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W moim wstępnym słowie do kolejnego numeru 
Informatora Parafialnego wrócę do haseł biblij-
nych według porządku czytań Z Biblią na co dzień 
z 20 października 2020 r. W tym dniu obradowało 
Prezydium Rady Parafialnej, a naszą modlitwę na 
rozpoczęcie poprzedziliśmy odczytaniem haseł:

W czasie pomyślnym zażywaj szczęścia, a gdy nadej-
-dzie czas niedoli, pomyśl, że Bóg sprawia zarówno jedno, 
jak i drugie, i to w ten sposób, że człowiek nie wie, co 
wydarzy się potem. Koh 7, 14 (BE)

Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku do- 
bremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy 
według postanowienia jego są powołani. Rz 8, 28

W Prawie starotestamentowym uznawano 
zasadę zbiorowej odpłaty. Według niej, jeśli lud 
był wierny, będzie doznawał szczęścia. Zaś nie-
wierność sprowadzi na lud niedobre konsekwen-
cje. Lud to suma jednostek. Przywołaną zasadę 
przenoszono więc także na jednostki – kobietę, 
mężczyznę, dziecko. Tak wyjaśniano nieszczęście, 
przyczynę niesprawiedliwości, a także we wspo-
mnianej prawnej zasadzie odnajdywano motywa-
cję do prawego postępowania.

W codzienności człowiek był jednak zaska-
kiwany niemiłymi sytuacjami i przeżyciami, które 
zdawały się przeczyć zasadzie odpłaty. Sprawied-
liwi cierpieli, a bezbożnym powodziło się dobrze. 

W Księdze Kaznodziei czytamy: Widziałem 
wszystko w moim ulotnym życiu: ludzi prawych, którzy 
giną z powodu swojej prawości, i ludzi złych, którzy długo 
żyją dzięki złym uczynkom. (Koh 7, 15)BE

 W Psalmie 73 czytamy: Jak dobry jest Bóg dla 
Izraela, dla tych, co mają czyste serce. A jednak moje nogi 
nieomal się potknęły, a moje kroki niemal zachwiały, bo 
zazdrościłem zuchwałym i bezbożnym, widząc ich pomyśl-
ność. Nie mają przecież utrapień, ich ciała są zdrowe. 
Nie znają znoju innych śmiertelników ani cierpień innych 

ludzi. Dlatego pycha przyozdabia ich jak naszyjnik, prze-
moc okrywa jak szata. […] Dlatego mój lud ku nim się 
zwraca i chciwie chłonie ich słowa. Oni zaś mówią: Skąd 
Bóg wie cokolwiek? Czyż Najwyższy posiada wiedzę? 
Tacy są bezbożnicy, zawsze beztroscy, mnożą majątek. 
Czy więc na próżno, zachowywałem czyste serce i obmywa-
łem ręce na znak niewinności? Codziennie przecież zno-
szę cierpienie, każdego poranka jestem chłostany. (Ps 73, 
1-6. 10-14)BE

Podobne pytania odnajdujemy w innych 
miejscach Pism Starego Testamentu, a przy-
padek Hioba przedstawia złożoność czło-
wieczych dróg, na których dopada człowieka 

Moi Kochani,

Ks. Piotr Gaś, proboszcz

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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także niesprawiedliwość, pomimo jego prawo-
ści. W takich sytuacjach rodzi się w nas – lu-
dziach – wewnętrzny sprzeciw, ale także poczucie 
bezradności.

Kiedy wrócimy w naszym rozmyślaniu do 
Księgi Kaznodziei wydaje się więc zasadne pyta-
nie tam postawione: Przypatrz się dziełom Boga. Czy 
można wyprostować to, co On uczynił krzywym? (Koh 7, 
13)BE. W domyśle pada odpowiedź: nie, nie moż-
na! Skoro więc Bóg jest dawcą nie tylko dobra, ale 
z nieznanych nam powodów dopuszcza do czło-
wieka to, co jest krzywe, cóż człowiek może uczy-
nić, jak nie poddać się Bożej woli? Z tego powodu 
mędrzec radzi: W czasie pomyślnym zażywaj szczęścia, 
a gdy nadejdzie czas niedoli, pomyśl, że Bóg sprawia za-
równo jedno, jak i drugie, i to w ten sposób, że człowiek 
nie wie, co wydarzy się potem. (Koh 7, 14)BE

Poczucie niesprawiedliwości z powodu nieza-
służonego cierpienia znali i znają ludzie wszyst-
kich wieków, a pytania pełne wewnętrznych 
zmagań o Bożą obecność, o powody braku Bożej 
ingerencji, stawiali Jezusowi Chrystusowi także 
Jego uczniowie. Poczucie krzywdy nie jest obce 
również nam, a przytoczone pytania są nam bli-
skie. Może nawet – bardzo bliskie.

Czy w naszym pytaniu i rozmyślaniu posu-
wamy się do przodu, kiedy czytamy słowa Pawła 
apostoła z Listu do Rzymian? Przypomnę je: 
Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu 
z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani. (Rz 8, 28) Nie znam 
waszej odpowiedzi, natomiast spotkałem się 
z osobami, w których to słowo wzbudziło jesz-
cze głębsze rozterki. Powodem było stwierdzenie 
o Bożym powołaniu według Jego postanowie-
nia. Czy jestem powołany/powołana? Czy Bóg 
w swoim postanowieniu uwzględnił nas?

Wtedy i dzisiaj proszę, uwierzmy, że jest wy-
starczająco wiele tekstów w Starym i Nowym 
Testamencie, aby porzucić rozterki, aby uwolnić 
się od niepewności co do Bożego postanowienia. 
Bóg w swoim postanowieniu powołuje i zbawia 
każdego człowieka. To jest pewne i nie wolno 
nam w to wątpić. Uwierzmy Bogu, zaufajmy Mu 
i odpowiedzmy na Jego miłość. Umiłujmy Go!

Kiedy zaś zaufamy Panu, umiłujemy Go i po-
zwolimy Mu na poprowadzenie i przeprowadzenie 
nas także przez to, co nam się nie podoba, wtedy 
doświadczymy tego, o czym napisał Apostoł: …
Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, któ-
rzy Boga miłują…. Nie zawsze Bóg nam odsłoni, 
dlaczego dopuszcza do nas to, co jest takie trudne 
i nieznośne. Jednakże, On zawsze obecny w na-
szym życiu, współdziała z nami we wszystkim ku 
dobremu. 

Richard Rohr – teolog ze Stanów Zjednoczo-
nych, franciszkanin, napisał: Postaraj się uświadomić, 
że wszystko, czego naprawdę potrzebujemy jest właśnie 
tutaj, właśnie teraz. Bóg jest zawsze obecny w tej chwili. 

Zachęcam do czytania kolejnego numeru 
Informatora Parafialnego. Publikowane teksty 
i zdjęcia przywołują rozliczne chwile radosne, 
uskrzydlające, ale też smutne i gorzkie. Uświa-
damiają nam jak ważne są chwile – każda z nim. 
One niczym dźwięki rezonują w nas. W ten spo-
sób przedłużają chwile i stają się wspomnieniem 
– pamięcią. Wspomnienie – pamięć też w nas re-
zonują, by nam uświadomić jak ważne są chwile. 
Bóg jest w nich obecny. Skoro tak jest, miłujmy 
Go i bądźmy gotowi przyjąć każdą chwilę.

Niech błogosławi Wam Bóg!

Warszawa, 21.10.2020 r. 
ks. Piotr Gaś 

UWAGA!!!
Przypominamy, że kancelaria parafialna jest czynna w godzinach:

poniedziałek - czwartek od 09:00 do 18:00
w niedziele od 10:00 do 10:30 i 12:00 do 13:00
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A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: 
Pokój wam! Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, 
że widzą ducha. Lecz On rzekł im: Czemu jesteście za-
trwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknij-
cie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, że Ja mam. A gdy to powiedział, pokazał 
im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości 
i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? A oni 
podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A On 
wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich: To są moje 
słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się 
musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie 
Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył 
im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im: Jest 
napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmar-
twychwstać i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma 
być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpusz-
czenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto Ja 
zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 
w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. 
I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, bło-
gosławił ich. Łk 24, 36- 48

Drogie siostry i bracia 
w Panu Jezusie Chrystusie!
Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie wydarzenie 
zmartwychwstania Jezusa opisane przez ewange-
listę! Warto więc chwilę zastanowić się nad tym 
zdaniem.

Uczniowie po śmierci Mistrza bardzo szybko 
się rozproszyli, a jeżeli już przebywali razem to 
skrzętnie się ukrywali. Bali się! 

Paweł w liście do Koryntian wywodzi, że 
gdyby nie było zmartwychwstania bylibyśmy ze 
wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 

KAZANIE BISKUPA KOŚCIOŁA KS. JERZEGO SAMCA
WYGŁOSZONE PODCZAS SYNODU DIECEZJI 

WARSZAWSKIEJ 
12 WRZEŚNIA 2020 R.

Zmartwychwstały jest gwarantem wszystkich 
obietnic, ale też aktualności nakazu głoszenia 
Dobrej Nowiny. Wspólnota wierzących, jaką two-
rzymy musi opierać się na fundamencie Jezusa 
Chrystusa, który żyje i który powołuje i posyła.

Dziś obraduje Synod Waszej Diecezji – po-
niekąd także mojej, gdyż należę do parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie. Będziemy słuchali sprawo-
zdań z ostatniego czasu, zatwierdzali dokumenty 
finansowe i, co dziś, najważniejsze wybierali Bi-
skupa Diecezji. Wybierzecie tego, komu chcecie 
powierzyć kierowanie, przewodzenie, nadzorowa-
nie, duszpasterzowanie przez kolejne 10 lat.

Gdy czytamy tekst Ewangelii widzimy tam 
przestraszonych, zalęknionych, dorosłych ludzi. 

Ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik  Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP, fot. Dariusz Bruncz
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Ludzi, którzy nie znają swoje przyszłości, którym 
niedawno zawalił się świat, bo stracili Tego, któ-
remu całkowicie ufali i na którym budowali swoją 
przyszłość. Widzimy tych, którzy chcą odgadnąć, 
co czeka ich w przyszłości i próbują na nowo uło-
żyć sobie życie. Stres, strach, lęk, niepewność chyba 
były wśród nich dominujące. Gdy pojawia się Chry-
stus – pozdrawia ich słowami: Pokój Wam! Reakcja 
była odwrotna od zamierzonej. Jeszcze bardziej się 
przerazili. Wtedy usłyszeli pytania: „Czemu jesteście 
zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych ser-
cach?” Następnie Jezus, można powiedzieć, spro-
wadza ich na ziemię. Najpierw prosi o jedzenie, 
czyli nawiązuje do tego, co jest ich codziennością. 
Człowiek musi zaspakajać swoje potrzeby. Następ-
nie tłumaczy im Pisma tak, aby mogli zrozumieć 
to wszystko, co się stało. Gdy przeszli już ten swo-
isty proces terapii przypomina im to, do czego ich 
powołał i posłał: Wy jesteście Świadkami tego. Wy 
jesteście świadkami Bożego dzieła zbawienia. Wy 
jesteście świadkami Chrystusa.

Czy różnimy się do pierwszych uczniów? 
W mojej ocenie, niezależnie od tego czy przy-
glądamy się postaciom starotestamentowym, czy 
patrzymy na pierwszych chrześcijan, czy towarzy-
szymy współczesnemu człowiekowi, nie zauwa-
żymy wielkiej różnicy: zawsze mamy wątpliwości, 
boimy się, patrzymy w przyszłość i próbujemy ra-
cjonalnie ułożyć sobie życie. 

Nie ma sensu porównywać czyja sytuacja była 
gorsza czy lepsz:a uczniów Jezusa - czy nasza, dzi-
siaj, współczesna. Każdy czas przynosi różne wy-
zwania i to im mamy stawiać czoła. To dziś mamy 
odczytywać „Pisma” i wsłuchiwać się w głos 
Ducha Świętego, który powołuje i posyła nas do 
tego, aby być świadkami Chrystusa w tym świecie 
wśród współczesnych ludzi.

Dla mnie fakt zmartwychwstania, fakt tego że 
Zbawiciel, mój Pan żyje, że mogę do Niego wołać 
i otrzymywać Jego wsparcie jest fantastyczny. Po 
pierwsze dlatego, że to On mnie zbawił i uspra-
wiedliwił. Po drugie dlatego, że to On powołuj 
i posyła. Po trzecie dlatego, że w chwilach zwąt-
pienia, strachu, lęku, wątpliwości to On mnie 

wspomaga. Robi to dla mnie, tak samo jak dla każ-
dego z nas indywidualnie. Naszym zadaniem jest 
natomiast bycie jego świadkami w tym świecie. 

 
Jak jednak to zrobić? 

Czasami spotykam ludzi, którzy twierdzą, że 
powinniśmy wrócić do korzeni – do świadectwa 
pierwszego zboru. Lecz, gdy mówią iż trzeba 
wrócić do korzeni to wcale nie chcą naśladować 
chrześcijan pierwszego wieku, tylko wracają do 
wzorców, jakie otrzymali w procesie wychowa-
nia chrześcijańskiego swojego dzieciństwa czy 
młodości. Zresztą, gdy uczciwie się przyjrzymy 
pierwszym zborom, to zobaczymy wiele, kłót-
ni, zawiści, sporów, podważania autorytetów in-
nych, zachowań, które wcale nie są święte i godne 
naśladowania.

Jak więc naśladować Chrystusa tu i teraz? Jak 
być Jego świadkiem w roku 2020? Nie wiem, czy 
mam najlepszą receptę, ale myślę, że powinniśmy 
iść z ludźmi i słuchać, powinniśmy być w tym, 
czym żyją – nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka 
nie zgadzamy się ze stawianymi twierdzeniami i te-
zami. Niestety często widzę, że Kościół zamiast 
odważnie podejmować trudne tematy wybiera 
ucieczkę w bezpieczne miejsce swoich okopów 
i warowni.

 
Czym żyją ludzie wokół nas?

Mamy, niestety, do czynienia z coraz mocniej 
zaostrzającym się konfliktem politycznym, który 
sprzyja pojawianiu się bardziej skrajnych postaw 
i ugrupowań. Do tego dochodzi uwikłanie Koś-
cioła w politykę, a to jest zawsze niebezpieczny 
temat.

Równocześnie przyjęcie pozycji –trzymamy 
się z dala – oznacza trzymanie się z dala od tego, 
co wpływa na nasze życie. Dlatego potrzebujmy 
wiele mądrości ale również odwagi sprzeciwiania 
się wtedy, gdy wykluczani i atakowani są najsłabsi, 
gdy łamane są prawa człowieka. 

Na pewno Kościół nie powinien się bratać 
z władzą, ulegać wpływom za pieniądze czy pre-
stiż, za honorowe miejsca na trybunach i dywany, 
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TRUDNY CZAS 
DLA PROJEKTÓW PARAFIALNYCH 

Justyna Stanisławska, 
koordynatorka 
projektów parafialnych

inaczej tracimy na wiarygodności, szczególnie 
duchowni.

 
Czym żyją ludzie? 

Pandemią i wszystkim co jest z nią związane, 
czyli strachem o zdrowie, życie, obawami i ochro-
ną najbliższych, starszych i dzieci. Czy też sytuacją 
ekonomiczną, która dotyka wielu, ale też potrzeba 
tego byśmy umieli wybierać odpowiedzialne po-
stawy środka. Na pewno musimy być przy tych, 
którzy potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia 
duszpasterskiego.

Ludzie żyją walką jaką wywołano przeciw śro-
dowiskom LGBT – potrzeba stanięcia po stronie 
słabszych. Nie musimy się ze wszystkim zgadzać 
i sam nie godzę się na pewne zachowania, ale 
powinniśmy rozmawiać i zrozumieć swoje lęki 
i obawy. Potrzebujemy także podjęcia próby zro-
zumienia ich strachu i zachowań, których może 
nie zawsze akceptujemy. 

Co jest ważne dla wielu ludzi?
Nie godzę się również na wszelkie przejawy 

przemocy w rodzinach. Tutaj powinniśmy głoś-
no krzyczeć, że nie można twierdzić, że naganne 

zachowania w rodzinie są uświęcone, bo wypływa-
ją one z jej tradycyjnego modelu, jakoby uświęco-
nego przez Jezusa.

Społeczeństwo żyje też ekologią, znęcaniem 
się nad zwierzętami. 

Nie możemy zapominać o tych, którzy ucie-
kają ze swoich ojczyzn, by szukać ratunku, czy po 
prostu lepszego życia.

Myślę, że można wymienić jeszcze wiele in-
nych przestrzeni, bo one ciągle się zmieniają. 
Właśnie dlatego mamy towarzyszyć w drodze, 
by w każdej nowej sytuacji szukać odpowiedzi 
jak z perspektywy Dobrej Nowiny ją interpretować. 
Czyli jak świadczyć o Jezusie, w jaki sposób poka-
zywać, co zrobiłby Mistrz w tej sytuacji.

Naszym głównym zadaniem jest więc wyj-
ście w świat i bycie świadkiem Jezusa, tego, który 
przyszedł na świat niosąc miłość, przebaczenie. 
Tego, który przyszedł, by zmieniać życie ludzi. 
Zbawiać człowieka żyjącego tu i teraz. Bycia bli-
sko Chrystusa i bycia jego świadkiem życzę Wam 
w Diecezji Warszawskiej oraz całemu naszemu 
Kościołowi.

Amen

To, o czym tu napiszę wiedzą wszyscy – 
wczesną wiosną tego roku zaskoczyła nas 

pandemia. Wirus nie tylko zmusił większość z nas 
do pozostania w domach, ale i pokrzyżował pla-
ny parafialnych wydarzeń. Wielu artystów i wiele 
organizacji wycofało się z aktywności w otwartej 
przestrzeni na rzecz małych projektów realizo-
wanych w Internecie. I tak z bogatego tegorocz-
nego grafika wypadły „Noc Muzeów” i „Noc 
Świątyń”, a także cieszący się ogromną popular-
nością Festiwal Oper Barokowych Dramma per 
musica. Nawet kościół trzeba było zamknąć przed 
zwiedzającymi.
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drugiej emporze kościoła zagościła, początko-
wo planowana na czerwiec, wystawa prac Zofii 
Kułakowskiej zatytułowana „To, co mnie boli”. 
W kościelnej przestrzeni zawisły niezwykle wy-
raziste fotografie będące z jednej strony cieka-
wym podsumowaniem wielu lat twórczej pracy, 
a z drugiej – wielkoformatową refleksją nad kon-
dycją naszej planety i mieszkającego na niej czło-
wieka, istoty pełnej wewnętrznych sprzeczności, 
wywierającej głębokie piętno na wszystkim, co 
spotyka na swojej drodze. Za zgodą artystki prace 
można będzie oglądać jeszcze do końca paździer-
nika po niedzielnych nabożeństwach.

Wypada również podziękować tym wszyst-
kim, którzy pojawili się na koncercie „Tam, gdzie 
krzyżują się ekumeniczne drogi”, który dzięki gra-
jącemu na organach Romanowi Szlaużysowi oraz 
czarującemu nas swymi głosami chórowi „Sem-
per Cantamus” pozwolił publiczności wędrować 
w czasie i przestrzeni, zderzając utwory różnych 
epok, kultur i gatunków. Warto podkreślić, że 
dzięki kierownictwu  kantor Zuzanny Kuźniak 
oraz nieprzerwanej pracy chórzystów podczas 
pandemii, „Semper Cantamus” nie stracił nic ze 
swego śpiewaczego wigoru i piękna głosów.

Europejskie Dni Dziedzictwa to także czas 
przypominania o historii i dorobku wielu po-
koleń polskich ewangelików. Dlatego również 
w tym roku mogliśmy posłuchać niepowta-
rzalnych opowieści Marii Chmiel o cmentarzu 

Wystawa fotografii Zofii 
Kułakowskiej

Po tym trudnym półroczu staramy się jednak 
nie poddawać i dlatego jest mi niezwykle przy-
jemnie napisać o udanym rozpoczęciu jesieni albo 
– jak kto woli – końcówce lata, czyli o wrześnio-
wych wydarzeniach.

Tradycyjnie już współtworzyliśmy kolejną 
edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym 
roku pod hasłem „Moja droga”. Najpierw na 
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ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej, 
a w kościele odbyły się projekcje cyklu filmowego 
„Ewangelickie Fundamenty Warszawy” realizo-
wanego przez Studio Lutheraneum. 

