniu na ko-

niec szkoły: s. 179.

rozmowy – ze względów bardziej praktycznych 
niż doktrynalnych. Aniela Hoene bowiem pry-
watnie była bardzo zainteresowana np. nowymi 
prądami w literaturze, a w 1903 r. poślubiła zna-
nego pisarza Zenona Przesmyckiego „Miriama”. 
W sumie więc można wnioskować z tego wyłącz-
nie tyle, że pensja nie miała opinii szczególnie 
liberalnej.

Realia zaborowe w tym czasie nie dawały 
o sobie zapomnieć. Romana Pachucka wspomi-
nała, że także pensje prywatne obowiązywał ry-
gor okazywania czci monarsze: „Uczyłyśmy się, 
nieraz z płaczem, tytułów cesarza i jego rodziny. 
Podczas galówek parami szłyśmy do kościoła bez 
względu na pogodę. […] Pamiętam, że gdy ce-
sarz Mikołaj II przybył do Warszawy, cała nasza 
szkoła z polecenia władz szkolnych stała na Kra-
kowskim Przedmieściu i wiwatowała. Tak nam ka-
zano”. Pewnie i Helena Bursche była wśród tych 
wiwatujących. Oficjalnym językiem wykładu był 
język polski, jedynie dla obowiązkowych przed-
miotów języka, literatury i historii rosyjskiej był 
to język Puszkina. Do 1905 r. historii i geografii 
Polski uczono konspiracyjnie. Nauka polskiej hi-
storii zazwyczaj kończyła się na rozbiorach, a li-
teratury na twórczości wieszczów narodowych 
– dodajmy, że na pensji Hoene-Przesmyckiej na 
pewno także Norwida, gdyż przyjaciel i przyszły 
mąż przełożonej był odkrywcą jego twórczości. 
Te nielegalne lekcje umieszczane były albo przed 
pierwszą „oficjalną” lekcją lub na końcu, np. 
w czasie przeznaczonym na lekcje robót23. Wspo-
mnienia uczniów pełne są opowieści o oszukiwa-
niu państwowych inspektorów szkolnych podczas 
ich wizytacji, o tajnych dzwonkach ostrzegających 
personel, o ukrywaniu nielegalnych zeszytów do 
polskiego i wyjmowaniu przyborów do robótek 
ręcznych. Są one o tyle istotne, że metody wypra-
cowane w ciężkich dla szkolnictwa narodowego 
czasach przydawały się później podczas okupacji 
wojennej. Sama zaś pensja, jej profil i działalność 
jest o tyle ważna, że dostarczyła ona w przyszłości 

23 Romana Pachucka, s. 43‒44.
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wzoru dla założonej później przez parafię Ewan-
gelicko-Augsburską św. Trójcy żeńskiego gimna-
zjum. Na koniec dodam, że po zjeździe uczennic 
pensji w 1927 r. utworzono „Koło b. wychowa-
nek pensji Anieli Hoene-Przesmyckiej”24, podob-
ne zapewne do stowarzyszenia „wazowianek”…

Wojna rosyjsko-japońska wywołała szok 
w Europie, a narody tworzące imperium zaczęły 
domagać się praw. Tak było też w Warszawie. 27 
stycznia 1905 r. wybuchł w Królestwie Polskim 
strajk szkolny, czyli zamknięto wszystkie szkoły 
prywatne w celu wymuszenia ustępstw ze strony 
caratu: walczono nie tylko o całkowicie polską 
szkołę, ale i o zrównanie programów szkół mę-
skich i żeńskich. Był więc tu i aspekt emancypa-
cyjny. Zrównanie miało obejmować też szkolni-
ctwo prywatne i publiczne, gdyż żądano, by szkoły 
te mogły także ubiegać się o status siedmioklaso-
wych, do tej pory wyłącznie rządowych. Władze 
na to nie przystały, ale udało się uzyskać zgodę na 
naukę części przedmiotów w języku polskim oraz 
na umożliwienie podniesienia rangi prywatnym 

24 Zjazd wychowanek pensji p. Hoene-Przesmyckiej.

zakładom naukowym do siedmioklasowych. Oj-
ciec Heleny Juliusz Bursche, wybrany w tym cza-
sie zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego czyli generalnym superintendentem, 
prowadził pertraktacje mające na celu spolszcze-
nie edukacji w szkołach wyznaniowych ewangeli-
ckich, udawał się też w tym celu do Petersburga, 
sprawa walki o polską szkołę była więc na pewno 
bliska mojej bohaterce. W tym czasie Helena na 
pewno była już po pensji i mogła udzielać kore-
petycji. Zgodnie z życiorysem Heleny, napisanym 
przez Marię Żytkow, około 1905 r. wyjechała ona 
jednak do Szwajcarii celem pogłębienia znajomo-
ści języków obcych25. Nasuwa się pytanie, czy He-
lena pozostała w kraju podczas strajku i udzielała 
lekcji na tzw. tajnych kompletach (nazwa pocho-
dzi od każdorazowego kompletowania grupy ucz-
niów, która miała tworzyć nieformalną klasę)? Czy 
może to nie właśnie strajk szkolny (do którego 
się na pewno przyłączyła) i związany z tym brak 
zajęcia spowodował jednak decyzję o wyjeździe? 

25 Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny w Warszawie, 
[Warszawa] bez daty wyd., s. 93‒94.

Helena Bursche (druga od lewej) 
jako panienka w okresie po 
ukończeniu pensji, w otoczeniu 
matki (siedzi po prawej od Heleny) 
i sióstr na terenie wiślańskiego 
„Zacisza” (po 1903 r.)
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Pachucka wspomina o rodzinach, które wysyłały 
synów i córki na naukę na czas strajku do Rygi, 
Szwajcarii, Francji, może więc Helena została wy-
słana do Szwajcarii na takiej właśnie zasadzie? Na 
pewno jakąś rolę grała pozycja zawodowa ojca, 
ważnego dostojnika państwowego, który nie mógł 
sobie pozwolić na jakąkolwiek dłuższą działalność 
wywrotową członków rodziny. Na to pytanie nie 
da się w tej chwili jednak odpowiedzieć. Trudno 
też ocenić, czy razem z nią wyjechała młodsza 
od niej o trzy lata siostra Maria, także późniejsza 
nauczycielka. W każdym razie tu drogi życiowe 
Romany Pachuckiej i Heleny Bursche się rozeszły. 
Romana założyła prywatną, nielegalną szkółkę dla 
biednych dzieci, a potem wyjechała na studia do 
Galicji, gdzie kobiety były już – w odróżnieniu od 
kraju carów ‒ przyjmowane na wyższe uczelnie, 
zaś potem do Paryża. O mojej bohaterce z kolei ‒ 
poza faktem dłuższego wyjazdu zagranicznego ‒ 
nic nie wiadomo przez następne sześć lat, co jest 
największą białą plamą w jej życiorysie. 

Kim była Helena Bursche po ukończeniu 
pensji? Raczej nie przejawiała sympatii dla idei 
rewolucyjnych, nie była też zagorzałą „rewolucyj-
ną” emancypantką w rodzaju Pauliny Kuczalskiej- 
-Reinschmitt i środowiska warszawskiego cza-
sopisma „Ster”. Nie można zapominać, że była 
córką pastorską i najprawdopodobniej zwolen-
niczką emancypacji w bardziej konserwatywnym 
wydaniu, w czym pobyt na pensji pani Hoene 
mógł ją utwierdzić. Jak pokazała swoim życiem, 
walczyła o edukację kobiet, o to, by kobiety potra-
fiły być samodzielne i zaradne życiowo. Nie były 
to jednak idee nowe, ich źródła można już znaleźć 
w działalności pierwszych „entuzjastek” z pokole-
nia Narcyzy Żmichowskiej (ur. w 1819 r.) i w po-
zytywistycznej publicystyce redaktorów warszaw-
skiego „Bluszczu”, gdzie rolą kobiety była nadal 
szeroko pojęta opieka nad domem i rodziną, ale 
rola aktywna, ze świadomością realiów świata i fa-
chową wiedzą. Świat Heleny Bursche był mniej 
światem walczących o prawa wyborcze i „palą-
cych gorsety” feministek, a bardziej światem ko-
biecego samokształcenia w duchu Emancypantek 

Bolesława Prusa. Co więcej, Helena – a tego je-
stem pewny – nie przeżywała większych kryzysów 
wiary. Raczej obce były jej rozterki Zofii Nałkow-
skiej, wychowywanej przez ateistycznie nastawio-
nego do świata ojca, znanego geografa Wacława, 
czy też rozterki młodego Lwowianina Jana Paran-
dowskiego, opisane barwnie w jego Niebie w pło-
mieniach. Nastrój religijny przepajający mieszkanie 
przy ul. Królewskiej i głęboka wiara jej rodziców 
z pewnością był dla niej solidnym fundamentem 
w życiu i późniejszej działalności.

Po wojażach zagranicznych wróciła do kra-
ju, choć nie wiadomo w którym roku. Wiadomo 
w każdym razie, że w 1911 r. zdała egzamin na 
nauczycielkę domową. Była to naturalna konse-
kwencja wybranej drogi kształcenia się. Pensja 
sześcioklasowa nie dawała takich możliwości. 
Trzeba było kontynuować naukę w gimnazjum 
rządowym lub przejść kurs do egzaminu. Romana 
Pachucka, by jeszcze raz przywołać jej przykład, 
poszła na kurs i aby zdobyć na niego pieniądze 
udzielała korepetycji po domach. Jaką drogą po-
szła Helena nie mamy pewności, nie kończyła 
jednak gimnazjum rządowego. Może ze Szwajcarii 
przywiozła jakieś świadectwo? Od 1912 r. według 
Marii Żytkow (z której nota bene brał swoje wia-
domości Tadeusz Wegener dla tego okresu) Hele-
na zaczęła uczyć w szkołach. Najprawdopodob-
niej miała również prawo założyć własną pensję, 
ale tego nie zrobiła, choć finanse rodziny mogły 
jej to umożliwić. Tutaj prawdopodobnie widać 
było wpływ ojca. W międzyczasie, w 1906 r., na 
fali odwilży rewolucyjnej otwarte zostało ewan-
gelickie gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja. 
W przemówieniu, jakie wygłosił lata później 
w lutym 1925 r. miał się wyrazić, że od tamtego 
momentu zaświtała mu myśl, by przy gimnazjum 
męskim powstało i żeńskie. Starania o pozwolenie 
trwały latami i póki rządzili Rosjanie, nie udało 
się go zdobyć: po 1907 r. fala rewolucyjna opadła 
i trudniej było cokolwiek uzyskać od władz. Być 
może jednak Juliusz Bursche tak kierował drogą 
życiową córki, by w przyszłości stała się ona pod-
porą tego wymarzonego gimnazjum.
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Tymczasem od 1911 r. Helena mogła uczyć 
w szkole i jak wynika ze Spisu nauczycieli z 1924 r. 
pracowała w zawodzie przez cały ten czas26. Co 
do dat jej drogi zawodowej w tym okresie jest 
wiele niepewności. W dotąd nieopublikowanych 
wspomnieniach kuzynka bratanicy mojej bohater-
ki, Jadwigi – Bronisława z Kopczyńskich Jawor-
ska z Łodzi napisała, że Helena uczyła niemie-
ckiego na pensji Anieli Hoene-Przesmyckiej, czyli 
w szkole, którą sama ukończyła i gdzie uczyła się 
wówczas matka Bronisławy, Janina z Wagnerów 
(później Kopczyńska). Co ciekawe, na pensji tej 
miał bywać też przyszły mąż drugiej siostry mojej 
bohaterki, Julii, Herman Wegener i… obtańco-
wywać pensjonarkę Jadwigę Smosarską. Wynika 
z tego, że prawdopodobnie po zdaniu egzaminu 
na nauczycielkę została od razu zaangażowana na 
„swojej” pensji.

Trzy lata po zdaniu przez Helenę egzaminu 
nauczycielskiego wybuchła pierwsza wojna świa-
towa. Z tego okresu zachowały się dwa pisane 
przez nią listy, będące pierwszymi posiadanymi 
przez nas źródłami, które wyszły spod jej ręki. 
Lato 1914 r. rodzina spędzała tradycyjnie w Wiśle 
i tu rodzinę zastała wojna. W liście do brata Ste-
fana z 16 listopada 1914 r. pisanym – ze względu 
na cenzurę – po niemiecku i to już z Warszawy, 
wspominała o trudnym czasie oraz o tym, że oj-
ciec był bardzo zajęty. Ze względu na późne przy-
bycie z Wisły (wiemy, że dopiero w październiku) 
straciła godziny korepetycji, ale miała na oku 
„prywatne godziny” (korepetycje?). Wspomniała 
też o lekcjach angielskiego i niemieckiego, jakich 
udzielała najmłodszej siostrze Anieli, wówczas 
osiemnastoletniej. W liście z 8 stycznia następ-
nego roku pisała o świętach, które rodzina spę-
dziła na Królewskiej i o choince, przybranej tylko 
śniegiem (sztucznym) oraz lampkami elektrycz-
nymi. Wygląd takiego drzewka znany jest z jed-
nego z wcześniejszych fotografii z mieszkania na 

26 Helena Bursz [sic] miała według Spisu 11 przepraco-
wanych lat w zawodzie: Spis nauczycieli szkół wyższych, 
średnich, zawodowych…, red. Zygmunt Zagórowski, 
Lwów‒Warszawa 1924, s. 144, stan na 1 stycznia 1923 r.