Zupełnie nowym, wpisującym się w pan-
demiczny czas wydarzeniem była promocja au-
diobooka „A myśmy wtedy nie mogli być inni” 
– projekt zrealizowany dzięki dotacji Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach coraz bardziej 
popularnego programu „Kultura w sieci”. Au-
diobook jest dostępny bezpłatnie na stronach 
internetowych luterańskich podcastów www.wpo-
szukiwaniuslowa.pl1.

Na koniec kilka słów jeszcze o muzyce, której 
nie może zabraknąć w naszym kościele. Wrzesień 
powitaliśmy koncertem inaugurującym jesienne 
tournée Festiwalu Krzyżowa Music, a z kilku zapla-
nowanych na wiosnę koncertów w ramach Festi-
walu Nowe Epifanie udało nam się zorganizować 
jeden – „Piżmo i mirra. Psałterz Polski”. Odbył 
się również kolejny Warszawski Koncert Muzyki 

Cerkiewnej Festiwalu Hajnówka, choć musieliśmy 
znacznie ograniczyć liczbę miejsc dostępnych dla 
słuchaczy. Pandemia zmusiła nas również do or-
ganizacji zamkniętego koncertu w ramach cyklu 
„Bach na 200-lecieUW”, ale to wydarzenie nie-
bawem będą Państwo mogli zobaczyć i usłyszeć 
na naszym kanale Luteranie w Warszawie w serwisie 
YouTube.

Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele 
ciekawych projektów – choć każdy z nich stanowi 
dzisiaj niemałe wyzwanie. Zarówno w październi-
ku jak i w listopadzie pojawią się kolejne ciekawe 
propozycje muzyczne, wystawowe i edukacyjne. 
Ile z nich dostępnych będzie w tradycyjnej for-
mie, a ile online – tego jeszcze nie wiemy. Ja mam 
wielką nadzieję, że mimo trudnego czasu nie bę-
dziemy się nudzić.

Justyna Stanisławska 

1. Od red. więcej o tym projekcie w artykule „Premiera audio-

-booka” na str. 18

WYDARZENIA

POMIMO PRZECIWNOŚCI

W  19. Niedzielę po Trójcy Świętej – 
18.10.2020 r. – w trakcie przedpołu-

dniowego nabożeństwa odbyła się uroczystość 
wstąpienia do ewangelickiego Kościoła 41 osób 
z grupy „Marta”. 

W środę 2.10.2019 r. zebrało się grono około 
50 osób w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4, 
aby rozpocząć przygotowanie do podjęcia decyzji 
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego. Mamy 
w Parafii wieloletnią już tradycję, że każda nowa 
grupa obiera nazwę, którą jest imię biblijnej po-
staci. Ta grupa przyjęła nazwę Marta - imię siostry 
Łazarza i Marii z Betanii. 

Cykl przygotowania grupy „Marta” trwał do 
ogłoszenia stanu epidemii w naszym kraju. Póź-
niej nastąpiła przerwa aż do maja 2020 roku. Praca 

zdalna nie była możliwa, bowiem nie przetwarza-
liśmy wówczas danych osobowych, aby utrzy-
mywać stały kontakt z członkami i członkiniami 
grup. Zawsze z założenia grupy były anonimowe 
aż do podjęcia decyzji o wstąpieniu do ewange-
lickiego Kościoła. W napięciu oczekiwałem więc 
na pierwsze spotkanie grupy „Marta” po przerwie 
spowodowanej przez lockdown. 

Na pierwsze spotkanie po przerwie przybyło 
ponad trzydzieści osób. Na kolejnym było po-
nad czterdzieści. Wprowadziłem istotną zmianę 
organizacyjną, aby uniknąć przyszłych niespo-
dzianek, które mogłyby znowu skomplikować 
naszą pracę. Grupa wyraziła zgodę na tę zmianę. 
Poprosiłem o dane kontaktowe i zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych, co umożliwiło nam 
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organizowanie spotkań grupy „Marta” zarówno 
w kościele - z zachowaniem sanitarnych obostrzeń 
obowiązujących w stanie pandemii - jak również 
spotkań zdalnych z wykorzystaniem internetu. 

Kiedy w 19. Niedzielę po Trójcy Świętej spoj-
rzałem na 41 osób wstępujących do naszego Koś-
cioła pomyślałem, że to wspaniałe, kiedy pomimo 
wszelkich przeciwności grupa „Marta” zorgani-
zowała się ponownie. Użyję sformułowania – od-
rodziła się. Wierzę, że to nie tylko organizacyjne 
odrodzenie, ale przede wszystkim duchowe. Dzię-
kujemy Bogu za nich wszystkich! 

Módlmy się o siebie nawzajem, abyśmy do-
znawali codziennego odrodzenia do nowego ży-
cia dzięki Duchowi Świętemu, który działa w nas 
przez słowo Boże. Niech każdy dzień przynosi 
owoce nowego życia w Bogu! Tego życzymy gru-
pie „Marta”, wszystkim wcześniejszym grupom, 
sobie nawzajem, a także nowej grupie, która 
rozpoczęła 8.09.2020 r. swoje przygotowanie do 
podjęcia decyzji o wstąpieniu do Kościoła ewan-
gelickiego. Grupa przyjęła nazwę „Maria” – imię 
siostry Łazarza i Marty z Betanii.

Warszawa, 21.10.2020 r. 
ks. Piotr Gaś 

 NOWI PARAFIANIE
Fot. Adam Wróbel
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PARAFIANIE W ŻYCIU EWANGELICKIEJ PARAFII

Słowo kuratora Igora Chalupca do grupy „Marta” – 
osób wstępujących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Jest mi bardzo miło spotkać się z Państwem - 
grupą osób, które podjęły decyzję o wstąpieniu 

do naszego Kościoła. Z wielką radością witamy 
każdą i każdego z Was z osobna, ale też cieszymy 
się, że jesteście tutaj tak liczną grupą 45 osób. To 
największa grupa osób wstępujących jednocześ-
nie do Kościoła w historii naszej Parafii. Zwraca 
uwagę, że jesteście bardzo różnorodni pod wzglę-
dem płci, wykształcenia, wykonywanego zawodu 
i wieku. To dowód, że nigdy nie jest późno czy za 
późno na podjęcie decyzji o wstąpieniu do nasze-
go Kościoła, decyzji, która dla niektórych z Was 
była zapewne niełatwa i poprzedzona wieloma 
przemyśleniami i dyskusjami. Igor Chalupec
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Tematów jest wiele, ale jeśli pozwolicie – 
chciałbym dziś powiedzieć kilka słów o sposobie 
działania Parafii, a w szczególności o roli parafian 
w życiu ewangelickiej parafii, takiej jak nasza czy-
li Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Św. Trójcy 
w Warszawie. Z moich rozmów z przyjaciółmi, 
znajomymi, którzy w większości są katolikami, 
wiem, że temat ten budzi wiele zainteresowania 
i pytań, bo udział parafian w naszej społeczności 
dość istotnie różni się od dominującej w Polsce 
praktyki rzymsko-katolickiej. 

Na początku chciałbym krótko przedstawić 
swoją funkcję w Radzie Parafialnej: wicepreze-
sa Rady Parafialnej („RP”) czyli kuratora Parafii. 
Nazwa kurator jest nazwą tradycyjną, historycz-
ną i nie powinna się kojarzyć z pojęciem dziś 
mu przypisywanym, szczególnie w spółkach czy 
systemie oświaty. Jest jednak pewna analogia, bo 
to pojęcie ma symbolizować funkcję opieki nad 
sprawami Parafii w ogólności, a majątkowymi, go-
spodarczymi w szczególności. 

W kościele luterańskim jest bowiem przyjęte, 
iż jedna z dwóch kluczowych osób w Parafii: pre-
zes lub wiceprezes Rady Parafialnej powinna być 
osobą świecką. Jeśli Prezesem RP jest duchowny, 
proboszcz, to wiceprezes powinien być świe-
cki. I odwrotnie: jeśli prezesem RP jest świecki, 
to proboszcz jest wiceprezesem RP. Proboszcz 
odpowiada w tym systemie głównie za sprawy 
duchowe, duszpasterskie, a kurator za sprawy ma-
jątkowe, gospodarcze. Ta zasada odzwierciedla 
filozofię sposobu funkcjonowania i zarządzania 
parafią, czy - szerzej - całym Kościołem, bo - 
nie wchodząc w szczegóły - szeroki udział świe-
ckich jest zapewniony w strukturach kolegialnych 
Kościoła na szczeblu parafii, diecezji, jak i władz 
centralnych Kościoła. Ta filozofia oparta jest 
w skrócie mówiąc na trzech zasadach: decentrali-
zacji zarządzania, oddzieleniu spraw teologicznych 
od majątkowych oraz trzeciej: zasadzie partycypa-
cji i współodpowiedzialności parafian za sprawy 
parafii, w tym udziału w kluczowych decyzjach. 

Jak realizacja tych zasad wygląda w praktyce? 
Majątek Kościoła jest zarządzany zasadniczo na 

poziomie poszczególnych parafii. To parafie po-
dejmują autonomicznie decyzje co do swojej go-
spodarki majątkowej, finansowej. Dla niektórych 
decyzji, np. sprzedaży i zakupu nieruchomości, 
zaciągnięcia kredytów konieczne jest uzyskanie 
zgody Konsystorza Kościoła, czyli zarządu Koś-
cioła. Konsystorz może zaakceptować lub odrzu-
cić wniosek parafii, ale nie może sam zarządzać 
ich majątkiem. 

Ta zasada decentralizacji dotyczy zresztą całe-
go, światowego Kościoła luterańskiego. Czasem 
skrótowo mówimy, że nie ma u nas Watykanu. 
To uproszczona myśl, ale oddająca ideę działania 
naszej wspólnoty, będącej konglomeratem małych 
wspólnot. To temat na inną dyskusję, bo fakt ten 
jest zarówno źródłem siły, jak i - zdaniem niektó-
rych - pewnej słabości.

Druga zasada dotyczy kwestii sposobu zarzą-
dzania parafią. Parafia ma trzy organy: Proboszcza, 
Radę Parafialną i Zgromadzenie Parafialne. Wszyst-
kie kluczowe decyzje zapadają przede wszystkim na 
forum Rady Parafialnej, która zgodnie z Zasadni-
czym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w Polsce odpowiada za bieżące 
zarządzanie Parafią. W kwestiach teologicznych, 
liturgicznych, porządku nabożeństw, duszpaster-
skich, itp. rolę wiodącą ma oczywiście proboszcz 
parafii, w pozostałych kwestiach Rada Parafialna 
z uwzględnieniem Zgromadzenia Parafialnego 
o czym powiem za chwilę. Dlatego istotną rolę od-
grywa skład Rady Parafialnej, w naszym przypadku 
obecnie 12-osobowej (dziewięcioro świeckich, ka-
techetka i dwoje duchownych), która powinna być 
czasowo i merytorycznie przygotowana do peł-
nienia tej roli. Czasowo, bowiem pracy jest dużo, 
a świeccy pełnią w Radzie swe funkcje społecznie, 
często dzieląc je z dużym wysiłkiem z życiem za-
wodowym i rodzinnym.

Mamy w Polsce bardzo różne parafie ewange-
lickie. Duże, zamożne i takie, które są niewielkie 
i nie dałyby rady przetrwać bez zewnętrznej po-
mocy. W tych pierwszych, do których należy też 
zaliczyć naszą Parafię, odpowiedzialność za spra-
wy gospodarcze jest wyjątkowo duża z uwagi na 
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znaczny zasób majątkowy, a w naszym przypadku 
także z uwagi na swego rodzaju centralną pozycję 
jaką historycznie zajmuje nasza Parafia w Koś-
ciele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Mają-
tek parafii ewangelickich historycznie pochodził 
głównie z darowizn i zapisów parafian. Tak było 
też w przypadku Parafii Św. Trójcy, której mają-
tek współtworzyły kolejne pokolenia bogatych 
przedsiębiorców, kupców, inteligencji i rzemieśl-
ników warszawskich począwszy od XVIII w. do 
wybuchu II wojny światowej. Ich losy są opisane 
na przykład w książce Tadeusza Stegnera „Ewan-
gelicy warszawscy 1815-1918”, a ich ślad na ziemi 
pozostał do dziś na naszym Cmentarzu Parafial-
nym przy ul. Młynarskiej. To naszym parafianom 
zawdzięczamy szereg nieruchomości, Ewangelicki 
Ośrodek Diakonijny „Tabita” w Konstancinie-
-Jeziornie, czy wreszcie gmach naszego kościoła 
przy pl. Małachowskiego 1 zbudowanego w 100% 
z datków ewangelików w II połowie XVIII w. 
Państwo raczej nam w przeszłości coś zabierało 
niż coś dawało. Nie dysponujemy dostępem do 
mediów publicznych i nigdy nie mieliśmy i nie 
mamy uprzywilejowanej relacji z żadną władzą, 
niezależnie od opcji politycznej. Jesteśmy zda-
ni sami na siebie. Nasz majątek nie służył przy 
tym i nie służy li tylko celom gospodarczym; ma 
umożliwiać realizację naszej misji, celów związa-
nych z pracą duszpasterską, diakonijną, edukacyj-
ną, kulturalną. Ma pomóc pielęgnować pamiątki 
naszej historii, czego przykładem było poniesienie 
znacznego ciężaru kosztów generalnego remon-
tu konserwatorskiego naszego kościoła w latach 
2015-2019. Mając to w pamięci - tym większa jest 
zatem odpowiedzialność za pomnażanie tego co 
nasi poprzednicy nam przekazali.

Przejdźmy do zasady trzeciej, być może naj-
ważniejszej: zasady współodpowiedzialności za 
sprawy Parafii i partycypacji w jej sprawach i po-
dejmowanych decyzjach. Najważniejszej zasady 
i najtrudniejszej w realizacji. Kiedy spytałem moje 
koleżanki i kolegów z Rady Parafialnej co powinie-
nem Wam przekazać na spotkaniu, odpowiedzieli 
pół żartem pół serio: powiedz, żeby w przyszłości 

płacili składki. Składki kościelne płacone na bie-
żąco przez parafian są bowiem istotnym źródłem 
naszych dochodów. I nie mamy niestety sukcesów 
w zmobilizowaniu osób zarejestrowanych oficjal-
nie w naszej Parafii do regularnego płacenia skła-
dek. Od lat mniej więcej tylko 1/3 z nich płaci 
składki. To bardzo słaby wynik. Zgodnie z Regula-
minem Parafialnym, który dotyczy nie tylko naszej 
parafii, ale wszystkich parafii w Polsce, parafianie 
powinni przekazywać na rzecz parafii 1% swoich 
rocznych dochodów. Parafia tego ani nie może, ani 
nie chce weryfikować. Dla nas ważny jest każdy 
gest współodpowiedzialności za sprawy Parafii.

Bo w naszym przekonaniu płacenie składek 
jest wyrazem czegoś głębszego. Nie chodzi o od-
bębnienie obowiązku czy poprawę samopoczu-
cia, że się zapłaciło za oferowany przez Parafię 
serwis duchowy. Płacenie składek powinno być 
wyrazem współodpowiedzialności za sprawy Pa-
rafii, jej kondycję, stworzenie możliwości dalszego 
rozwoju. Ma to być przejaw – i chyba podobnie 
jest w każdej wspólnocie o takim „stowarzysze-
niowym” charakterze – naszej partycypacji w jej 
życiu. Jeśli nie możemy zaoferować więcej, to 
przynajmniej oferujemy to minimum. 

Ale ja chciałbym Was oczywiście zachęcić 
do zrobienia czegoś więcej niż minimum. Przy-
łączacie się do nas w niełatwym pandemicznym 
okresie. Poza innymi wieloma utrudnieniami i za-
grożeniami, pandemia powoduje również pewne, 
mam nadzieję przejściowe, ograniczenie naszej 
różnorodnej działalności bądź przeniesienie jej 
w tryb zdalny. Mimo to, gorąco Was zachęcam do 
aktywności w Parafii i partycypacji w naszym życiu 
nie tylko przez fakt uczestniczenia w niedzielnych 
nabożeństwach. Zarówno indywidualnie – dzięki 
Waszym zdolnościom i zaangażowaniu, ale i gru-
powo możecie stanowić istotne wzbogacenie 
i wzmocnienie naszej Parafii. Bardzo na to liczę!

Mamy w Parafii wiele rodzajów aktywności, 
w których możecie się odnaleźć. Mamy ofertę 
dla starszych i młodszych, w tym najmłodszych. 
Bardzo aktywny jest wolontariat. To wszystko, co 
robimy w Parafii lub wokół niej ją rozwija, współ-
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tworzy jej dziedzictwo. W naszej społeczności ani 
tzw. Centrala Kościoła, ani Diecezja, ani duchow-
ni nie urządzają życia parafianom. To my, świeccy 
parafianie współtworzymy Parafię i współdecydu-
jemy o tym czy jest biedna, czy bogata, aktywna 
czy pasywna, czy się rozwija czy schodzi z mapy 
Kościoła. I mówiąc to jestem realistą i zdaję so-
bie sprawę, że macie dużo różnych obowiązków, 
problemów. Ja też miałem okres intensywnej 
pracy zawodowej, która uniemożliwiała zaanga-
żowanie w inne sprawy. Ale jeśli odczujecie taką 
potrzebę i znajdziecie czas – zapraszamy.

Mówiąc o prawach i obowiązkach parafian 
nie sposób nie wspomnieć o być może najistot-
niejszych z nich, a mianowicie uczestniczeniu 
w Zgromadzeniach Parafialnych. W Zgromadze-
niach Parafialnych mogą brać udział wszyscy bez 
wyjątku parafianie pod jednym tylko warunkiem: 
że zapłacili składkę za poprzedni rok kalendarzo-
wy. Zgromadzenia Parafialne odgrywają istotną 
rolę w życiu Parafii, bo tam podejmowane są decy-
zje w najistotniejszych sprawach: zakupu i sprze-
daży nieruchomości, obciążania ich, zaciągania 
zobowiązań, kierunków polityki inwestycyjnej. 
To Zgromadzenie Parafialne dokonuje wyboru 
proboszcza Parafii, a raz na 5 lat Rady Parafialnej 
i Komisji Rewizyjnej. Co roku, w lutym, odbywają 
się zgromadzenia sprawozdawcze. Zgromadzenie 
rozpatruje wówczas sprawozdanie Proboszcza 
i Rady Parafialnej za miniony rok kalendarzowy 
(a zarazem obrotowy) oraz kwituje z wykonania 
obowiązków. Coroczne Zgromadzenie rozpatruje 
wyniki finansowe Parafii w minionym roku oraz 
zatwierdza preliminarz, czyli - potocznie mówiąc 
- budżet Parafii na kolejny rok. Już dziś zachęcam 
Was do udziału w zgromadzeniach, bo jest to 
również znak aktywności, a przynajmniej zainte-
resowania sprawami Parafii. Na Zgromadzeniach 
można też lepiej poznać braci i siostry, których 
zwykle mijamy na nabożeństwach i uzyskać inspi-
rację do pracy na rzecz Parafii. Jako przykład po-
dam swój własny – to właśnie na Zgromadzeniu 
Parafialnym w 2008 roku postanowiliśmy z Ag-
nieszką Bednarkiewicz-Sowińską rozpocząć prace 

nad projektem edukacyjnym, o czym – okazało się 
wówczas – obydwoje myśleliśmy nie wiedząc o so-
bie nawzajem. Z tamtego Zgromadzenia zrodziła 
się Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświa-
towe, która dziś prowadzi przedszkole „Szkrab-
ki” i Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła 
Lindego na warszawskim Ursynowie. Po 12 latach 
od tamtego dnia uczy i bawi się u nas 470 dzieci, 
a w planach mamy kolejne projekty, w tym utwo-
rzenie liceum im. Juliusza Burschego. 

Jak wiecie na nauczanie Marcina Lutra ogrom-
ny wpływ miała postać św. Pawła z Tarsu – 
Apostoła Narodów. Na koniec chciałbym Wam 
przytoczyć słowa św. Pawła zawarte w Liście do 
Rzymian, rozdział 12, wersy od 1 do 5.
1. Skoro więc Bóg okazał nam tyle współczucia, 

to proszę Was, bracia, oddajcie swoje ciała 
jako żywą ofiarę świętą, przyjemną dla Boga 
i pełnijcie dla Niego świętą służbę, korzystając 
ze swej zdolności myślenia.