Królewskiej. Tamto drzewko udekorowane było 
jeszcze świecami… Rodzina znalazła się w trud-
nej sytuacji, ojciec Juliusz odbywał tułaczkę po 
Rosji od 1915 r., by powrócić dopiero w 1917 r. 
przez Szwecję do okupowanego Królestwa. 
Z pewnością rodzinę wspierała wówczas parafia, 
ale nie znamy szczegółów historii tych lat.

Rok 1918 przyniósł niepodległość Polski, 
a w życiu Heleny pojawiła się jej nowa rola, pra-
wej ręki ojca w jego działalności oficjalnej. Juliusz 
Bursche zaangażował się w sprawę plebiscytu na 
Mazurach, który miał zadecydować, do którego 
państwa zostanie przyłączony ten region. Walką 
o pomyślny rezultat plebiscytu zajmował się Ko-
mitet Mazurski, w skład którego wchodził gene-
ralny superintendent. Helena stanęła za to wraz 
z piątką współzałożycieli na czele Zrzeszenia 
Plebiscytowego Ewangelików-Polaków, którego 
celem była współpraca z Komitetem i próba in-
tegracji ludności mazurskiej ze społeczeństwem 
polskim, a w szczególności ze współwyznawcami 
z Rzeczypospolitej. Była to ‒ zgonie ze Statutem 
‒ opieka nad gośćmi z Mazur, znajdowanie miej-
sca dla tych, którzy przyjechali do Warszawy na 
stałe, propagowanie turystyki na Mazury i osied-
lania się tam Polaków, prowadzenie bibliotek 

Wnętrze salonu mieszkania pastorskiego przy ul. Królewskiej 
z bożonarodzeniową choinką (pierwsza dekada XX w.)
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i czytelni oraz wydawanie książek. Jak wiadomo 
plebiscyt przyniósł znaczną porażkę strony pol-
skiej, gdyż przeceniono poziom uświadomienia 
narodowego wśród Mazurów.

Najważniejszym zajęciem Heleny była jednak 
praca w szkole. Helena zdobyła wysokie kwalifi-
kacje zawodowe, do których należał pobyt zagra-
niczny. Dodatkowo w 1919 r. udało jej się złożyć 
egzamin maturalny. Państwo Polskie stało na sta-
nowisku, że ukończenie gimnazjum siedmiolet-
niego nie uprawniało do studiowania, a to było 
celem Heleny. Nie wiadomo, co zadecydowało, 
że Helena miała jednak prawo zdawania matury, 
a to uprawdopodabnia hipotezę, że z pobytu za-
granicznego wróciła z jakimś „papierkiem”. Rok 
1918 był momentem nie tylko uzyskania praw 
wyborczych przez kobiety. Miały one odtąd peł-
ne prawo studiowania, z tym zastrzeżeniem, że 
za czasów carskich miały mniejsze możliwości 
uzyskania praw do tegoż studiowania. Po matu-
rze (złożonej w wieku aż 33 lat!) studiowała na 
Uniwersytecie Warszawskim (już wówczas pol-
skim) filozofię i historię, a absolutorium uzyskała 
w 1924 r., jednocześnie cały czas ucząc. Nic nie 
wiem o szczegółach tych studiów.

Nie wiadomo też w którym roku zatrudniła 
się na pensji założonej przez współwyznawczy-
nię, Wandę z Posseltów Szachtmajerową, do któ-
rej przeszła prawdopodobnie po 1918 r. Szkoła 
ta powstała oficjalnie w 1908 r., choć jej początki 
sięgały rewolucyjnego roku 190527. Początkowo 
była to niejako szkoła „przykolejowa”, gdzie zniż-
ki za opłaty były przyznawane pracownikom jed-
nej z nielicznych w tym czasie polskich instytucji 
w carskiej Warszawie, Zarządu Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej (upaństwowionej w 1913 r.). Szkołę 
założyła córka zawiadowcy stacji Warszawa-To-
warowa Augusta Posselta, wspomniana Wanda 
(ur. 1880). Co ciekawe, Wanda nie mogła złożyć 
po 1918 r. egzaminu maturalnego i dlatego miała 

27 Zielone berety z „koniczynką”. Dzieje szkół Fundacji im. 
Wandy z Posseltów Szachtmajerowej 1905‒1948, red. Jo-
lanta Niklewska, Warszawa 2012, s. 14.

prawo do studiowania – inaczej niż Helena ‒ wy-
łącznie jako słuchaczka nadzwyczajna28. Jedno-
cześnie przy tym prowadziła nadal swoją szkołę, 
a do pomocy brała kolejne swoje siostry, których 
miała czwórkę. Romana Pachucka wspomniała 
i tę szkołę, pisząc, że skupiała niezamożne córki 
urzędnicze29. Szkoła mieściła się pierwotnie przy 
ul. Złotej, a jakiś czas potem przeniosła się do 
większego lokalu przy ul. Chmielnej 80. Z bie-
giem lat okazało się jednak, że dwa wynajmowane 
piętra to stanowczo za mało na potrzeby nowo-
czesnej placówki edukacyjnej. Przełożoną była 
Wanda, zamężna za wojskowym Kazimierzem 
Szachtmajerem, która też uczyła od 1905 r. ma-
tematyki. Oprócz tego historii uczyła od 1905 r. 
Zofia Posselt z męża Trzepińska (ur. 1878), języka 
polskiego uczyła od 1905 r. Janina Posseltówna 
(ur. 1883), katechetką od 1914 r. była Jadwiga 
Posseltówna (ur. 1892), a w 1918 r. dołączyła do 
nich najmłodsza siostra Irena (ur. 1893), która 
oprócz uczenia historii objęła funkcje dyrektor-
skie przy przełożonej. Szkoła zyskała w 1918 r. 
status ośmioletniego żeńskiego Gimnazjum Hu-
manistycznego. Helena Bursche objęła w tej szko-
le lekcje języka niemieckiego. W programie szkoły 
bardzo zwracano uwagę na wyrabianie w uczen-
nicach wrażliwości społecznej30 i otaczano opieką 
uboższe z nich. Nauka języków obcych polegała 
nie tylko na uczeniu samego języka, ale i na przy-
bliżaniu kultury obcego kraju. Jak trudne musia-
ło być to zadanie w okresie rosnących nacjona-
lizmów i ksenofobii świadczy tekst nauczycielki 
języka francuskiego, Haliny Nieniewskiej, kole-
żanki z pracy Heleny, jaki ta zamieściła później, 
w 1933 r., w czasopiśmie „Zrąb”. Przypomnę, 
że był to rok zwycięstwa NSDAP w wyborach 
parlamentarnych w Niemczech. W jej idealistycz-
nym ujęciu nauka języka i kultury miała przybli-
żać narody i neutralizować rosnącą niechęć31, co 

28 Zielone berety z „koniczynką”…, s. 14.
29 Romana Pachucka, s. 22.
30 Zielone berety z „koniczynką”…, s. 38.
31 Zielone berety z „koniczynką”…, s. 104‒106.
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Wśród rusztowań…

‒ jak dziś wiemy ‒ było syzyfową pracą. Nasza 
bohaterka na pewno uczyła tam do roku szkol-
nego 1924/25, gdyż widnieje na zdjęciu grona 
pedagogicznego zrobionego w czerwcu na koniec 
tego roku szkolnego32. W 1923 r., a więc jeszcze 
w czasie pracy Heleny w gimnazjum, pierwszy 
rocznik dziewcząt odbywał egzaminy maturalne33. 
Do ciekawostek może należeć fakt, że z powodu 
braku boiska, uczennice prowadzone były na re-
kreację na nieurządzony wówczas jeszcze skwer 
im. S. Starynkiewicza, tuż obok domu, w którym 
Helena zamieszkać miała kilkanaście lat później, 
już podczas wojny…

Szkoła zaczęła się bardzo rozwijać wkrótce po 
odejściu Heleny w 1925 r. W 1928 r. do szkoły 
posłał córkę Wandę sam marszałek Józef  Pił-
sudski, a po dwóch latach także drugą – Jadwigę. 
Marszałkowa stała się odtąd aktywną „działacz-
ką” rady rodzicielskiej, a na imprezach szkolnych 
bywał sam Naczelnik, a raz na wręczeniu matur 
– także prezydent Mościcki oraz prezydent War-
szawy Stefan Starzyński. Wanda Szachtmajerowa 
rozpoczęła w tym czasie starania o wybudowanie 
nowego gmachu szkolnego, co udało się z niema-
łym trudem w 1932 r., dzięki pożyczce z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, własnym funduszom 
oraz pomocy finansowej znajomych. Po odejściu 
z gimnazjum Helena pozostała w przyjacielskich 
stosunkach z siostrami Posseltównami, kto wie, 
czy nie wsparła finansowo budowy tej nowej sie-
dziby, którą zaprojektował na Ochocie przy ul. 
Białobrzeskiej 44 nie kto inny jak znany architekt 
Romuald Gutt34. 

Rok 1925 okazał się dla Heleny Bursche prze-
łomowy pod kilkoma względami. Po pierwsze 
przed wakacjami w tym roku nastąpiła przepro-
wadzka generalnego superintendenta z miesz-
kania pastorskiego przy ul. Królewskiej do no-
wej siedziby w kamienicy czynszowej przy ul. 
Wierzbowej 2, tuż obok placu Saskiego (później 

32 Zielone berety z „koniczynką”…, s. 147.
33 Zielone berety z „koniczynką”…, s. 29.
34 Zielone berety z „koniczynką”…, s. 32‒33.

Piłsudskiego), naprzeciw oficyn pałacu Brühla. 
Jako że Helena była ‒ podobnie jak dwie z trójki 
jej sióstr ‒ niezamężna, zamieszkała z rodzicami 
w lokalu na pierwszym piętrze. Dodać można, że 
w tym samym domu wynajmował mieszkanie stryj 
Heleny Emil Bursche, „ulubiony” brat jej ojca ‒ 
po przeciwnej stronie klatki schodowej. Dawne 
tradycje się nie zmieniły, m.in. zwyczaj zaprasza-
nia na obiad uczestników corocznych synodów35, 
obradujących w sali posiedzeń kolegium kościel-
nego w budynku między oboma gimnazjami zbo-
rowymi, męskim i żeńskim. 

W tym samym roku zbór ewangelicko-augs-
burski w Warszawie uzyskał wreszcie zgodę 
władz na utworzenie własnego, upragnionego 
gimnazjum żeńskiego. Pieniądze zbierano od lat, 
a fundusz wzbogaciły m.in. środki przekazane 
w darach Juliuszowi Burschemu z okazji jubileu-
szu 25 lat jego posługi kapłańskiej w 1910 r. Nie 
obyło się w końcu i bez sprzedaży jednej z pa-
rafialnych nieruchomości (przy ul. Hożej 836), 
ale dzięki temu w początku października 1925 r. 
możliwe stało się otwarcie nowej placówki. Przy 
przemowach wygłaszanych przy okazji porusza-
nia sprawy gimnazjum oraz przy jego otwarciu 
generalny superintendent ubolewał nad faktem, 
że ewangeliczki warszawskie nie miały gdzie 
otrzymać wykształcenia w duchu ich wyznania 
i ulegały wpływom środowiska katolickiego. Gim-
nazjum miało więc zadania praktyczne, ale także 
symboliczne: miało przypominać czasy Reforma-
cji w Polsce, gdy szkolnictwo ewangelickie stało 
na najwyższym poziomie37. Jednocześnie prezes 
kolegium kościelnego parafii senator Józef  Evert 
podkreślał przy okazji otwarcia szkoły, że „Nie 
z fanatyzmu religijnego, nie z ekskluzywności 
i nie z chęci ekspansji kosztem innych powstaje 

35 Np.: Synod pastorów w Warszawie, „Poseł Ewangelicki”, 
04.04.1925, R. 16, nr 14, s. 1.

36 „Poseł Ewangelicki”, 03.10.1925, R. 16, nr 40, s. 4.
37 Por. artykuł z „Głosu Ewangelickiego” z nr 47 z 1931 r. 

z  okazji poświęcenia sztandaru szkoły, cyt. za: Maria 
Żytkow, Sztandar szkoły, w: Gimnazjum im. Królewny 
Anny Wazówny, s. 31.
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ta uczelnia […]. [Oraz] bez najmniejszej intencji 
separatyzmu społecznego” 38. Ten drugi aspekt 
przyświecał odtąd działalności gimnazjum, które 
otrzymało imię księżny Anny Wazówny i w któ-
rej funkcję dyrektorki od początku objęła moja 
bohaterka. Przyjmowało przez cały okres dzia-
łalności placówki uczennice różnych wyznań: 
obu ewangelickich, rzymsko-katolickiego, a także 
judaistycznego. Według przedwojennych staty-
styk podanych przez Helenę Bursche uczenni-
ce pochodziły w 35,1% z rodzin urzędniczych, 
w 17,9% z rodzin inteligenckich, w 8% z rze-
mieślniczych, w 7,3% z robotniczych i rolniczych, 
w 6,6% z przemysłowych, w 6,6% z kupieckich, 

38 „Poseł Ewangelicki”, 24.10.1925, R. 16, nr 43, s. 4.

w 5,3% z wojskowych i 1,3% z ziemiańskich39. 
Mimo, że szkoła była prowadzona na bardzo wy-
sokim poziomie i była dość droga (75‒100 zło-
tych rocznie), nie było tu atmosfery elitaryzmu, 
co zawdzięczała szkoła na pewno osobowości 
Heleny, przekonanej demokratki. Po latach pod-
kreślała fakt równości w szkole wszystkich bez 
względu na wyznanie. Wychowywano przede 
wszystkim ludzi, jak się wyraziła, w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. Ideały, jakie wyniosła z obu 
szkół żeńskich, z którymi miała w życiu najwięcej 
styczności, prowadziły ją potem jako dyrektorkę, 
o czym świadczy najlepiej program i dzieje szko-
ły w okresie jej istnienia w latach 1925‒1944. Do 
nich zaliczyć można równe traktowanie uczennic, 
dyskretne wspieranie gorzej sytuowanych mate-
rialnie spośród nich: poprzez zniżki w opłatach 

39 Juliusz Gardawski, Biskup Juliusz Bursche i jego rodzina, 
w: Rodzina Burschów. Opowieści o  polskich ewangeli-
kach, red. Karol Karski, Aleksander Łupienko, Bielsko-
-Biała 2016, s. 117‒167 (tu: s. 140).

Fragment domu przy ul. Wierzbowej 2, w którym mieszkał biskup, 
a także Helena Bursche, widoczny w głębi po lewej, widać dwa 

balkony, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego  
(msza polowa na pl. Piłsudskiego w 1938 r.)
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za szkołę, inicjatywy wysyłania pozostających 
w mieście w wakacje uczennic na darmowe ko-
lonie, a także upusty w cenie obiadów40 (i Aniela 
Hoene, i Wanda Szachtmajerowa wyznawały tę 
zasadę), nacisk na dostarczenie praktycznej, a nie 
tylko teoretycznej wiedzy, którą uczennice mogły 
wykorzystać w celu osiągania wytyczonych celów 
w życiu, a także budzenie miłości do ojczyzny, 
inaczej niż pod zaborami, mającej już konkretny 
materialny kształt własnego państwa, z jego god-
łem i instytucjami. 

Szkoła uzyskała w 1929 r. pełne prawa gimna-
zjum, a po reformie w 1933 r. dzieliła się na szko-
łę powszechną, czteroletnie gimnazjum i dwu-
letnie liceum, przy czym Helena objęła dyrekcję 

40 Maria Żytkow, Rozwój szkoły i  zmiany w  latach 
1926‒1939, w: Gimnazjum im. Królewny Anny Wazów-
ny, s. 10; dyrektorka dopisywała nazwiska gorzej sytu-
owanych uczennic do listy zniżkowych obiadów bez 
konsultacji z  rodzinami, oczywiście nie rozgłaszając 
tego nigdzie, zob. Maria Żytkow, Koło rodzicielskie, w: 
Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny, s. 47. 

dwóch ostatnich, zostawiając prowadzenie szko-
ły powszechnej Marii z męża Tietzowej, córce 
ks. Jana Szerudy. Szkoła mieściła się w domu 
należącym do parafii, na rogu placu Ewangeli-
ckiego (dziś Małachowskiego) oraz Kredytowej, 
w związku z czym dyrektorka nie musiała się li-
czyć z opłatami za wynajem sal, nie musiała też 
zbierać pieniędzy na wybudowanie nowej siedziby. 
Takiego planu nie było, gdyż istniała możliwość 
poszerzania powierzchni użytkowanej przez szko-
łę kosztem innych „lokatorów”. Już na samym 
początku podziękowano najemcy lokalu na dru-
gim piętrze oraz przeniesiono drugiego pastora 
z mieszkania obok, a stryj Heleny, architekt Teo-
dor Bursze przebudował wnętrza na cele gimna-
zjum. W kolejnych latach usunięto z tego piętra 
trzy sale zajmowane jeszcze przez gimnazjum 
Reja, a w 1934 do dyspozycji gimnazjum były 
już dwa piętra: pierwsze i drugie, przy czym po 

Budynek gimnazjum im. Księżny Anny Wazówny  
przy pl. Ewangelickim. Ze zbiorów Narodowego Archiwum 

Cyfrowego (okres międzywojenny)
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prawej stronie drugiego piętra znalazło się miejsce 
na gabinet samej dyrektorki. W gmachu funkcjo-
nowały też sala gimnastyczna, pracownie: przy-
rodnicza, historyczna i robót ręcznych, a także 
biblioteka z kilkoma tysiącami woluminów. 

Ideały wpajania uczennicom praktycyzmu wi-
doczne były m.in. w pomyśle, by uczennice stwo-
rzyły spółdzielczy sklepik, którego powodzenie fi-
nansowe mogło objawić się w wypłacie niedużych 
„dywidend”, a także w idei rozbudowanego samo-
rządu szkolnego. Samorządy poszczególnych klas, 
same w sobie mało znaczące, miały w zamyśle dy-
rektorki wyłonić tzw. Centralę Samorządową, któ-
ra miała być partnerem dyrekcji, obok Koła Ro-
dzicielskiego, w szkicowaniu nowych projektów 
szkolnych41. Innym ideałem, szeroko propagowa-
nym od dziewiętnastego wieku, była higiena życia 
codziennego, a także specyficzna higiena szkolna, 
gałąź nauki o higienie społecznej, stosująca się do 
placówek zbiorowego nauczania. Z domu Hele-
na wyniosła podstawowe zasady higieny, takie jak 
np. konieczność wietrzenia pokoju, w którym się 
śpi (kilka dekad wcześniej przez nikogo o zdro-
wych zmysłach nie praktykowanego), a w szkole 
– przykaz, by każdy dzień uczennice spędzały na 
krótkiej gimnastyce, w której nie chodziło tylko 
o komfort nauki, ale o wyrabianie pewnych na-
wyków na przyszłość. Jednocześnie dbała o dy-
scyplinę w szkole, codziennie rano pilnując po-
rządku w garderobie uczennic42 oraz opiniowała, 
którzy chłopcy mogą się pojawić na zabawach 
tanecznych w gimnazjum (wyłącznie w wyższych 
klasach). Zwyczaj tych praktyk dyscyplinujących 
wyniosła z realiów działalności dziewiętnasto-
wiecznych szkół żeńskich. I podobnie jak siostry 
Posselt, do gimnazjum ściągała rodzinę: jej sio-
stra Maria objęła funkcję wychowawczyni jednej 
z klas od 1928 r., zaś w latach trzydziestych wśród 
uczennic znalazły się córki jej stryjów: córki księ-
dza prof. Edmunda oraz córka mecenasa Alfre-
da, potem też obie córki brata Heleny, Stefana. 

41 Maria Żytkow, Rozwój szkoły, s. 10.
42 Maria Żytkow, Rozwój szkoły, s. 12.

Helena była także przełożoną szkoły, do której 
uczęszczał syn jej siostry Julii, Tadeusz Wegener, 
gdyż to w gimnazjum żeńskim uczono tzw. klasy 
przedwstępne, czyli przyszłych uczniów gimna-
zjum męskiego im. Mikołaja Reja43. Podsumowu-
jąc można stwierdzić, że działała w myśl zasady 
dawnych pensji: była „sztandarem uczelni”, jej 
wizytówką. Swoją osobą gwarantowała jakość na-
uczania, a co więcej, jak przez długie lata wspomi-
nały uczennice, budowała z nimi relacje partner-
skie. Znajdowało to też swój wydźwięk w promo-
waniu placówki, gdyż mimo, że szkoła należała do 
zboru, to jej nazwisko pojawiało się w reklamach 
prasowych.

Lata trzydzieste upływały więc Helenie w wi-
rze zajęć okołoszkolnych. Nie zaniedbywała jed-
nak życia pozaszkolnego. Należała do Towarzy-
stwa Miłośników Historii jako członek zwyczaj-
ny44, do czego mogła być nakłoniona przez stryja 
ks. Edmunda Burschego (starszego zaledwie 
o pięć lat), który był teologiem i historykiem, 
a w pewnym momencie nawet wiceprezesem To-
warzystwa. Nie mógł być bez znaczenia i fakt, że 
Towarzystwo prowadziło sieć tzw. ognisk meto-
dycznych po szkołach średnich, gdzie historycy 
omawiali metodologię nauczania historii, w któ-
rym to programie przez kilka lat brało udział 
gimnazjum mojej bohaterki45. Helena bywała też 
angażowana do pomocy w pozaszkolnych spra-
wach kościelnych, m.in. wygłaszała odczyty na 
zjazdach ewangelickich, nie tylko tyczących się 
metodyki wychowania46 i pomagała w urządzaniu 

43 Tadeusz Wegener, rękopis wspomnień, rozdział Moja 
młodość 1920‒1939, b.n.s.

44 Sprawozdanie z  działalności Towarzystwa Miłośników 
Historii za rok 1929, „Przegląd Historyczny” 1930‒1931, 
29/1, s. 142‒157 (tu: s. 149); Sprawozdanie z działalno-
ści Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1927, „Prze-
gląd Historyczny” 1928, 27/1, s. 153‒168 (tu: s. 159).

45 Janina Schoenbrenner, Ognisko metodyczne historii, w: 
Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny, s. 43.

46 Por. np. wydany drukiem jej autorstwa: Zarys idealny 
stowarzyszenia młodzieży ewangelickiej: odczyt wygł. 
na 3 zjeździe polsko-ewangelickim w  Warszawie dn. 7 
czerwca 1926 r., Warszawa 1927.
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oficjalnych i rodzinnych spotkań w mieszkaniu jej 
ojca, choćby organizacją przyjęcia z okazji złotego 
wesela rodziców w listopadzie 1935 r. Utrzymy-
wała bliskie stosunki ze swym gronem nauczy-
cielskim oraz siostrami Posselt, które zapraszała 
na swe urodziny. Urodziny te musiały w praktyce 
odbywać się w dwóch turach, wpierw dla rodzi-
ny, potem dla znajomych47. Miała też w zwyczaju 
urządzać damskie spotkania przy herbacie raz na 
miesiąc, w tym samym koleżeńskim towarzystwie. 
Co ciekawe, na ten dzień jej ojciec, zwierzch-
nik Kościoła, „zaszywał się” gdzieś, by nie brać 
w tym udziału ‒ jak wspominał jego wnuk. 

W stosunku do rodziny Helena odgrywała 
rolę przywódczą w tych sprawach, które jej ojciec 
nie uznawał za swoje „prerogatywy”. Kierowała 
też, zdalnie i mało w gruncie rzeczy skutecznie, 
wychowaniem córek wcześnie owdowiałego brata, 
które mieszkały w Pabianicach. Dbała o kształce-
nie umysłu młodszego pokolenia. Przykładem na 
to mogą być kolacje wigilijne w mieszkaniu przy 
ul. Wierzbowej, wspominane przez Tadeusz We-
genera. To po prezentach klasyfikował on człon-
ków rodziny. Dziadek Juliusz dawał prezenty cen-
ne, takie jak np. monety okolicznościowe; zabawki 

47 Tadeusz Wegener, rękopis wspomnień.

mechaniczne były łączone z osobą drugiej ciotki, 
Anieli (Neli), stenografki sejmowej, zaś książki, 
które się znalazły na kupce prezentów, były „na 
pewno od cioci Luni” – jak pisał. O rygoryzmie, 
jakiego wymagała Helena, pisała we wspomnie-
niach Bronisława z Kopczyńskich Jaworska. 
Wspominała, że Helena Bursche bywała w pabia-
nickim domu brata na święta akurat wtedy, gdy 
dojeżdżała tam też rodzina łódzka i pilnowała 
modlitw wszystkich dziewcząt, bacząc, by każda je 
zmawiała zgodnie ze swoim wyznaniem (rodzina 
łódzka była rzymsko-katolicka).