2. Nie pozwólcie już, żeby kształtował was ten 
świat, ale się przemieniajcie przez przeobra-
żanie swojego umysłu, żebyście sami mogli 
się przekonać, jaka jest wola Boga, co jest dla 
Niego dobre, miłe i doskonałe.

3. Ze względu na niezasłużoną życzliwość, jaką 
mnie obdarzono, mówię każdemu wśród was, 
żeby nie myślał o sobie więcej niż należy my-
śleć. Niech raczej myśli o sobie trzeźwo – od-
powiednio do tego, jak dużo Bóg mu dał wiary.

4. Bo jak ciało składa się z wielu części i nie 
wszystkie pełnią tę samą funkcję,

5. Tak my, choć liczni, tworzymy jedno ciało 
pozostające w jedności z Chrystusem i każdy 
z nas z osobna jest zależny od pozostałych.

Igor Chalupec
Wiceprezes Rady Parafialnej, Kurator Parafii

Tekst opracowano na podstawie wystąpienia z dnia 29 września 
2020 r. uzupełnionego o fragmenty powitania wygłoszonego w trakcie 
uroczystego nabożeństwa w Kościele Św. Trójcy w dniu 18 paździer-
nika 2020 r.

Słowa podziękowania kieruję do Pani mec. Olgi Sztejnert- 
-Roszak za życzliwą recenzję.
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CHÓR SEMPER CANTAMUS W CZASIE PANDEMII

Pierwsze dwa miesiące 2020 roku, zanim po-
jawiła się pandemia, były dla chóru Semper 

Cantamus bardzo pracowite. Już 4 stycznia brali-
śmy udział w parafialnym kolędowaniu. 23 stycz-
nia uświetniliśmy swym śpiewem nabożeństwo 
ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan.

Dwa dni później, 25 stycznia, uczestniczyli-
śmy w Ekumenicznym Przeglądzie Chórów w Py-
rach. Wystąpiło tam siedem chórów z kościołów 
różnych wyznań. Podczas przeglądu każdy chór 
wykonał kilka kolęd, a na zakończenie wszyst-
kie połączone chóry wspólnie zaśpiewały utwór 
Transeamus usque Bethlehem Josefa Schnabla z towa-
rzyszeniem orkiestry.

W lutym, po powrocie z ferii, czekało nas ko-
lejne wyzwanie: oprawa muzyczna nabożeństwa 
z okazji Światowego Dnia Modlitw Kobiet.

W krótkim czasie musieliśmy się nauczyć wie-
lu nowych utworów w wielogłosie, jak i unisono1. 
Były również utwory w oryginalnym języku ple-
mienia Ndebele z Zimbabwe. Zarówno nabo-
żeństwo, jak i nasz śpiew były bardzo pozytywnie 
odebrane przez uczestników. Po nabożeństwie 
odbyła się Agapa, gdzie mogliśmy porozmawiać 
i skosztować przepysznych potraw afrykańskich.

Wtedy znienacka dotarł do nas COVID-19 
i narodowa kwarantanna. Pierwsze dwa tygodnie 
czekaliśmy z nadzieją, że już niedługo spotkamy 
się i będziemy ćwiczyć repertuar na zbliżający się 
okres pasyjny. Niestety, czas zamknięcia i odizolo-
wania przeciągał się w nieskończoność. Spragnieni 
spotkań i wspólnego śpiewu rozpoczęliśmy spot-
kania online. W międzyczasie sami próbowaliśmy 
ćwiczyć utwory, lecz z dnia na dzień motywacja 
spadała.

W końcu pojawiło się wyzwanie na miarę 
czasów pandemii: nagrywamy utwór S’hma Israel 
(tradycyjna melodia izraelska). Każdy nagrywa sa-
modzielnie w warunkach domowych swoją partię 
głosową. Proszę wierzyć, nie było to takie proste, 
jak by się mogło wydawać. Nasi uzdolnieni i cierp-
liwi montażyści stworzyli film, który można obej-
rzeć na kanale YouTube luteraniewwarszawie. Ado 
i Marcinie - BRAWO! Nie widząc perspektywy na 

25.01.2020. Ekumeniczny Przegląd Kolęd w Pyrach

Taki był marzec, kwiecień, maj...

6.03.2020. Chór podczas nabożeństwa ŚDM 2020
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rychłe śpiewanie, bogatsi w doświadczenia, nagry-
wamy kolejny utwór, Alta Trinita Beata.

Nastał czerwiec i pojawiło się światełko w tu-
nelu. Możemy się spotykać w realu! Hurra!

Wszyscy spragnieni odrobiny normalności, 
spotkań i śpiewu z entuzjazmem i energią rozpo-
czynamy próby w małych grupach przy zachowa-
niu odpowiednich zasad i dystansu.

Od czerwca możemy wspólnie spotkać się... i razem muzykować 
zachowując odpowiedni dystans

19.09.2020 r. Koncert chóru Semper Cantamus

Ćwiczymy nieustannie i liczymy, że już we 
wrześniu będziemy mogli zaśpiewać podczas Euro- 
pejskich Dni Dziedzictwa oraz na nabożeństwie.

Czas kwarantanny i odizolowania pokazał, 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa śpiew, 
chór, wyzwania muzyczne oraz wspólnota, jaką 
tworzymy.

Zuzanna Kuźniak

1. Unisono – (wł. jednogłośny, łac. Unisonus) – równo-
brzmiący sposób wykonania utworu muzycznego, polegający 
na zgodnym wykonaniu przebiegu melodycznego przez całą 
orkiestrę lub grupę muzyków.

OBRADY SYNODÓW W CZASIE PANDEMII

Wiosną, wobec pandemii i wprowadzonych 
ograniczeń dotyczących zgromadzeń, od-

wołane zostały nie tylko spotkania parafialne, ale 
również zaplanowane obrady synodów diecezjal-
nych i wiosenny Synod Kościoła. Wiele wykła-
dów, spotkań i narad różnych gremiów odbywały 
się on-line. Tak też było z wiosenną sesją Syno-
du Kościoła. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu 
obrad synodu on-line. Synodałowie otrzymali 
drogą elektroniczną materiały i 20 czerwca od-
była się VII sesja Synodu Kościoła XIV kaden-
cji. Na początku synod zatwierdził wykładnię 
Rady Synodalnej dotyczącą obrad on-line. Synod 
przyjął przedstawione sprawozdania merytorycz-
ne i finansowe. Biskup Kościoła poinformował 

o sytuacji Kościoła w czasie pandemii, o trans-
misjach internetowych prowadzonych w różnych 
parafiach oraz o nabożeństwach transmitowanych 
przez TV. Prof. Jerzy Sojka przedstawił prezenta-
cję dotyczącą planowanego w roku 2023 Zgroma-
dzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej 
w Krakowie. Hasłem Zgromadzenia będzie: Jeden 
Duch, jeden chrzest, jedna nadzieja. 

Przełożeniu uległy również obrady synodu 
Diecezji Warszawskiej, który ostatecznie zebrał 
się 12 września w Warszawie, w Centrum Lute-
rańskim przy ul. Miodowej. Sesja połączona była 
z wyborami biskupa diecezjalnego. W tym roku 
skończyła się bowiem 10-letnia kadencja biskupa 
Jana Cieślara. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
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Ks. Michał Makula podczas prezentacji,  
fot. Dariusz Bruncz

urzędujący biskup ma prawo ubiegać się o drugą 
kadencję drogą wyborów przez synod diecezjalny. 

Synodałowie otrzymali drogą mailową sprawo-
zdania biskupa, rady diecezjalnej i poszczególnych 
komisji, księgowa diecezji przedstawiła sprawo-
zdanie finansowe i preliminarz finansowy. Wszyst-
kie sprawozdania zostały przyjęte przez Synod. 
Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej i na 
jej wniosek Synod udzielił absolutorium Radzie 
Diecezjalnej.

Druga część obrad to wybory biskupa die-
cezjalnego. Przewodnictwo nad tą częścią obrad 
przejął Biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec. Do 
wyborów stanęło dwóch kandydatów: dotychcza-
sowy zwierzchnik diecezji ks. bp Jan Cieślar i ks. 
Michał Makula - proboszcz parafii św. Mateusza 
w Łodzi. Każdy z kandydatów miał możliwość 
wygłoszenia swojej prezentacji, po której odpo-
wiadał na pytania synodałów. W pierwszej turze 
głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał 
kwalifikowanej większości głosów, w drugiej turze 
ks. bp Jan Cieślar otrzymał 31 głosów, a ks. Michał 
Makula 27 - tym samym bp Jan Cieślar wybrany 
został zwierzchnikiem Diecezji Warszawskiej na 
kolejną kadencję (lata: 2020-2030). 

Aldona Karska
 

Obrady VII sesji Synodu 
Kościoła  on-line

Bp Jan Cieślar, fot. Dariusz Bruncz
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Podczas nabożeństwa 26 lipca, proboszcz ks. 
Piotr Gaś poprosił do prezbiterium panią Te-

resę Rej, która z dniem 31 lipca br. odchodziła na 
emeryturę. W imieniu rady parafialnej w serdecz-
nych słowach podziękował za jej wieloletnią służ-
bę dla parafii. Pani Teresa od 35 lat opiekowała 
się salą parafialną nr 1, a wcześniej również po-

kojami gościnnym. Przygotowywała salę do spot-
kań różnych grup parafialnych: Koła Pań, Koła 
Seniorów, Polskiego Towarzystwa Ewangelickie-
go, grup młodzieżowych, grup anglojęzycznych. 
Przygotowywała posiłki dla różnych gremiów 

Teresa Rej

PANI TERESA REJ NA EMERYTURZE

obradujących w salach parafialnych, obiady na za-
kończenie Forum Kobiet, śniadania dla seniorów 
i innych spotkań. Współpracowała z trzema pro-
boszczami naszej parafii: ks. sen. Janem Walterem, 
ks. dr. Włodzimierzem Nastem i przez ostatnie 13 
lat z ks. Piotrem Gasiem. Proboszcz podziękował 
pani Teresie Rej za jej ofiarną służbę, życzył dużo 
zdrowia i sił, bo przecież dalej będziemy się spo-
tykać. 