Podróż do Szwajcarii, odbyta jeszcze w kos-
mopolitycznym okresie Belle Époque, poszerzyła 
horyzonty Heleny. Przez cały okres do drugiej 
wojny światowej miała zwyczaj wyjeżdżać co-
rocznie za granicę, choć mało wiemy o szcze-
gółach tych wyjazdów. Corocznie z rodzicami 
wyjeżdżała na wakacje do Wisły, gdzie spędzała 
sierpień. Zachowały się zdjęcia z wycieczek, które 
odbywała z młodszym pokoleniem rodzinnym, 
urodzonym w latach 1916‒1925. Tadeusz Wege-
ner pisał też o regularnych wyjazdach ciotek do 
Włoch w lipcu, na które Helena z siostrami miały 
odkładać prezenty pieniężne, jakie dostawały od 
ojca na wigilię. Poza tym prawdopodobnie brała 
udział w większych wycieczkach z uczennicami 

Helena Bursche z córkami brata: 
Jadwigą (Jagodą) i Marią (Maliną) 
w Pabianicach (połowa lat 30. XX w.)
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szkoły. W 1929 r. były na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu oraz w Wieliczce, w 1933 
r. w Wilnie, w 1934 r. w Kazimierzu i Puławach, 
w 1935 r. w Krakowie (gdzie dziewczęta poma-
gały w sypaniu kopca Piłsudskiego), w 1936 r. 
w Gdyni i Gdańsku, a w 1937 r. ponownie w Wil-
nie. Swoją drogą cel i program tych wycieczek był 
głęboko patriotyczny, nie były to wyjazdy rekrea-
cyjne, a ich trasa wyznaczona była lokalizacją po-
mników dziejów ojczystych oraz sztandarowych 
obiektów kształtującej się II RP.

Wrzesień 1939 r. przyniósł załamanie dotych-
czasowego życia warszawiaków. Okolice „ewange-
lickiego zakątka” w Warszawie zostały zbombar-
dowane. Kościół uległ spaleniu, ten sam los już 
we wrześniu spotkał kamienicę przy ul. Wierzbo-
wej 2. Cudem nikt z rodziny nie zginął, pewnie 
zostali ostrzeżeni alarmem przeciwlotniczym. Ro-
dzina straciła całe mieszkanie wraz z zawartością, 
gdyż uszkodzona kamienica zawaliła się jeszcze 
w tym samym miesiącu. Juliusz Bursche schronił 
się w Lublinie, gdzie go aresztowano w początku 
października i rodzina miała go więcej nie zoba-
czyć. Siostry z matką znalazły mieszkanie u ro-
dziny i znajomych (to drugie dotyczyło Heleny 
i Marii – być może u sióstr Posselt?). Wkrótce, 
w sierpniu 1940 r. właściciel zakładów „Dobro-
lin” ewangelik Gustaw Pahl ofiarował rodzinie 
biskupa mieszkanie przy Al. Jerozolimskich 95 
(dziś 101), tuż przy znanym nam już skwerze im. 
S. Starynkiewicza. Sama szkoła im. Księżny Anny 
Wazówny uniknęła losu budynku kościelnego 
stojącego tuż obok i wznowiła ograniczoną dzia-
łalność po wakacjach. Oba piętra zostały przeję-
te przez Niemców na szpital, w związku z czym 
szkoła, pozbawiona części wyposażenia, działała 
na parterze. Schronienia w najbliższych latach 
udzieliła im też szkoła przy ul. A. Górskiego. Co 
ważne, nastrój antyżydowski, jaki tworzyły władze 
okupacyjne nie zniszczył więzi między uczennica-
mi pochodzenia chrześcijańskiego i żydowskiego, 
które kontynuowały naukę do czasu utworzenia 
Getta. W listopadzie los gimnazjum i liceum zo-
stał przesądzony, gdyż Niemcy nie przewidywali 

możliwości kształcenia się Polaków na poziomie 
ponadpodstawowym48. Dalsza nauka odbywała się 
jeszcze w szkole powszechnej (istniejącej tylko do 
jesieni 1940 r. i zlikwidowanej pod pretekstem ob-
chodów święta 3 Maja w tym roku) oraz na zor-
ganizowanych przez Helenę tajnych kompletach. 

Dziś podziwiamy niezwykłą decyzję, by ryzy-
kując być może nawet życie, organizować regular-
ne nauczanie w okupowanej Warszawie. Edukacja 
nie jest wszak pierwszą potrzebą człowieka. Inne-
go zdania była Helena i jej grono nauczycielskie. 
Ona, podobnie jak inne nauczycielki jej pokolenia, 
znały dobrze realia konspiracyjnej pracy szkolnej 
z czasów zaborów. Stawką tamtych nielegalnych 
lekcji literatury, geografii i historii Polski nie było 
może życie, ale atmosfera napięcia, w jakiej trze-
ba było długimi miesiącami funkcjonować (na-
uczycielki i przełożone pensji brały w razie czego 
odpowiedzialność za organizowane lekcje) oraz 
ciągle udoskonalane „techniki maskowania” były 
im dobrze znane. Różnicą między tamtymi czasa-
mi a okupacją hitlerowską był fakt, że z początku 
lekcje były całkowicie nielegalne i odbywały się 
w mieszkaniach prywatnych. Komplety objęły 
siłą rzeczy nieduże klasy (po kilka uczennic), a na-
uczanie objęło ok. 40% przedwojennego grona. 
Jak się okazało, Niemcy ich nigdy nie odkryli, 
gdyż nie prowadzili „nalotów” na lokale prywat-
ne. W sukurs konspirantkom przyszła potem de-
cyzja władz, że Polaków może objąć szkolnictwo 
zawodowe. Od 1942 r. szkoła była więc prowa-
dzona jako Kursy Konfekcyjno-Galanteryjne przy 
III Miejskiej Szkole Zawodowej, co upodobniło 
nieco całą sytuację do realiów dziewiętnasto-
wiecznych, gdy lekcje polskiego odbywały się pod 
pozorem lekcji robót. Przykładowo lekcje historii 
odbywały się jako lekcje naprawy, czyli cerowania. 
Po likwidacji szkoły przy ul. A. Górskiego lekcje 
odbywały się w ośmiopokojowym lokalu przy 
ul. Niecałej. Małe grupki sprawiły, że jakość na-
uczania mogła nie być per saldo dużo niższa i jak 

48 Helena Bursche, Tajne nauczanie, w: Gimnazjum im. 
Królewny Anny Wazówny, s. 61‒76.
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wspominała dyrektorka, udało się zachować na-
strój współpracy w większym gronie, charakte-
ryzujący dawną szkołę. Z drugiej jednak strony 
nowe roczniki były coraz gorzej przygotowane do 
edukacji, przez co poziom nauczania ostatecznie 
więcej tracił niż zyskiwał, co nie może dziwić. Na-
uczanie jednak zostało utrzymane przez niemal 
całą wojnę, do Powstania Warszawskiego, które 
przyniosło nie tylko zagładę dawnego budynku 
gimnazjalnego, ale rozproszenie i śmierć wielu 
uczennic i nauczycielek. 

Sama dyrektorka została wypędzona z War-
szawy w czasie powstania i skierowana piechotą 
do Pruszkowa do obozu przejściowego. Po zwol-
nieniu zaś (dzięki pomocy pracującego w Twor-
kach wybitnego psychiatry i męża kuzynki, Jana 
Gallusa) resztę wojny spędziła wraz z matką 

i siostrami w majątku stryja Henryka Bursche-
go (zmarłego na serce już w 1941 r.) koło Białej 
Rawskiej. W styczniu 1945 r., po zmianie okupacji 
niemieckiej na sowiecką, przeniosły się do miesz-
kania kuzyna Tadeusza Burschego, syna Henryka, 
przy ul. Malwowej. Dlatego też przerwana z po-
wodu wojny warszawska praca zawodowa Hele-
ny została wznowiona wpierw w Łodzi. W latach 
1945‒1947 była dyrektorką VI Państwowego 
Gimnazjum Żeńskiego. W latach 1947‒1949 moja 
bohaterka zatrudniona została w koedukacyjnym 
już gimnazjum im. M. Reja (z siedzibą w baraku 
na ul. Puławskiej koło luterańskiego kościoła gar-
nizonowego), które reaktywował znajomy Heleny 
ze szkół Wandy Szachtmajerowej oraz gimnazjum 
zborowego (w obu pełnił funkcję katechety) ks. 
Feliks Gloeh. Reszta rodziny pozostała w Łodzi 
aż do momentu, gdy gimnazjum Reja wróciło do 
swej przedwojennej, częściowo tylko odbudowa-
nej siedziby koło kościoła św. Trójcy, a w baraku 
przy Puławskiej znalazło się miejsce na miesz-
kanie rodziny biskupa Burschego (od września 
1949 r.). Już w październiku tego roku dzięki 
zabiegom ks. Jana Szerudy, wówczas już biskupa 
i następcy ojca Heleny, rodzina odzyskała miesz-
kanie w Alejach Jerozolimskich. Tam w 1952 r. 
zmarła żona biskupa i matka Heleny. Zachowa-
ło się jej zdjęcie siedzącej na balkonie z córkami: 
Marią i Anielą. W tym też czasie Helena przeszła 
ostatecznie na emeryturę.

Nadal utrzymywała kontakty z dawnymi zna-
jomymi, w tym z trzema żyjącymi jeszcze siostra-
mi Posselt, a także ze sporym gronem dawnych 
wychowanek, z którymi koleżeńskie relacje zbu-
dowała jeszcze przed wojną oraz w czasie oku-
pacji. W Aleje przychodziło grono przedwojen-
nych pedagogów, pielęgnujących dawną kulturę, 
obyczaje i język, tworzących w nowych komu-
nistycznych realiach swoistą enklawę. Do grona 
tego należały znana nam już Maria Tietzowa, na-
uczycielka Wanda Schneider, nauczyciele Radecki 
i Fulde, oraz mec. Rotter, wiceprezes konsystorza, 
a także oczywiście siostry Posseltówny z Wan-
dą Szachtmajerową. W ten sposób wrześniowe 

Helena Amalia Bursche, żona biskupa, z córkami: Anielą i Marią  
na balkonie mieszkania przy Al. Jerozolimskich (ok. 1950 r.)
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Wnętrze salonu w mieszkaniu przy Al. Jerozolimskich.  
Przy stole siostry Maria, Aniela, Helena Bursche oraz Julia 
Wegenerowa (pierwsza, druga, czwarta i piąta od lewej)  

wraz z synowymi Julii: Anną z d. Kożusznik oraz Marią z d. Sachs 
(początek lat 50. XX w.)

imprezy urodzinowe musiały być już organizowa-
ne w trzech turach… Naznaczone swoistym rytu-
ałem były też wigilie, podczas których zbierała się 
już mniej liczna po wojnie rodzina, słuchało się 
kolęd z płyt oraz łączyło się telefonicznie z dzieć-
mi siostry biskupa Zofii: z ks. Jerzym Sachsem, 
który dzwonił z Mazur po nabożeństwie wigilij-
nym oraz Elżbietą Szwander, mieszkającą w Bel-
faście ze swą matką i mężem. Atmosfera tego 
domu oraz wspomniany krąg znajomych spoza 
rodziny zniknęły bezpowrotnie po jej śmierci.

Oprócz tego Helena pomagała w nauce na-
stępnemu, urodzonego już po wojnie pokoleniu 
dzieci bratanicy Jadwigi Bursche z męża Gar-
dawskiej: Julkowi i Ani oraz wnukowi architekta 
Teodora Burszego, Piotrowi Góreckiemu. Do 
dziś wspominana jest jej niezwykła cierpliwość 
i fachowe pedagogiczne podejście. Do późnej 
starości udzielała także płatnych korepetycji języ-
kowych młodzieży spoza rodziny. Wyjeżdżała też 

na pobyty wakacyjne do Wisły oraz do sanatoriów 
w innych miejscowościach, póki mogła, wciąż 
spacerując po górach z siostrą Marią, jak za daw-
nych czasów z początku wieku. Miały one także 
swój wymiar praktyczny. Jak pisał Tadeusz Wege-
ner: „Mimo tych urlopów połączonych z kuracją, 
ciocia Lunia i tak była zmuszona wyjeżdżać do 
Wisły, aby zarządzić potrzebne remonty w „Za-
ciszu”, bo zawsze coś tam w drewnianym domu 
wymagało wymiany. Do tych wyjazdów ciocia Lu-
nia już nie miała sił, gdy tymczasem ciocie były 
zmuszone sprzedać 23 marca 1970 roku połowę 
ogrodu pod budowę hotelu („albo dobrowolnie 
sprzedasz, albo cię wywłaszczymy” – według 
obowiązującej zasady w PRL). Ciocie długo się 
zastanawiały, ale ostatecznie 7 grudnia tegoż 1970 
roku sprzedały samą willę z resztą ogrodu. Tak 
skończyła się dla rodziny historia „Zacisza”, która 
trwała… 67 lat. Tam wychowywały się latem trzy 
pokolenia rodziny (…)”. Do tych wyjazdów moż-
na dodać kilka większych uroczystości czyli zjaz-
dów wychowanek gimnazjum im. Królewny Wa-
zówny. W 1949 r. spotkały się one w baraku przy 
ul. Puławskiej. Drugi zjazd odbył się w 1958 r. 
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dzięki zabiegom Aliny Chmielewskiej z d. Eiger, 
maturzystki z 1932 r., zaś trzeci zorganizowany 
został z okazji nadania b. dyrektorce Krzyża Ka-
walerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 1973 r.

W ostatnich latach życia opiekowała się He-
leną jej dziesięć lat młodsza siostra Aniela, a na 
koniec diakonise z Dzięgielowa, które ją wzięły 
do siebie na ostatnie dni jej życia i gdzie zmarła 

Maria (po lewej) oraz Helena Bursche (w środku) wraz z Jadwigą 
Gardawską (po prawej) i dziećmi: Anią i Julkiem 

(druga połowa lat 50. XX w.)
28 kwietnia 1975 r., czyli dokładnie 45 lat temu. 
Pogrzeb w dniu 3 maja (symboliczna data) na 
cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej 
był z oczywistych względów bardzo tłumny, 
a przemowę miał ks. prof. Woldemar Gastpa-
ry. W 1978 r. powstało Koło Wazowianek przy 
Oddziale Stare Miasto Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, które pielęgnowało przez długie lata 
pamięć dyrektorki. Dziś niestety nie ma ich już 
z nami.

Aleksander Łupienko

•
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Koronawirus zaskoczył uczelnie wyższe 
w pierwszych tygodniach semestru letnie-

go. Zgodnie z decyzjami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego niemal z dnia na dzień 
zawieszono zajęcia, a studentom i większości 
pracowników zakazano wstępu na teren uczelni. 
Cały proces nauczania został przeniesiony online 
i uczelnie w bardzo różny sposób poradziły so-
bie z wyzwaniem prowadzenia zajęć na odległość. 
Niektóre oparły się na kadrze i nabytych przez 
nią wcześniej umiejętnościach (lub nie) wykorzy-
stywania różnych narzędzi internetowych. Inne, 
jak SWPS Uniwersytet Humanistycznospołecz-
ny (SWPS), postawiły na rozwiązania systemo-
we. W przypadku tej uczelni zespół kryzysowy 
w ciągu dwóch tygodni przygotował pełny pakiet 
szkoleń oraz rozwiązania integrujące wewnętrzny 
system zarządzania zajęciami i grupami studen-
ckimi „Wirtualna Uczelnia” z aplikacjami firmy 
Google służącymi do prowadzenia wideokon-
ferencji (Meet) i nauczania szkolnego (Google 
Classroom). Dzięki temu po dwutygodniowej 
przerwie studenci i kadra razem rozpoczęli zu-
pełnie nową przygodę. Zajęcia prowadzone są 
zgodnie z planem zajęć, ale zamiast w salach wy-
kładowych wszyscy spotykają się wirtualnie. Wy-
kładowcy zamiast tradycyjnych wykładów swoje 
prezentacje urozmaicają różnymi aktywnościami, 
które studenci realizują indywidualnie lub w gru-
pach w czasie rzeczywistym. Mimo oddalenia 
razem pracują nad projektami, korzystając z bar-
dzo szerokiej gamy narzędzi, których większości 
z nich do tej pory nie znała. W ten sposób uczel-
nie wykonały skok technologiczny i mentalny 
o kilka lub nawet kilkanaście lat wprzód. Okazało 
się, że taka forma prowadzenia zajęć może być 
jeszcze bardziej angażująca niż tradycyjne na-
uczanie. Studenci nie mogą już spać na zajęciach, 
czy zajmować się swoimi sprawami. Muszą cały 

UCZELNIE W CZASIE PANDEMII

ŻYCIE W OKRESIE PANDEMII…

czas brać udział w tym, co się dzieje, nie mają jak 
schować się w tylnych ławkach. Nauczanie online 
wymaga dużo większego zaangażowania również 
od prowadzących zajęcia. W różnych uczelniach 
polskich mamy podobne doświadczenia: dobre 
przygotowanie jednych zajęć to wysiłek na 3 cza-
sem 4 godziny. Wymaga nie tylko wiedzy o tema-
cie zajęć, ale i biegłości w wykorzystywaniu na-
rzędzi nauczania online, a przede wszystkim po-
mysłu i otwartości na eksperymenty. Wielu z nas 
odkryło w sobie zaskakująco silną motywację, 
wręcz entuzjazm do całkowitej zmiany naszych 
belferskich ścieżek i przyzwyczajeń i jest to do-
świadczenie odświeżające. 

Ale nie jest wcale kolorowo. I wykładowcy 
i studenci zaczynają być przemęczeni, kontak-
ty online nie zastępują w pełni dawnych relacji 
w świecie fizycznym, postępuje poczucie odreal-
nienia i zlewania się ze sobą kolejnych dni, tygo-
dni i miesięcy. Prowadzący zajęcia skarżą się na 
permanentny brak czasu, brak równowagi pomię-
dzy pracą, a życiem prywatnym, przemęczenie 
wiecznym ślęczeniem przy komputerze. Studenci 
mają czasem jeszcze trudniej. Odcięci od życia 
towarzyskiego, zamknięci w domach, w których 
nie zawsze mają odpowiednie warunki do nauki, 
niepewni, czy są w stanie przyswoić wiedzę w tej 
nowej rzeczywistości, zdać egzaminy i skończyć 
na czas studia.

W międzynarodowym środowisku eduka-
cji wyższej trwają dyskusje jak uczyć efektywnie 
online, jak wspierać studentów w tym procesie 
i jak dbać o zdrowie psychiczne przedstawicieli 
całej społeczności. Eksperci zastanawiają się, jaka 
będzie edukacja wyższa po pandemii i czy nie 
zmieni ona nauczania uniwersyteckiego na sta-
łe, wprowadzając nauczanie online przynajmniej 
w części całego procesu edukacyjnego. Uczelnie 
światowe mają jednak dużo więcej problemów 
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na głowie, szczególnie te, które do tej pory były 
liderami umiędzynarodowienia, jak najlepsze uni-
wersytety w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej 
Brytanii. Jak rekrutować, szczególnie studentów 
z zagranicy, gdy nie wiadomo, czy granice będą 
otwarte, czy samoloty będą kursować i czy uczel-
nie będą mogły przyjmować studentów w swoich 
murach? Jak prowadzić międzynarodową wymia-
nę kadry i studentów, która do tej pory wydawa-
ła się konieczna do rozwoju nauki i zapewnienia 
wysokiej jakości nauczania? Jak zapewnić utrzy-
manie uczelni, jeśli w sytuacji zagrożenia zdrowia 
i kryzysu gospodarczego studentów będzie mniej 
i nie będą płacić czesnego tak jak wcześniej? Jak 
prowadzić badania naukowe, jeśli badacze nie 
będą mieli pełnego dostępu do laboratoriów i nie 

będą mogli prowadzić badań terenowych? Pytania 
się mnożą i na razie, póki pandemia trwa, nie na 
wszystkie można znaleźć odpowiedzi.

Jedno jest pewne: edukacja wyższa i nauka nie 
będą już takie, jak wcześniej. COVID-19 wpro-
wadził je w stan szoku i zarządzania kryzysowe-
go. Zmienił nasze myślenie o edukacji tradycyjnej 
i edukacji online. Postawił pod znakiem zapytania 
cały model międzynarodowych mobilności bada-
czy i studentów. Niewielu ekspertów ma na razie 
odwagę wypowiadać się, jak będzie wyglądać uni-
wersytecka przyszłość.

dr hab. Marcin Jacoby,  
profesor Uniwersytetu SWPS

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej

PERŁY ŚLĄSKIEGO BAROKU

ZAUWAŻONE W PODRÓŻY…

Kościół Pokoju w Jaworze
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Polska posiada dwa wspaniałe zabytki wpisa-
ne w 2001 roku na prestiżową Listę Świa-

towego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
Dzieło wytrwałych i pracowitych protestantów: 
ponad 350-letnie Kościoły Pokoju w Jaworze 
i w Świdnicy, zaliczane do największych drewnia-
nych świątyń na świecie. Nazwa, skądinąd piękna, 
ale nietypowa, pochodzi od pokoju westfalskie-
go zawartego w 1648 roku, kończącego wojnę 
trzydziestoletnią. Jednym z warunków owego 
pokoju miała być zgoda cesarza – dokonana 

pod naciskiem dworu szwedzkiego – na budowę 
trzech protestanckich świątyń w Jaworze, Świdni-
cy i Głogowie.

Warunki katolickiego cesarza Ferdynanda 
III Habsburga, panującego ówcześnie na Śląsku, 
były surowe: lokalizacja poza miastami, rok cza-
su na budowę, a jedyne dopuszczalne materiały 
to drewno, glina i słoma, bez użycia gwoździ, 
bez wież i dzwonów. Nie mogły mieć szkół pa-
rafialnych, a do nadzoru podczas budowy zo-
bowiązany został starosta. Miał doglądać nawet 

Cztery piętra empor i organy Kościoła Pokoju w Jaworze Ozdobne empory Kościoła Pokoju w Jaworze

Wnętrze Kościoła Pokoju  
w Świdnicy
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konsystencji zaprawy. Postawione warunki miały 
na celu zniechęcenie i upokorzenie sponsorów, 
budowniczych i parafian, ponieważ tak były bu-
dowane ówcześnie tylko budynki gospodarcze, 
stodoły i stajnie. Ten ukryty cel nie został osiąg-
nięty – powstały kościoły o niezwykłej urodzie 
budzące zachwyt odwiedzających. Do dzisiej-
szych czasów dotrwały dwa z nich w Jaworze 
i Świdnicy, kościół w Głogowie spłonął w 1758 
roku podczas pożaru miasta. Jego wygląd można 
sobie wyobrazić tylko na podstawie sztychów.

Odwiedziłam w tym roku Jawor i Świdni-
cę. Stojąc w kościele w Jaworze, zachwycając się 
harmonią kolorów, podziwiając czteropiętrowe 
ozdobione obrazami empory, usiłowałam wyob-
razić sobie, jak wyglądało wnętrze w pierwszych 
latach swojego istnienia. Konstrukcja szachulco-
wa, puste, jasne wnętrze, bez ławek, zimą chłód. 
Wybudowane zostały przed rocznym, warunko-
wym terminem. Mogę sobie wyobrazić dumę lu-
dzi, gdy pojawiła się najpierw chrzcielnica, potem 
organy, ambona, na końcu ołtarz. Równolegle 
dekorowano kasetony stropu, empory, przyby-
wały epitafia herbowe i cechowe, konfesjonały, 
ławy pastorskie, loże rady miejskiej... Pracowali 

Sąd Ostateczny w ozdobnej ramie, Świdnica Piękny portret w niezwykłej ramie, Świdnica

Kazalnica w Kościele Pokoju w Świdnicy

stolarze, malarze, cieśle, snyce-
rze... Znikały ślady konstrukcji, 
poprawiała się akustyka; wspa-
niały, imponujący rezultat.

Kościół w Świdnicy jest 
podobny, ale jednak trochę 
inny: barok jest bardziej doj-
rzały, dekoracyjny. Być może 
dlatego, że kościół jest trochę 
młodszy. Figury ołtarza, kon-
sekwentnie drewniane, zostały 
tak pomalowane, że imitują 
jasny kamień, loża właścicieli 
Książa Hochbergów (więk-
szość dębów użytych do bu-
dowy pochodziło z ich lasów) 
duża, ozdobna, z charaktery-
stycznie mieniącymi się ręcznie 
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odlewanymi taflami szkła, świetne portrety do-
natorów i epitafijne w imponujących ramach. Na 
ambonie rząd czterech półgodzinnych klepsydr 
do określania długości kazania.

Oba kościoły są niezapomniane, jedyne 
w swoim rodzaju. Nic dziwnego, że właśnie 
w Świdnickim kościele we wrześniu 2016 roku 
doszło do spotkania ekumenicznego przedstawi-
cieli kościołów chrześcijańskich, judaizmu, isla-
mu oraz buddyzmu, którzy wspólnie z Dalajlamą 
XIV podpisali Apel o Pokój. W obu kościołach 

wiosną – latem odbywają się festiwale muzyczne, 
Koncerty Pokoju.

Pojemność obu kościołów jest wielka, jedno-
razowo w każdym z nich może się zmieścić około 
6 – 7 tysięcy. Ze względu na rozmiar i specyficzne 
oświetlenie wnętrza są trudne do fotografowania, 
dlatego odsyłam wszystkich do interaktywnych 
wędrówek po kościołach, dostępnych w inter- 
necie*.

Kościoły Pokoju przypomniały mi inne dzie-
ła protestanckich artystów – pełne poezji anioły 
chrzcielne, dawniej wszechobecne na Mazurach. 
Obecnie można je oglądać w przypisanych im 
wnętrzach chyba tylko w Dąbrównie i Sorkwi-
tach. Pozostałe, nieliczne, przechowywane są 

w muzeach w Gdańsku i Olsztynie. Są dużymi, 
blisko dwumetrowymi drewnianymi figurami ze 
skrzydłami, zawieszonymi poziomo na łańcu-
chach, trzymającymi w wyciągniętych dłoniach 
misy napełniane wodą podczas chrztu. Na co 
dzień są podciągane bliżej sufitu. Zachowało się 
ich niewiele.