Pani Teresa Rej ze wzruszeniem podziękowała 
wszystkim, którzy z nią współpracowali, probosz-
czowi, przyjaciołom, znajomym i rodzinie, która 
ją wspierała. Przedstawiciel Rady Parafialnej prof. 
Marcin Jacoby wręczył bukiet róż, a zbór podzię-
kował gromkimi brawami. 

Aldona Karska 

26.07.2020 r. Podziękowania p. Teresie Rej za służbę w parafii

PREMIERA AUDIOBOOKA

19 września o godz. 1700 kościele Świętej Trójcy 
odbyła się premiera audiobooka „Wspomnienia 
Matki i Córki z Powstania 1863r.” Spotkanie pro-
wadziła pomysłodawczyni projektu Monika Lech, 
która poinformowała zebranych jak zrodził się po-
mysł nagrania tej wyjątkowej książki na audiobook. 

Przypomniała, że jest napisana przez Emi-
lię Heurichową i jej córkę Teodorę z Heurichów  

Kiślańską, została wydana w 1918r. składa się 
głównie ze wspomnień z Powstania Styczniowe-
go. Wspomnienia sięgają również okresu Powsta-
nia Listopadowego i czasu międzypowstaniowego. 
Autorki były nie tylko obserwatorkami wydarzeń, 
ale aktywnymi ich uczestniczkami, pokazując ów-
czesne postawy patriotyczne. Znamy obrazy lub 
opisy scen, w których kobiety w czerni żegnają 
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ny temat, bo trzeba pamiętać, że udział 
ewangelików był wówczas po obu stro-
nach barykady. Oprócz tych, którzy 
dzielnie walczyli i sprzyjali Powstaniu, 
byli tacy, którzy sprzeciwiali się zbroj-
nemu wystąpieniu i chcieli dążyć do 
niepodległości małymi krokami, poko-
jowo. Ale byli też ewangelicy w szere-
gach armii carskiej, a wśród nich tacy 
którzy unikali konfrontacji lub też od-
mówili wykonania rozkazu ponosząc 
tego konsekwencje oraz tacy którzy 
brutalnie rozprawiali się z powstańcami.

Na zakończenie dr hab. Małgorzata Man-
teuffel-Cymborowska zachęcała do wysłuchania 
audiobooka, historii tych odważnych i przedsię-
biorczych kobiet. 

Swoje wspomnienia Teodora kończy zdaniem: 
„A myśmy wtedy nie mogli być inni…” 

AK

skazanych na zsyłkę swoich mężów, 
synów i braci, a w tych wspomnieniach 
poznajemy kobiety, które były w tym 
okresie niezwykle aktywne: organizo-
wały pomoc, ratunek, przygotowywały 
dokumenty, pomoc materialną, organi-
zowały ucieczki. Poznajemy tu patriotyzm, 
który ratuje, goi i pomaga – powiedziała 
Monika Lech rozpoczynając promocję 
audiobooka

Ten audiobook powstał dzięki 
wsparciu Narodowego Centrum Kul-
tury i dzięki pracy i zaangażowaniu 
wielu osób. Audiobook jest dostępny w internecie 
nieodpłatnie i legalnie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Upn-JouhlN8
https://soundcloud.com/wspomnienia-z-powstania

W nagraniu partie Emilii Heurich czyta Ewa 
Scholl, a partie Teodory - Aleksandra Justa. 
Przedmowę napisała Maria Chmiel, a posłowie - 
potomkini Heurichów – dr hab. Małgorzata Man-
teuffel-Cymborowska.

W dalszej części spotkania obejrzeliśmy frag-
menty wystąpienia Małgorzaty Manteuffel-Cym-
borowskiej, która przedstawiła historię rodziny 
Heurichów. Następnie Ewa Scho ll przeczytała 
obszerne fragmenty z pamiętnika Emilii Heuri-
chowej, a także podzieliła się swoimi wrażeniami 
podczas pracy nad tekstem. 

Prowadząca spotkanie zapytała Marię Chmiel 
o udział ewangelików w Powstaniu Styczniowym; 
w odpowiedzi pani Chmiel stwierdziła, że to trud-

Maria Chmiel opowiada o udziale ewangelików w Powstaniu 
Styczniowym

Potomkini Heurichów – dr hab. Małgorzata Manteuffel-
Cymborowska zaprasza do słuchania audiobooka

Ewa Scholl czyta fragment książki
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BĘDZIE CISZEJ, CIEPLEJ I BARDZIEJ OSZCZĘDNIE

W środę 21 października 2020 roku wyko-
nawca Instal Diament Artur Kaniewski 

zakończył szklenie ostatnich dwóch zewnętrz-
nych okien w kościele Świętej Trójcy na pl. Mała-
chowskiego 1 w Warszawie. 

To bardzo dobra wiadomość, bo zgodnie 
z umową do końca października zakończymy 
wymianę metalowych zewnętrznych okien: 12 
okrągłych i 8 podłużnych - łukowych. To ostatni 
etap projektu termomodernizacyjnego naszego 
kościoła, realizowany przez wykonawcę Instal 
Diament Artur Kaniewski, który został wybra-
ny w konkursie ofert. Nie było to łatwe, bowiem 
proces wyboru wykonawcy przypadł na czas po-
czątku stanu epidemii w Polsce, kiedy wprowa-
dzono lockdown. Dodam, że prace nadzoruje in-
spektor Jolanta Fabiszewska. 

Rozładunek ram okien okrągłych

Montaż podłużnych - łukowych ram okiennych
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W minionych latach, kiedy Parafia prowadzi-
ła generalny remont konserwatorski kościoła, 
wykonano część prac termomodernizacyjnych: 
izolację zewnętrznej i wewnętrznej czaszy kopu-
ły, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła 
(rekuperacją), wymieniono wszystkie drewniane 
okna w czterech ryzalitach, zmodernizowano au-
tomatykę węzła cieplnego, zainstalowano głowice 
z termostatami na wszystkich grzejnikach. 

Nowe, zewnętrzne okna w naszym koście-
le zostały wykonane z nowoczesnych stalowych 

profili z wkładką termoizolacyjną, malowane 
proszkową farbą, szklone trzema zespolonymi 
szybami. Będzie więc ciszej we wnętrzu kościoła, 
cieplej i jednocześnie bardziej oszczędnie.

Parafia pozyskała dofinansowanie na projekt 
termomodernizacyjny w wysokości 1 372 641,00 
PLN z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

W trakcie wymiany okien okazało się, że ramy 
wewnętrznych okien z witrażami (12 okrągłych 
i 8 podłużnych – łukowych), wymagają oczysz-
czenia z korozji, zabezpieczenia antykorozyjnego 
i pomalowania. Prace zlecono Instal Diament 
i już zostały wykonane. Po zakończeniu prac na 
zewnątrz kościoła wykonawca dokona przeglądu 
okien we wnętrzu kościoła, żeby uzupełnić ubytki 
kitu w ramach okiennych i naprawić uszkodzenia 
w witrażach. Przewidujemy, że te prace będą pro-
wadzone do połowy listopada 2020 r.

Warszawa, 21.10.2020 r. 
ks. Piotr Gaś

Renowacja wewnętrznych ram z witrażami

PROMOCJA KSIĄŻKI „CZŁOWIEK MĄDREGO SERCA” 
W PARAFII EWANGELICKO-REFORMOWANEJ

Po nabożeństwie w kościele ewangelicko-reformowanym 
w dniu 27 września miała miejsce uroczystość promocji 

i wręczenia biskupowi-seniorowi Zdzisławowi Trandzie książki 
Jemu poświęconej zatytułowanej „Człowiek mądrego serca - 
Zdzisław Tranda Pastor – Biskup - Ekumenista”. 

Ksiądz biskup senior Zdzisław Tranda urodził się w 1925 
roku. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Warszaw-
skim i w 1952 roku został ordynowany na duchownego. W latach 
1978-2002 był zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego, a w latach 1990-1993 pełnił funkcję prezesa Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Prezentowana książka została wydana przez 
Wydawnictwo „Semper” pod redakcją Grzegorza Polaka, Barba-
ry Stahl i Hanny Trandy. Składa się ze wspomnień, świadectw 
i relacji osób wywodzących się z różnych środowisk, różnych wy-
znań i profesji, którzy na swej drodze spotkali księdza Zdzisława 
Trandę. 
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stronie nierzymskokatolickiej, a rzymskokatoli-
cka działaczka ekumeniczna Danuta Baszkowska 
zatytułowała swój artykuł „Mój mistrz, mój bi-
skup!”. Niezwykłe poruszające są wspomnienia 
pokazujące, jak ważne były dla Biskupa relacje 
międzyludzkie.

Przedstawicielka wydawnictwa Helena Ra-
domska wręczając egzemplarz książki Jubila-
towi powiedziała, że przekonała się, jak wielu 
przyjaciół ma Ksiądz Biskup, bo w trakcie rea-
lizacji przedsięwzięcia spotkała się z dużą przy-
chylnością wielu osób. Gratulacje w imieniu 
Kolegium Kościelnego Parafii złożył prezes Piotr 
Niewieczerzał. 

W trakcie uroczystości Ewa Scholl przeczy-
tała fragmenty książki ilustrujące relacje Bisku-
pa z ludźmi, a także jak jest postrzegany przez 
innych. 

W imieniu autorów głos zabrał prof. dr hab. 
Tadeusz Zieliński, który jednocześnie jako przed-
stawiciel Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
przekazał gratulacje Księdzu Biskupowi i zwrócił 

Podczas uroczystości laudację wygłosił po-
mysłodawca przedsięwzięcia red. Grzegorz 
Polak. Swoje wystąpienie poprzedził słowami 
z Psalmu 90,12: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy 
zyskali mądre serce. Zwrócił uwagę, że zamiesz-
czone w książce świadectwa są odpowiedzią 
wielu serc na serce Biskupa. Obecność na tej 
uroczystości autorów różnych wyznań odzwier-
ciedla Jego ekumeniczną postawę, jako prezes 
PRE był nieformalnie liderem ekumenizmu po 

Helena Radomska z wydawnictwa Semper wręczyła  
Biskupowi egzemplarz książki, prezes Kolegium Kościelnego,  

Piotr Niewieczerzał złożył życzenia

Ks. bp Zdzisław Tranda

Słowa podziękowania za zorganizowaną uroczystość osobiście 
wygłosił ks. bp Zdzisław Tranda
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w tej uroczystości uczestniczyć i przemawiać. 
Dzieci ze szkółki niedzielnej parafii rozdały 
autorom egzemplarze autorskie. Uroczystość 
uświetniona była solowym śpiewem ulubionych 
pieśni biskupa w wykonaniu Łucji Szablewskiej-
-Borzykowskiej i grą organową Michała Marku-
szewskiego. Na zakończenie ks. Michał Jabłoński 
– proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
w Warszawie – odmówił modlitwę i udzielił 
błogosławieństwa. 