Czy kościoły protestanckie nie powinny się 
o nie upomnieć? Spoczywają w muzealnych ma-
gazynach, a należąc do protestanckiej tradycji, 
mogłyby być wspaniałym łącznikiem między 

przeszłością i teraźniejszością – umieszczone na-
wet we współczesnych wnętrzach.

Myślę, że warszawska młodzież (i nie tylko 
młodzież) protestancka powinna poznać swoją, 
śląską historię i latem, łącząc wycieczki z festiwa-
lami muzycznymi, odwiedzać Jawor i Świdnicę. 
Zwłaszcza że Kościoły Pokoju nie są w Polsce 
zbyt znane.

Anna Skurpska

* Link do wirtualnych spaceru po Kościele:
w Jaworze: http://kosciolpokojujawor.pl/zwiedzanie-kosciola/#
w Świdnicy http://kosciolpokoju.pl/zwiedzanie/ 
(przyp. red.)

Cztery klepsydry na kazalnicy, 
Świdnica
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POŻEGNANIE
śp. ROMUALDA PEJSKIEGO

wygłoszone w imieniu przyjaciół dnia 22 
stycznia 2020r. w Kaplicy Halpertów na 
Cmentarzu Ewangelicko- Augsburskim 
w Warszawie
 
 Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we 
mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; 
gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygo-
tować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja 
jestem, i wy byli. 

Jan 14,1-3 
 
Pogrążona w żałobie Mamo Romka – Pani Han-
no, Kochana Alicjo z Córkami, Kochana Elżbie-
to z Markiem, Małgosią, Franusiem i Marcinem. 
Wielce zasmucona Rodzino: Radku, Małgosiu, 
Włodzimierzu. Drodzy Przyjaciele, Siostry i Bra-
cia w Chrystusie … .

Zebraliśmy się tu dziś, aby w mocy Bożego 
Słowa i w modlitwie, pożegnać naszego Przyja-
ciela i Kolegę, śp. Romualda Pejskiego, którego 
Pan Życia i Śmierci odwołał z tego doczesnego 
świata do Wieczności. Te kilka słów wspomnienia 
o Zmarłym, nie zilustruje jego wyjątkowej postaci.

Ś.P. Romuald urodził się 31 sierpnia 1954 r. 
w Warszawie. Dom, w którym wzrastał wraz ze 
swoją siostrą Elżbietą, był domem szczególnym 
ze względu na wartości, jakie pielęgnowali w nim 
ich Rodzice. Wartości te streścić można w sło-
wach: Bóg, Ojczyzna, Nauka, Cnota. Rodzice 
Romka i Eli oraz rodzina cioci Danuty, to prze-
cież pokolenie Kolumbów roku 1944. Niektórzy 
z nich byli żołnierzami Armii Krajowej i Szarych 

WSPOMNIENIA...

Śp. ROMUALD PEJSKI (1954-2020)

Romuald Pejski (2007)

Szeregów. Ponadto, rodzice i najbliżsi krewni Ro-
mualda byli gorliwymi chrześcijanami, całkowi-
cie oddanymi swemu Kościołowi Ewangelicko-
-Augsburskiemu oraz Parafii Św. Trójcy, której 
byli aktywną częścią.

Dom rodzinny Romualda i Elżbiety słynął 
z ewangelickiego etosu nauki i pracy. 

I tak, Romek ukończył Politechnikę Warszaw-
ską, stając się bardzo zdolnym inżynierem. Stale 
szkolił się i poszerzał swoje horyzonty, uzyski-
wał coraz to nowe umiejętności i uprawnienia. 
Wartości i tradycja ukształtowały śp. Romka jako 
człowieka niezmiernie pracowitego i skrupulat-
nego. Romuald posiadał ścisły matematyczny, 
inżynierski umysł, lecz w sercu był wrażliwym, 
ciepłym człowiekiem, czułym mężem dbającym 
o rodzinę, kochającym bratem, oddanym wuj-
kiem. Romek był ponadto, co trzeba szczególnie 
podkreślić, bardzo dobrym, kochającym synem 
dla swoich Rodziców.

W relacjach interpersonalnych posiadał swo-
je zdanie, lecz zarazem potrafił okazać spolegli-
wość. Nigdy nie narzucał swojego przekonania. 
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2.12.2007 r. Romuald Pejski (pierwszy z prawej) 
z delegacją Diakonii Amsterdamskiej podczas nabożeństwa  

w kościele Świętej Trójcy

Umiał słuchać innych i chętnie służył swoją radą. 
Był koleżeński i zawsze z ciepłym uśmiechem na 
twarzy.

Kiedy nastał dla Romualda i jego najbliższych 
czas podstępnej choroby i straszliwej walki – On 
znosił ją heroicznie dzielnie. W ciągu 3 lat zma-
gań patrzyliśmy na niego z podziwem i nigdy nie 
usłyszeliśmy z jego ust nawet jednego słowa skar-
gi. Można powiedzieć, że Romuald był w tej wal-
ce Gedeonem cierpliwości, pokory i wiary. Smu-
cił się jedynie - i to było jego największą troską, 
że niemoc ciała, jaką przeżywał, jest przyczyną 
wielu trudów, pracy i obciążenia dla jego kocha-
nych istot – przede wszystkim żony Alicji, ale też 
mamy i siostry Elżbiety. 

 
Siostry i Bracia, 
Śp. Romek na kilka tygodni przed śmiercią, kiedy 
przyjął Sakrament Wieczerzy Pańskiej, pojednał 
się po raz kolejny z Bogiem i z ludźmi. Moż-
na powiedzieć - o paradoksie - że miał „dobrą 
śmierć”. To znaczy, że z Bożej woli – co pod-
kreślali reformatorzy Kościoła - osiągnął stan 
gotowości ducha na spotkanie ze swoim Panem 

i Zbawicielem. Romuald odszedł dnia 15 stycznia 
2020 – cicho i spokojnie – tak jak żył. 

 Apostoł Św. Jan w Objawieniu usłyszał Boży 
głos: „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu 
umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach 
swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.” Obj 14,13.

 W imieniu Zmarłego śp Romualda Pejskiego, 
dziękuję wszystkim pleno titulo osobom, które go 
leczyły, ratowały, rehabilitowały – używały swej 
najlepszej wiedzy medycznej i serca. Dziękuję 
również gorąco naszemu Księdzu Proboszczo-
wi Piotrowi Gasiowi, że w trudnych dla Romka 
i jego Rodziny chwilach udzielał domowi Pań-
stwa Pejskich swego duszpasterskiego wsparcia 
i pocieszenia.

Siostry i Bracia,
W Kościele naszym na okoliczność rozstania 
śpiewamy taką społecznościową pieśń „Z Bogiem 
bądźcie aż się zejdziem znów,...aż zejdziemy się u Zbaw-
cy stóp”. Kochany Romku Przyjacielu, pozosta-
niesz w naszej pamięci tak długo jak stanie nam 
naszego doczesnego życia, aby później spotkać 
się razem u stóp Zbawiciela !

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za życie 
naszego Brata Romualda. Teraz polecamy go 
w Twoje Boże Zbawcze ręce, prosząc, abyś roz-
postarł szeroko swoje ramiona i przyjął go do 
swojego Królestwa Niebieskiego. Ty Panie powie-
działeś przecież, że w domu Twojego Ojca wie-
le jest mieszkań. Ty przez swoją krzyżową Mękę 
i Śmierć przygotowałeś nam mieszkanie w Nie-
bie, abyśmy – jak powiedziałeś – gdzie Ty jesteś 
i my byli. Ufamy, że Romek cieszy się już Twoją 
bliskością. Bądź więc za to Panie Jezu błogosła-
wiony i uwielbiony, teraz i przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

 Maciej Pełczyński
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Szok i ból. Niedowierzanie. Po-
ruszenie w kościele, kiedy pod-
czas nabożeństwa proboszcz 
powiedział o Jej śmierci. Ada? 
Nasza Ada? Drobna, serdecz-
na, życzliwa, uważna? Mająca 
dla każdego uśmiech i dobrą 
radę? Jak to – odeszła? Wszyscy 
mamy w pamięci jej filigranową 
postać i promienny uśmiech. 
Aktywa do ostatniej chwili 
mimo pogarszającego się stanu 
zdrowia. Powiedziała kiedyś, że 
swoją pracą pragnęła odwdzię-
czyć się za otrzymane od innych 
dobro.

Na początku jej życia tego 
dobra nie było jednak zbyt wiele. Urodziła się 
20.10. 1941r. na Kujawach. Trauma końca wojny 
i pierwszych powojennych lat musiała odcisnąć 
swoje piętno. Głód, niedostatek i strach. Zaha-
rowana do granic możliwości matka i tulące się 
do niej dziecko. Później było lepiej – matka zna-
lazła posadę gospodyni w gospodarstwie rolnym 

Śp. ADDA HASIUK z domu Textor 
(20.10.1941 – 1.02.2020)

zajmującym się nasiennictwem. 
Praca za jedzenie i dach nad 
głową. Ale to właśnie dyrektor 
tego PGR-u zachęciła Adę do 
dalszej nauki i dała pieniądze na 
bilet do Łodzi, aby zdawała do 
szkoły pielęgniarskiej. Internat, 
skromne stypendium, w wakacje 
– pomaganie matce, praca przy 
zbiorze nasion. I wreszcie na 
swoim – etat w Wojewódzkim 
Szpitalu dla Psychicznie i Ner-
wowo Chorych w Ząbkach, 
słynnej Drewnicy, w którym 
przepracowała jako pielęgniarka 
oddziałowa do emerytury. 

Wychodzi za mąż. Otrzy-
muje pierwsze samodzielne, maleńkie miesz-
kanie służbowe przy szpitalu – tam przychodzą 
na świat jej synowie Michał i Robert. Później 
wszyscy przenoszą się do większego mieszkania 
w Legionowie. Wszystko to poza centrum War-
szawy, ale już można dojechać do kościoła, do 
parafii. I w tym kościele, w tej parafii odnajduje 

Adda Hasiuk (2012)

Z wolontariuszkami parafialnej komisji diakonii przygotowującymi 
świąteczne śniadanie dla seniorów (2008)

2.12.2007. 
Adda Hasiuk 
podczas spotkania 
z przedstawicielami 
Diakonii 
Amsterdamskiej
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– poza pielęgniarstwem – swoje powołanie. Jeździ 
z dziećmi i młodzieżą jako opiekunka i pielęgniar-
ka na kolonie i obozy młodzieżowe, angażuje się 
w służbę odwiedzinową, od momentu powołania 
Diakonii Kościoła działa w jej strukturach para-
fialnych. Kilkakrotnie wybierana w skład Rady 
Parafialnej Parafii św. Trójcy, wspiera fachową 
wiedzą parafialny Dom Opieki w Tabicie jesz-
cze przed jego przekształceniem w Ewangelicki 
Ośrodek Diakonii. Współorganizatorka licznych 
imprez parafialnych, pikników we Włochach 
i Konstancinie Jeziornie, kiermaszów i spotkań. 
Zaangażowana w ruch ekumeniczny: Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom, Światowy Dzień Mod-
litwy, coroczne spotkania kobiet z Niemiec, Czech 
i Polski, odwiedziny świąteczne pensjonariuszy 
EOD Tabita. Wiceprzewodnicząca Koła Pań 

i Koła Seniorów przy Parafii św. Trójcy. Niemało, 
jak na tak kruchą osobę.

Swój etos pracy, nieposzlakowaną uczciwość 
i protestancką odpowiedzialność za bliźnich na 
pewno zawdzięczała matce, osobie wielkiej wia-
ry. Potrafiła to przenieść dalej i przekazać synom. 
Potrafiła promieniować na innych. Czy nam to 
coś (lub kogoś) przypomina?

W czasach, kiedy apostołowie chodzili po zie-
mi, w Joppie była pewna uczennica imieniem Tabita, co 
znaczy Dorkas; życie jej wypełnione było miłosiernymi 
i dobrymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że 
w tym czasie zaniemogła i umarła(…). Ponieważ zaś 
Lydda leży blisko Joppy, uczniowie usłyszawszy, że tam 
przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: 
Nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr 
i poszedł za nimi, a kiedy przyszedł (…) obstąpiły go 

30.05.2013. Piknik parafialny w Tabicie

Adda Hasiuk z Elżbietą Byrtek i Elżbietą Maliszewską podczas 
wizyty Rady Parafialnej w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

(2008)

12.12.2011 r. Podczas 
wizyty rady parafialnej 
w parafii katedralnej 
w Uppsali (Szwecja)
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wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, 
które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąw-
szy wszystkich, padł na kolana i modlił się; potem zwró-
cił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła 
oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej 
rękę i podniósł ją; przywoławszy zaś świętych i wdowy, 
pokazał ja żywą (Dz 9, 36-41).