Aldona Karska

uwagę, że w prezentowanej publikacji znajdujemy 
świadectwa charakteryzujące cechy Biskupa: mag-
netyzm, bo wychodził do ludzi i przyciągał ich 
do siebie; skromność, bo biskup bez koloratki, 
bo ważna jest jakość człowieka; praca intelektu-
alna, bo jest autorem wielu wnikliwych tekstów 
teologicznych. 

Na zakończenie bp Zdzisław Tranda po-
dziękował organizatorom, autorom, redaktorom 
i wszystkim uczestnikom tej uroczystości, ale 
przede wszystkim podziękował Bogu, że mógł 

KWESTA BEZGOTÓWKOWA

Ileż to razy słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, 
miesiącach słowa „z powodu zagrożenia epide-

miologicznego” lub „w związku z obowiązującymi 
obostrzeniami sanitarnymi”? Wszystkich nas doty-
ka ta sytuacja, która nie pozostaje bez wpływu na 
żadną sferę życia. Jej skutkiem jest także niełatwa 
decyzja o nieorganizowaniu tradycyjnej, do-
rocznej kwesty na naszym zabytkowym cmenta-
rzu przy ulicy Młynarskiej, wypływająca wyłącznie 
z troski o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich 
angażujących się w nią osób. 

W minionym roku zostało zebranych 
38.585,86 zł. Pieniądze te będą znacznym wkła-
dem w przeprowadzenie renowacji nagrobka ks. 
Leopolda Otto oraz w odtworzenie skradzionych 
z niego elementów tj. bocznej płaskorzeźby i liter 
z płyty nagrobnej. 

Ksiądz Leopold Otto to szczególna postać 
dla naszej społeczności i kościoła ewangelickiego 
w Polsce. Człowiek z pasją, ogromnie zaangażo-
wany w to, co robił. Jak już czemuś poświęcał 
uwagę – to całym sobą. Urodził się 2 XI 1819 r. 
w Warszawie w rodzinie pochodzącej z Saksonii, 
osiadłej w Polsce w XVIII w. Po ukończeniu stu-
diów teologicznych w Berlinie służył początkowo 
w Piotrkowie, a od 1849 r. w Warszawie. Dał się 
poznać obu zborom jako doskonały kaznodzieja. 

Znany był także z działalności społecznej, 
m.in. jako założyciel domu sierot w Warsza-
wie. Sympatyzował z ruchem patriotycznym, 
był członkiem Dyrekcji Konstablów - ochotni-
czej straży porządkowej, a jesienią 1861 wszedł 
w skład Rady Miejskiej Warszawy. Współorga-
nizował nabożeństwa patriotyczne w kościele 
ewangelicko-augsburgskim. 

Jesienią 1861 roku, po zamknięciu kościołów 
warszawskich na znak protestu przeciw brutalne-
mu wkroczeniu wojsk rosyjskich do katedry Św. 
Jana i kościoła Św. Anny, został aresztowany i osa-
dzony na jakiś czas w Cytadeli Warszawskiej.

Po upadku powstania styczniowego przeniósł 
się do Cieszyna, gdzie został pastorem miejsco-
wego zboru. Oprócz działalności duszpasterskiej 
zajmował się działalnością społeczną i oświatową, 
był redaktorem i wydawcą Zwiastuna Ewangelickie-
go, jedynego pisma ewangelickiego na ziemiach 
polskich. Jako ideolog polskiego protestanty-
zmu opowiadał się za współpracą ze środowi-
skami katolickimi w imię wspólnych interesów 
narodowych. Był też autorem wielu publikacji, 
głównie z zakresu kaznodziejstwa i historii. Po-
wrócił do Warszawy w 1875, gdzie zmarł 22 IX 
1882; pochowany na miejscowym cmentarzu 
ewangelicko-augsburgskim. 
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Kilka miesięcy po pogrzebie ks. Leopolda 
Otto parafia warszawska ogłosiła konkurs na 
aranżację miejsca jego spoczynku, by utrwalić 
pamięć o służbie i pracy duchownego. Wygrał 
projekt Jana Kryńskiego, już wtedy uznanego 
rzeźbiarza. Odsłonięcie nastąpiło w piątą rocznicę 
śmierci. 

Naturalnej wysokości figura pastora, poka-
zanego w momencie głoszenia kazania, umiesz-
czona jest na niewysokim postumencie i należy 
do najlepszych prac artysty. Na bocznych ścia-
nach znajdują się brązowe płaskorzeźby, przed-
stawiające symbole powołania duchownego, zaś 
na poziomej, granitowej płycie napis wykonany 
z mosiężnych liter: 
„Pod krzyżem odpocznienie
Ś.p. ks. Leopold Otto, doktór filozofii, pastor zboru ewan-
gelicko-augsburskiego warszawskiego. 
Zacnemu pasterzowi, słynnemu kaznodziei i znakomite-
mu obywatelowi - wierny zbór.”

Kilka lat temu niegodziwie potraktowa-
no to miejsce pamięci. Skradziono wszystkie 

litery z płyty nagrobnej. Skradziono także boczną 
płaskorzeźbę. 

Chcielibyśmy, wykorzystując środki ze-bra-
ne w minionym roku i licząc na Państwa wspar-
cie w tym roku – przywrócić pierwotny stan 
tego miejsca. Będziemy wdzięczni za pomoc.

Konto parafii przeznaczone wyłącznie na 
środki dotyczące renowacji zabytków cmen-
tarza to:

74 1020 1156 0000 7802 0112 0294 

Natomiast w przyszłym sezonie, jak Bóg da, 
rozważamy renowację wyjątkowej pod wzglę-
dem artystycznym kaplicy grobowej rodziny  
Braeuning. Jest to jeden z najpiękniejszych przy-
kładów architektury neogotyckiej na cmentarzach 
ewangelickich. Kaplica została usytuowana na 
wysokiej krypcie i w całości wykonana z żeliwa. 

Pomnik ks. Leopolda Otto przed rozpoczęciem renowacji

Tablica z napisem przed uszkodzeniem i po uszkodzeniach
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Ażurowe ściany, bogata ornamentyka, ostre łuki, 
spiczaste wieżyczki oddają ducha neogotyku, ze-
stawiając charakterystyczne dla stylu elementy 
w nową, niespotykaną nigdzie formę nagrobną. 
Kaplica powstała za sprawą żony Karola Bogumi-
ła Braeuninga, Klarysy Karoliny zd. Lutz w 1821r. 

Braeuningowie byli szanowanymi przedsię-
biorcami, kupcami. Wspomniany Karol Bogu-
mił (ur. 13.06.1753 Szmigiel – zm. 15.04.1818 

Warszawa), mimo obowiązków zawodowych 
i obciążeń związanych z pracą, był bardzo zaan-
gażowany w życie warszawskiego zboru. Pełnił 
funkcję starszego zarządu parafii, członka komisji 
opracowującej instrukcję dot. sprawowania funk-
cji kościelnych i parafialnych, starszego wydziału 
kasowego, członka komisji zaangażowanej w ot-
warcie nowej szkoły parafialnej. Także, jako sę-
dzia Trybunału Handlowego wspierał działalność 
związaną z finansowym aspektem funkcjonowa-
nia Teatru Narodowego w Warszawie. Patriota, 
gotowy zawsze „bronić Ojczyzny ukochanej” jak pisał 
podczas insurekcji kościuszkowskiej „jako prawdzi-
wi jej synowie, aż do ostatniej kropli krwi gotowi jesteśmy 
i majątków naszych oszczędzać nie chcemy”. 

Tekst: Magdalena Welman
Zdjęcia: Kotwice Pamięci

Źródła:
http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/leopold- 
otto/
Cmentarze ewangelickie w Warszawie. Przewodnik praktyczny, 
A. Cereniewicz, Warszawa 2011 r.

Kaplica grobowa rodziny Braeuning – stan obecny

ŻYCIE W OKRESIE PANDEMII

PLACÓWKI EWANGELICKIEGO TOWARZYSTWA 
OŚWIATOWEGO W CZASIE PANDEMII

Szkoła Lindego w czasach pandemii

Nastały trudne czasy dla każdego, dla każdej 
placówki edukacyjnej. Wzrost zachorowań 

wśród rodzin naszych nauczycieli i uczniów jest 
coraz bardziej widoczny. Pojawiły się też pierw-
sze przypadki zachorowań wśród samej kadry. 
Sytuacja wymaga podejmowania szybkich dzia-
łań, niejednokrotnie poza godzinami pracy – za-
każenie nie wybiera, nie zna pojęcia „po pracy”, 
„weekend”. Od początku roku zastanawiamy się, 
jak nie zwariować w systemie edukacyjnym w cza-
sach pandemii? Jak odpowiedzieć na potrzeby 
najważniejszych osób w procesie edukacyjnym: 
naszych uczniów? Jak ich wesprzeć? Jak wesprzeć 

ich rodziców? Jak wesprzeć samych siebie? Jak nie 
bać się przychodzić do pracy? Jak w spokoju robić 
to, co najbardziej lubimy i czego od nas oczekują 
rodzice, uczniowie, system edukacyjny: uczyć na-
szych uczniów?