Apostołowie nie chodzą już po ziemi, nie 
wskrzeszą nas w naszym doczesnym ciele, mamy 
jednak większą rękojmię naszego zmartwychwsta-
nia: naszego Zbawiciela, który zawsze jest z nami 
i dzięki któremu mamy pewność spotkania się 
tam, gdzie łez już nie będzie. Śpij spokojnie, Ado. 
Do zobaczenia.

W imieniu Koła Pań i Koła Seniorów 
 Maria Chmiel

Adda Hasiuk 
odbiera wyróżnienie 
dla parafialnej 
komisji diakonijnej 
przyznane przez 
Diakonię Polską 
„za  cichą i sumienną 
pracę na rzecz osób 
starszych i dzieci” 
(2016)

Adda Hasiuk  
z synem Michałem 
podczas kwesty na 

cmentarzu w 2013 r.

Ciocia moja odeszła 10 lutego 
2020 r. Pożegnaliśmy Ją 26 lutego 
2020 r. na cmentarzu ewangeli-
cko-augsburskim w Warszawie, 
gdzie spoczęła obok zmarłego 
kilkanaście lat wcześniej męża 
Rajmunda. 

Wanda Janowska urodziła się 
4 lipca 1931 r. w Warszawie jako 
najmłodsza z trzech córek Cecylii 
i Andrzeja Wiedigerów. W chwili 
wybuchu wojny była małą dziew-
czynką. Cała rodzina mieszkała na 
Saskiej Kępie, w domu rodzinnym 

Śp. WANDA JANOWSKA  
z domu Wiediger (1931-2020)

zbudowanym zaledwie przed kil-
koma miesiącami przed wojną 
przez jej ojca – inżyniera budow-
lanego Andrzeja Wiedigera. 

Czas wojny i okupacji w pa-
mięci Wandy to krycie się przed 
nalotami, praca z siostrami 
w ogródkach działkowych zało-
żonych dla mieszkańców Saskiej 
Kępy z inicjatywy ich ojca na te-
renach obecnego Stadionu Naro-
dowego, noszenie wiadrami wody 
z Wisły, a także dwukrotny po-
byt w szpitalach z powodu duru Wanda Janowska (lata 70. XX w.)
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miejscu okazało się, że został on trafiony bombą 
i częściowo zrujnowany. Mimo żalu i rozpaczy, 
perspektywa remontu domu była naturalnym wy-
zwaniem dla inż. Andrzeja Wiedigera. Pod koniec 
1945 r. szczęśliwy powrót z Niemiec starszych 
sióstr Wandy był wielką radością dla całej rodziny.

Po zakończeniu wojny rozpoczął się dla 
Wandy czas spokojnej, intensywnej nauki, prze-
de wszystkim muzycznej, choć grę na fortepia-
nie utrudniały jej odmrożone palce. Uczyła się 
w szkole muzycznej przy ul. Górnośląskiej w kla-
sie fortepianu prof. Jerzego Lefelda. 

1 czerwca 1947r. była konfirmowana na gru-
zach kościoła Św. Trójcy przez ks. Zygmunta Mi-
chelisa. Kościół spłonął 16 września 1939 r. od 
uderzenia bomby. Po wojnie ojciec Wandy zajął 
się remontem kościoła garnizonowego przy ul. 
Puławskiej, a następnie zaangażował się w odbu-
dowę kościoła Św. Trójcy. 

Kolejnym etapem w życiu Wandy było uzy-
skanie dyplomu ukończenia średniej szkoły 
muzycznej w klasie fortepianu, a następnie zgło-
szenie się do pracy w charakterze śpiewaka zaraz 
po tym, jak Filharmonia ogłosiła nabór do chó-
ru. Był rok 1953. Początkowo chór pracował bez 
pianistów, ale w pewnym momencie szef  – Zbi-
gniew Soja – spytał śpiewaków podczas zajęć, czy 
ktoś gra na fortepianie. Zgłosiła się Wanda, a po 

brzusznego (szpital na Litewskiej) i operacji ślepej 
kiszki (szpital na Powiślu). Następnego dnia po 
opuszczeniu przez Wandę szpitala na Powiślu zo-
stał on zbombardowany i wszyscy przebywający 
w nim zginęli. Warto wspomnieć, że Wanda upro-
siła ojca, żeby ją zabrał do domu, mimo że rana 
pooperacyjna nie była zagojona i okres rekonwa-
lescencji szpitalnej jeszcze się nie skończył…

W tym trudnym wojennym czasie uczyła się 
w ramach tajnych kompletów organizowanych 
przez nauczycielki Gimnazjum im. Marii Curie-
-Skłodowskiej. Lekcje te odbywały się w różnych 
miejscach Warszawy, w tym także w ich domu na 
Saskiej Kępie. Pobierała także lekcje gry na forte-
pianie – stosunkowo wcześnie ujawniły się u niej 
talenty muzyczne. 

Kolejne losy to ewakuacja przez Niemców 
całej dzielnicy we wrześniu 1944 r.: najpierw 
wywózka pociągiem do Modlina, potem marsz 
piechotą do Zakroczymia. Trudnym momentem 
była selekcja i rozdzielenie rodziny. Dwie starsze 
siostry, Ala i Hania, zostały wywiezione na robo-
ty do Niemiec, schorowani rodzice z najmłodszą 
córką zostali zwolnieni i nocami wędrowali do 
Piastowa, gdzie przygarnęli ich mieszkający tam 
kuzyni. Przebywając w Piastowie do czasu wy-
zwolenia Wanda grała na klawesynie, który znaj-
dował się w mieszkaniu kuzynów. 

Zaraz po wyzwoleniu Warszawy, mimo panu-
jących wtedy silnych mrozów, rodzice z Wandą 
postanawiają ruszyć piechotą w stronę domu ro-
dzinnego, nie wiedząc czy ich dom przetrwał. Na 

1946 r. Wanda Wiediger (stoi pierwsza z prawej)  
z rodzicami i siostrami Haliną (Hanią) i Alicją

1.06.1947. Konfirmacja.  
Wanda Wiediger w pierwszym rzędzie druga z prawej
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paru miesiącach doszła druga pianistka – Han-
na Radziszewska. I tak obie pracowały na etacie 
akompaniatora-korepetytora do samej emerytu-
ry, przyjaźniąc się, wspierając i dzieląc się pracą. 
A granie było trudne, odpowiedzialne, utworów 
trzeba było się uczyć po kilka na raz, tak więc 
Wanda w domu bardzo dużo ćwiczyła, żeby przy-
gotować się na kolejne zajęcia.

Filharmonia zapraszała do współpracy wie-
lu sławnych dyrygentów z kraju i z zagranicy 
i z nimi odbywały się próby na sali chóru. Przez 
40 lat pracy Wandy przewinęło się ich kilku-
dziesięciu, wśród nich m.in.: Witold Rowicki, 
Jerzy Semkow, Jerzy Maksymiuk, Stanisław Wi-
słocki, Bohdan Wodiczko, Leopold Stokowski, 
Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Antoni Wit, 
Krzysztof  Penderecki, Henryk Czyż, Jan Krenz, 
Nadia Boulanger, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Giuseppe Sinopoli. 

W latach 60. XX w. brała udział w wykonaniu 
„Wesela” Igora Strawińskiego. Jest to utwór na 
chór, cztery fortepiany i orkiestrę. Koncert odbył 

się w gmachu Filharmonii Narodowej. Wanda 
brała wielokrotnie udział w zagranicznych tour-
née chóru (m.in. we Włoszech, Izraelu). Miała 
ogromny udział w sukcesach chóru, z których 
czerpała wielką satysfakcję. Warto dodać, że jej 
mąż Rajmund Janowski - tenor śpiewał również 
w zespole Filharmonii od początku istnienia chó-
ru, podobnie jak jej córka Małgorzata – alt w la-
tach 80. XX w. (Później przeszła do chóru Opery 
Narodowej).

Na początku swojej działalności muzycz-
nej przez kilka lat grała na organach w kościele 
ewangelicko-augsburskim na Puławskiej, a w ba-
raku przykościelnym prowadziła chór parafial-
ny. Proboszczem tej parafii był wtedy ks. Karol 
Messerschmidt, a wikariuszem został ks. Janusz 
Narzyński – późniejszy biskup kościoła ewange-
licko-augsburskiego w Polsce. Przyjaźń i kontakty 
Wandy z ks. Narzyńskim trwały do jej śmierci.  

Niezależnie od pracy w Filharmonii angażo-
wała się we współpracę z innymi amatorskimi 
chórami (Harfa, Surma, Energetyk, Lutnia). W la-
tach 60. XX w. Edward Jozajtis stworzył miesza-
ny chór „Lutnia”, z którym Wanda jeździła na 
obozy szkoleniowe, gdzie uczyła chórzystów re-
pertuaru. Zabierała ze sobą 10-letnią córkę – to 
był ich piękny czas razem: na łonie natury ob-
cowały z muzyką i wspaniałymi ludźmi. Po kil-
ku latach E. Jozajtis założył chór chłopięcy pod 
tą samą nazwą i znów Wanda rzuciła się w wir 
pracy – prowadziła zajęcia na miejscu w Warsza-
wie i wyjazdowe obozy szkoleniowe. Jeździła też 
PKS-em raz w tygodniu do Pułtuska na zajęcia 
w Domu Kultury. Praca była dla Wandy żywio-
łem i pochłaniała ją bez reszty. 

Przez ponad 30 lat (1973-2005) kierowała 
chórem parafialnym kościoła ewangelicko-augs-
burskiego Św. Trójcy w Warszawie. Proboszcz 
parafii ksiądz  Ryszard Trenkler namówił ją, aby 
zastąpiła odchodzącego na emeryturę założycie-
la i wieloletniego kierownika chóru naszej para-
fii Waldemara Szajera. Miałem okazję na własne 
oczy widzieć jak dużo trudu, zaangażowania i in-
wencji zajmuje kierowanie chórem składającym Wanda Janowska w Filharmonii, ok. 1970 r.
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się głównie z amatorów, ponieważ od połowy lat 
70. XX w. jestem członkiem tego chóru. Prowa-
dzenie chóru to nie tylko uczenie śpiewu i dyry-
gowanie, ale też wyszukiwanie i opracowywanie 
utworów, np. przerabianie pieśni czterogłosowych 
na trzygłosowe, wobec ciągłych braków w na-
szym chórze głosów męskich. Początkowo każdy 
chórzysta miał swój zeszyt z nutami i dyrygent-
ka każdemu wpisywała w tym zeszycie jego par-
tie. Dopiero później można było powielać nuty 
na kserografie. Repertuar pieśni naszego chóru 
dobierany przez dyrygentkę obejmował utwory 
najróżniejszych kompozytorów dawnych i współ-
czesnych, w tym tych najsłynniejszych (np. Bacha, 
Beethovena, Haydna, Haendla, Mendelssohna, 
Moniuszki, Mozarta, Vivaldiego). Niektóre utwo-
ry były komponowane  specjalnie dla Wandy Ja-
nowskiej i dla naszego chóru (np. „Siedem słów 
Chrystusa na krzyżu” Kazimierza Bukata).

Wanda nie lubiła, żeby chór zbyt często po-
wtarzał wykonywane pieśni, toteż stale szukała 
nowych, ciekawych utworów, do których często 
sama dopisywała słowa. W ciągu roku tych no-
wości zbierało się zwykle ponad 20. W ciągu 
ponad 30 lat kierowania chórem przez Wandę Ja-
nowską nasz repertuar był naprawdę imponujący. 
W tym czasie opracowała i wydała cztery zbiory 
pieśni kościelnych na chór mieszany, w tym jeden 
zbiór pieśni pasyjnych. Udało jej się też zrealizo-
wać kilka profesjonalnych sesji nagraniowych na-
szego chóru, czego efektem było wydanie w maju 

2000 r. płyty kompaktowej i kasety magnetofono-
wej zawierającej 23 pieśni. 

Występy chóru parafialnego odbywały się 
dość często. Poza wzbogacaniem śpiewem chó-
ralnym nabożeństw związanych z naturalną 
sekwencją roku kościelnego, uczestniczyliśmy 
w nabożeństwach ekumenicznych i w bardzo 
licznych nabożeństwach okolicznościowych.  Co-

rocznie braliśmy udział w zjazdach chórów die-
cezji warszawskiej odbywających się w różnych 
miastach. 

Dyrygentka i chórzyści zawsze mocno prze-
żywali koncerty, na które składała się większa 
liczba wykonywanych pieśni. Najczęściej były to 
koncerty kolęd (w naszym kościele, w Tabicie, 
w kościele na Puławskiej), ale też i koncerty pa-
syjne, koncerty wspólne z innymi przyjezdnymi 
chórami, czy koncerty wyjazdowe, do których by-
liśmy zapraszani z różnych okazji (Muzeum Woli 
w Warszawie, kościoły ewangelickie w Bładnicach 
na Śląsku Cieszyńskim, Lublinie, Płocku i in.).

Ze szczególną nostalgią wspominam wio-
senno-letnie wyjazdy wypoczynkowe naszego 

23.01.1983 r. Występ chóru parafialnego  
pod kier. Wandy Janowskiej

2002, styczeń. Wanda Janowska i ks. Włodzimierz Nast
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chóru. Były to tygodniowe pobyty w parafiach 
ewangelickich w różnych rejonach Polski (np. 
Mikołajki, Mrągowo, Istebna, Jawornik, Wapie-
nica). Korzystając z gościnności gospodarzy od-
wdzięczaliśmy się im w miarę naszych możliwości 
śpiewając pieśni chóralne w czasie niedzielnych 
nabożeństw. Czasami występ nasz miał charakter 
większego koncertu. Poza wypoczynkiem, zwie-
dzaniem bliższych i dalszych okolic, wyjazd taki 
umożliwiał doskonalenie techniki śpiewu pod-
czas znacznie częstszych niż w Warszawie, bo 
codziennych prób. Atmosfera na tych próbach 
(podobnie jak w Warszawie) była zawsze życzliwa 
i przyjacielska. Zawsze podziwiałem u Wandy ła-
twość grania na pianinie, jej bawienie się muzyką. 
W czasie tych wyjazdów czasami koncertowo gra-
ła nam na pianinie różne piękne utwory.

Przez cały czas pracy w naszym chórze nie 
ustawała w poszukiwaniach i angażowaniu no-
wych chórzystów. Potrafiła zachęcić, nauczyć 
i dawać radość zespołowego śpiewania zupełnym 
amatorom. Była niezwykle cierpliwa w uczeniu 
nas i dążeniu do perfekcji wykonywanych pieśni. 
Dzięki jej kontaktom z Filharmonią i sympatii, 
jaką wszyscy ją darzyli, w awaryjnych sytuacjach, 
przy braku męskich głosów, zawsze mogliśmy li-
czyć w czasie występów na wsparcie jej kolegów 
– chórzystów profesjonalnych. Wspomnieć nale-
ży, że zarówno mąż , jak i córka, będący zawodo-
wymi śpiewakami, wspierali wokalnie nasz chór. 

Ostatnim występem chóru pod dyrekcją 
Wandy Janowskiej był udział w nabożeństwie 
konfirmacyjnym 22 maja 2005 r. Po słowach po-
dziękowania i wdzięczności za wykonaną pracę 
dyrygentki, które popłynęły z ust księży, po na-
bożeństwie można było obejrzeć wystawę obra-
zującą działalność naszego chóru.

Żegnając się z chórem pisała w Informatorze 
parafialnym (2005, nr 2): „…Wszystko ma swój kres 
i dlatego muszę rozstać się z Państwem, życząc dalszej 
przyjemności i owocnej pracy z nowym dyrygentem, wie-
rząc, że jego młode siły i wysokie kwalifikacje zapewnią 
chórowi odpowiedni poziom i jednocześnie satysfakcję we 
współpracy. Życzę tego z całego serca…” 

W kolejnych latach Ciocia Wanda zawsze in-
teresowała się losami naszego chóru, ciekawił ją 
nowy repertuar, cieszyła się  z kolejnych sukcesów. 

Cieszy długa historia chóru parafialnego 
(obecna nazwa chóru – Semper Cantamus) utwo-
rzonego tuż po wojnie przez muzyka, pedagoga 
i organistę Waldemara Szajera i tak znacząca rola 
jego kontynuatorki. Śmierć Wandy Janowskiej 

15.05.2005 r. Zakończenie pracy Wandy Janowskiej  
jako dyrygentki chóru

27.05. 2012 r. Wanda Janowska w 65. rocznicę konfirmacji 
identyfikuje osoby na jej zdjęciu konfirmacyjnym
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uświadomiła nam jak dużo dla nas znaczyła, jak 
dużo dla nas zrobiła.

Na koniec trzeba wspomnieć o wielkim sercu 
Wandy, o wielkiej życzliwości dla innych, o tym, 
że nigdy nikomu nie odmawiała pomocy. Na 
przykład w połowie lat 70. XX w. dostała adres 
pewnej bardzo biednej wielodzietnej rodziny 
mieszkającej w Pieninach. Ponieważ dwójka 
dzieci z tej rodziny uczęszczała do studium za-
wodowego na Saskiej Kępie, byli oni częstymi 
gośćmi w domu Wandy, gdzie zawsze dostali 
coś treściwego do zjedzenia, a i sowite kieszon-
kowe było na porządku dziennym. Rodzeństwo 

traktowało Wandę jak drugą matkę – nie czu-
li się opuszczeni i zdani tylko na siebie. Dzięki 
wsparciu finansowemu i duchowemu ukończyli 
szkołę i każde z nich ułożyło sobie życie. Przed-
stawiciele rodziny, z którą Wanda utrzymywała 
żywe kontakty przez wiele lat, przyjechali spod 
Krościenka pożegnać Ją w tej ostatniej drodze do  
wieczności…

Krzysztof  Lewandowski

Dziękuję gorąco córce Wandy  Małgorzacie Wolarskiej 
za przypomnienie wielu faktów z życia jej Mamy.

27 lutego 2020 r. w wieku 81 
lat zmarła w Laskach wieloletnia 
wolontariuszka komisji diakonii 
naszej parafii Krystyna Chojnacka 
z d. Malinowska. 

Śp. Krystyna urodziła się 
w Warszawie 13 marca 1939 roku 
jako córka Tadeusza i Eugenii z d. 
Nowicka. Całe życie związana 
była z Warszawą. Maturę uzyska-
ła  w Liceum im. Stefanii Sempo-
łowskiej na Żoliborzu. W latach 
szkolnych, a potem studenckich 
trenowała żeglarstwo w klubie 
sportowym Spójnia. W roku 
1958 wraz koleżanką zdobyła mistrzostwo Pol-
ski juniorów w klasie Słonka. W latach 1956-58 
studiowała na Wydziale Komunikacji Politech-
niki Warszawskiej. Od roku 1958 do 1964 była 
studentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie uzyskała dyplom  magistra 
etnografii.  Jeszcze w okresie studiów pracowała 
dwa lata jako asystent działu oświatowego Mu-
zeum Narodowego  w Pałacu Wilanowskim. Po 

ŚP. KRYSTYNA JOANNA CHOJNACKA  
z d. Malinowska (1939-2020)

ukończeniu studiów całe życie 
zawodowe była redaktorem wy-
dawnictw naukowych. Początko-
wo w Ossolineum, a następnie 
w kwartalniku Polska Sztuka Lu-
dowa Instytutu Sztuki PAN. Od 
roku 1974  do emerytury  była 
redaktorem wydawnictw nauko-
wych Instytutu Geografii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W naszej 
Parafii aktywnie uczestniczyła 
w pracach parafialnej komisji 
diakonii. Jako wolontariuszka 
pełniła dyżury w kawiarence pa-
rafialnej, pomagała w przygo-

towywaniu śniadań diakonijnych dla seniorów 
i w przygotowaniu pikników parafialnych we 
Włochach i Konstancinie-Jeziornie. Wraz z sio-
strą odwiedzała pensjonariuszy EOD Tabita. 
Pomagała w przygotowywaniu Informatora Pa-
rafialnego pod względem redakcyjnym oraz przy 
kserowaniu i zszywaniu poszczególnych egzem-
plarzy w tym najwcześniejszym okresie wydawa-
nia Informatora.  

Krystyna Chojnacka, 2012
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W ostatnim etapie swojego życia przebywała 
w Domu Opieki w Laskach, miała tam bardzo 
troskliwą, całodobową  opiekę, a mąż, córka i sio-
stra regularnie ją odwiedzali ...

3.06.2010 r. – Piknik parafialny na terenie ośrodka „Tabita” 12.09.2010 – Podczas pikniku  we Włochach  
(Krystyna Chojnacka pierwsza z prawej)

15.01.2012 – z grupą  wolontariuszek parafialnej komisji 
diakonijnej w Lutheraneum

24.05.2015 – w Lutheraneum , jubileusz konfirmacji

Zmarła 27 lutego 2020 roku. Spoczęła na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. 
Młynarskiej (Al. 52/1/58)

14 marca zmarł biskup Janusz Narzyński, emery-
towany zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce. 

Ks. bp Janusz Narzyński urodził się w 14 
marca 1928 roku w Warszawie jako syn Teofi-
la i Elżbiety z domu Orival. Studia teologiczne 
ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1949 
roku. Ordynowany na księdza ewangelickiego 

ŚP. KS. BP JANUSZ 
NARZYŃSKI (1928-2020)

Bp Janusz Narzyński,  
fot. Aldona Karska,1991
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został 6 maja 1956 r. Do 1958 roku był wikariu-
szem w parafii ewangelickiej w Mrągowie, a na-
stępnie pogłębiał studia teologiczne w Getyndze 
jako stypendysta Światowej Rady Kościołów. Był 
wikariuszem zwierzchnika Kościoła bp Andrzeja 
Wantuły a także wykładowcą na Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej. 23 lutego 1975 wybrany 
został Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce i funkcję tę pełnił do 1991 

roku. W latach 1983-1986 był prezesem Polskiej 
Rady Ekumenicznej. 

Pogrzeb śp. Biskupa-seniora odbył się 18 
marca w warunkach ograniczonych możliwości 
zgromadzeń dotyczących również pogrzebów 
w związku z pandemią covid-19. Pochowany zo-
stał w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangeli-
ckim przy ul Młynarskiej Al. A/1/3

AK

13 kwietnia 2020 r. w Miechowi-
cach odszedł do Pana najstarszy du-
chowny naszego Kościoła ks. Alfred 
Jan Figaszewski.

Ks. Alfred  Figaszewski uro-
dził się 8.11.1924 r. w Warszawie 
w rodzinie pastorskiej jako syn ks. 
Alfreda Hugona Figaszewskiego 
i Marii z domu Chałasińska. Naukę 
rozpoczął  w ewangelickiej szkole 
w Katowicach, gdzie ojciec praco-
wał jako prefekt w państwowych 
szkołach średnich Górnego Ślą-
ska, ale w sierpniu 1939 roku ojciec 
zmarł. W czasie wojny mieszkał 
z matką i siostrą w Radości, a naukę kontynuo-
wał w Warszawie na kompletach w Gimnazjum 
im. Mikołaja Reja i tam zdał maturę. W 1944 r. 

ŚP. ALFRED JAN FIGACZEWSKI  
(1924-2020)

wstąpił do Wojska Polskiego i wraz 
z 1. Dywizją WP przebył szlak bo-
jowy i  został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po powrocie do War-
szawy w 1945 roku rozpoczął studia  
na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
Uniwersytetu Warszawskiego, które 
ukończył w 1951 r. 

20 stycznia 1952 r. został ordy-
nowany na księdza ewangelickiego. 
Pracę duszpasterską  rozpoczął na 
Mazurach, ale od lipca 1952 aż do 
emerytury był proboszczem parafii 
ewangelickiej w Gliwicach. Pogrzeb 
odbył się 17 kwietnia. Pochowany zo-

stał w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangeli-
ckim w Warszawie, przy ul. Młynarskiej Al. 34/1/3

AK

Ks. Alfred Jan Figaszewski,  
fot. A. Karska, 2017

15.10.2017 r. Jubileusze 
konfirmacji. Ks. Alfred Figaszewski 

z Małgorzatą Kleinschmidt  
z d. Umgelter, którą konfirmował  

w 1957 r., fot. A. Karska

Rok 1946. Alfred 
Figaszewski z kolegami-
studentami na stopniach 
zakrystii kościoła 
Świętej Trójcy, w której 
odbywały się wykłady…



  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY

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

 22-56-46-60,  
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:  
poniedziałek-czwartek w godz. 900-1800 

w niedziele: w godz. 1000-1300 

 (w piątki 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; skład Piotr Berezowski 
Zdjęcie na okładce: ks. dr Włodzimierz Nast, przed ołtarzem kościoła E-A Świętej Trójcy,  

fot. Aldona Karska 
Do użytku wewnętrznego 

Do użytku wewnętrznego
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     INFORMATOR  
    Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
    w Warszawie  

                                                                               
                                                         
                                                  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 2/3 (103/104) 
2020   

 
 
 
 

 
 

WIOSNA - LATO 
 

 

W numerze m.in.: 
- Pożegnanie śp. ks. dra 
Włodzimierza Nasta 

- 20. rocznica podpisania 
deklaracji o wzajemnym  
uznawaniu Chrztu Świętego 

- Nabożeństwo Światowego 
Dnia Modlitwy 2020 

- O Helenie Bursche w 45. 
rocznicę śmierci 

- O Kościołach Pokoju w 
Jaworze i Świdnicy 

 

 
 

 

 