To, co wydaje się najważniejsze w tych trud-
nych czasach to spokój emocjonalny, jaki mo-
żemy sobie dawać wzajemnie. To czas, również 
w szkole, na rachunek sumienia i przeanalizo-
wanie, co tak naprawdę się liczy. Dla nas – na-
uczycieli Szkoły Lindego – najważniejszy jest 
drugi człowiek. Część naszych uczniów od po-
czątku września uczy się z domu ze względu na 
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wskazania medyczne, wielu rotacyjnie - ze wzglę-
du na przeziębienia lub przebywa kwarantannę 
w domu. Dla młodszych uczniów przebywających 
w domu wprowadziliśmy codzienne wsparcie 
w postaci „odrabianek domowych online” z na-
uczycielami edukacji wczesnoszkolnej, muzyki 
oraz języka angielskiego. Dla starszych uczniów 
istnieje możliwość indywidualnych konsultacji on-
line z nauczycielami przedmiotowymi. Widzimy, 
że spotkania online, indywidualne rozmowy czy 
możliwość „bycia” w szkole za pośrednictwem 
nowoczesnych technologii, takich jak platforma 
Zoom, tablica interaktywna, na niektórych lek-
cjach są dla uczniów niezwykle ważne. Pomagają 
z jednej strony w opanowaniu przerabianych tre-
ści, z drugiej strony – chyba ważniejszej w tych 
czasach -dają możliwość bycia razem, opowie-
dzenia o swoich zmartwieniach, potrzebach, 
czasami lękach. Aktywne dyżury dla uczniów 

przebywających w domu pełni nasz szkolny psy-
cholog i pedagog. Dyżury dostępne są również dla 
Rodziców.

W budynku szkoły staramy się aby życie 
płynęło tak bardzo normalnie jak tylko się da – 
oczywiście zachowując reżim sanitarny. Mamy 
wrażenie, że maseczki, płyny do dezynfekcji, 
wietrzenie i zachowanie pewnego dystansu stało 
się już tak oswojone, że niezauważane w naszej 
szkolnej rzeczywistości. Próbujemy zarażać dzieci 
uśmiechem i entuzjazmem do przerabianych treści 
dokładnie tak samo, jak w czasach przed pande-
mią. Na korytarzach i w salach słychać radosny 
śmiech naszych uczniów, dodający nam wszyst-
kim skrzydeł. Wszystkie projekty edukacyjne re-
alizujemy bez zmian. Już nikogo nie zaskakuje to, 
że czasami do uczniów nauczyciel mówi z tablicy 
interaktywnej, bo sam przebywa na kwarantan-
nie w domu. Spotkania Rady Pedagogicznej czy 
zebrania z rodzicami online wydają się taką oczy-
wistością, że kompletnie nikogo już nie dziwią. 
Mamy wrażenie, że to co jeszcze nie tak dawno 
wydawało się niemożliwe do zaistnienia obec-
nie stało się naszą codziennością. Dobra szkoła 
to taka, która potrafi się dostosować do czasów, 
w których istnieje, dobry nauczyciel to ten, który 
niezależnie od narzuconych odgórnie sztywnych 
ram, potrafi odpowiedzieć na potrzeby swoich 
uczniów. Te hasła przyświecają nam codziennie.

Małgorzata Kwiatkowska
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji Ewangelickie Towa-
rzystwo Oświatowe oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. S.B. Lindego
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Kiedy wyobrażam sobie przedszkole, moje 
myśli skierowane są w stronę pozytywnych 

skojarzeń: radości, codziennego odkrywania świa-
ta, spokoju, wspólnych przygód, nawiązywania 
pierwszych przyjaźni. Z tej perspektywy mogło-
by się wydawać, że niewiele się zmieniło. Dzieci 
przychodzą uśmiechnięte, a po południu nie chcą 
wcale wracać do domów. 

W salach nie ma dywanów, pluszowych zaba-
wek, czy przedmiotów, które trudno zdezynfeko-
wać. Nie ma popołudniowych zajęć dodatkowych 
i basenu, a możliwość poruszania się po przed-
szkolu osób z zewnątrz, ze względów bezpie-
czeństwa, jest mocno ograniczona. Obowiązuje 
szereg procedur, wprowadzone zostały środki, 
które chronić mają wszystkich przebywających na 
terenie przedszkola. Ograniczenia te, choć są naj-
bardziej widoczne i być może stanowią wyzwanie, 
udaje się przezwyciężyć. 

Nierówną walkę z konsekwencjami pandemii, 
która przecież wcale nie wygasa, najlepiej obrazuje 
jednak to, czego nie widać gołym okiem. Niepew-
ność, stres, narastająca frustracja, coraz częstsze 
informacje o zachorowaniach wśród bliskich osób 
zarówno naszych podopiecznych, jak i pracow-
ników placówki. Obawa przed informacją o po-
zytywnym wyniku testu dziecka, wynikająca ze 
świadomości, że to dyrektor musi podjąć szybkie, 
a jednocześnie przemyślane kroki w systemie, któ-
ry działa coraz słabiej.

Zarządzanie placówką w czasach pandemii to 
nie tylko zaplanowanie działań związanych z edu-
kacją. To również - a może przede wszystkim 
– umiejętność zachowania zdrowego rozsądku 
i znalezienia rozwiązania w sytuacjach nierozwią-
zywalnych. Jak zapewnić opiekę i rozwój dzieciom 
wówczas, kiedy z powodu kwarantanny lub cho-
roby, do pracy nie przychodzi 30-40% pracowni-
ków, a grup nie można połączyć? Jakie działania 
podjąć, żeby wyjść naprzeciw potrzebom dzieci 
uczęszczających do przedszkola, przy jednoczes-
nym wparciu tych, które z różnych przyczyn po-
zostają w domach? Jak zapewnić ciągłość relacji 
z rodzicami i zachować właściwą komunikację? 
To żmudne i skomplikowane działania, które 
wprowadzam, aby w miarę możliwości funkcjo-
nować w sposób najbardziej zbliżony do tego, 
jaki wszyscy znamy z poprzednich lat. To rów-
nież ciągła obawa o to, co przyniesie kolejny 
dzień. Wyścig, w którym muszę przewidzieć ko-
lejny ruch wyjątkowo podstępnego przeciwnika 
i znaleźć rozwiązanie, zanim wydarzy się to, co 
nieuniknione. A przecież nie jesteśmy robotami. 
Każdy z nas ma swoje rodziny, swoje obawy, swój 
strach o zdrowie własne i bliskich. Swoje smutki 
i radości.

W naszym małym świecie zapewnienie bezpie-
czeństwa – fizycznego i psychicznego, komfortu 
i odpowiednich warunków zarówno dla dzieci, jak 
i pracowników, to teraz priorytet. Nieodzowne 

Przedszkole w czasach pandemii
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jest tutaj wzajemne zrozumienie i szukanie wspól-
nych rozwiązań. W zespole jest siła i to daje na-
dzieję na pokonanie trudności. 

Przedszkole w czasach pandemii jest miej-
scem, w którym nieustająco chcemy utrzymywać 
atmosferę pełną radości, wzajemnego szacunku, 
zaufania, bezpieczeństwa. Chcemy zapewnić na-
szym podopiecznym niezbędne warunki do har-
monijnego rozwoju. Działania modyfikujemy tak, 
żeby dostosować je do panujących warunków. 
Realizujemy program przedszkola i różnego ro-
dzaju projekty. Odpowiadamy na potrzeby dzie-
ci pozostających w domach, umożliwiając udział 
w spotkaniach online, rozwijamy współpracę z ro-
dzicami. Kształtujemy umiejętności niezbędne do 
funkcjonowania w społeczeństwie, mając nadzieję, 
że wspólnie przezwyciężymy trudności, z jakimi 
przyszło nam się mierzyć. 

Agnieszka Schaitter
Dyrektor przedszkola „Szkrabki”

NA SZLAKU CIEKAWYCH OBIEKTÓW 
TURYSTYCZNYCH NA WĘGRZECH:  

HÉVÍZ I KESZTHELY

ZAUWAŻONE W PODRÓŻY…

Koczownicze plemiona Madziarów w końcu 
VIII wieku były postrachem środkowej Eu-

ropy podobnie jak plemiona Hunów i stąd pocho-
dzi nazwa Hungaria.

Na zaproszenie morawskiego księcia Rości-
sława, cesarz bizantyjski Michał wysłał na tere-
ny obecnych Węgier dwóch zakonników Cyryla 
i Metodego, którzy w młodości poznali język sło-
wiański i dzięki temu mogli się porozumieć ze 
Słowianami żyjącymi na tych terenach.

Na południe od Balatonu znajduje się Mały 
Balaton (węg. Kis-Balaton), w pobliżu którego jest 
miejscowość Zalavár z licznymi historycznymi 
obiektami. Najciekawsze z nich to ruiny kościoła 

św. Stefana oraz pomnik Cyryla z księgą i Meto-
dego, którzy w IX wieku wprowadzali na tych 
terenach chrześcijaństwo. Ich działalność spot-
kała się z nieprzychylnym nastawieniem kleru 
niemieckiego. 

W 974 roku chrzest w obrządku łacińskim 
przyjął wraz z całą rodziną książę Gejza, potomek 
Arpada - wodza plemion madziarskich. Po jego 
śmierci w 997 roku władzę objął syn Wajk, który 
na chrzcie przyjął imię Stefan (węg. Istvan). Papież 
Sylwester II, za zgodą cesarza Otto III, przyznał 
mu tytuł królewski, koronacja na króla Węgier 
odbyła się w Ostrzyhomiu (węg. Esztergom) na 
Boże Narodzenie 1000 roku lub 1 stycznia 1001 r. 
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Stefan I Święty za czasów swego panowania 
znacznie powiększył terytorium Węgier i dokoń-
czył proces chrystianizacji tych terenów: tworzył 
nowe biskupstwa, nakazał budowę kościołów 
i klasztorów. 

Dzisiaj 80% społeczeństwa węgierskiego to 
chrześcijanie, ok. 60% z nich jest wyznania rzym-
skokatolickiego, 20% to ewangelicy reformowani, 
a luteranie stanowią ok. 2%. Luteranie dotarli na 
Węgry w XVI wieku, byli jednak represjonowani 
w monarchii Habsburgów. Dopiero cesarz Franci-
szek Józef  II w 1781 roku nadał wszystkim pro-
testantom równe prawa. W 1947 roku Węgierski 
Kościół Luterański stał się członkiem Światowej 
Federacji Luterańskiej. Kościół ten liczy 240 tys. 
wiernych i w jego skład wchodzą 3 diecezje: Pół-
nocna, Południowa i Zachodnia. 

UZDROWISKOWE HÉVÍZ 
Hévíz to węgierskie miasteczko położone w nie-
wielkiej odległości na południe od Balatonu z je-
ziorkiem termalnym, biologicznie aktywnym, 
znanym już za czasów rzymskich, a odkryte na 
nowo w XIV w. Choć jeziorko jest nieduże to jed-
nak jest to największy naturalny zbiornik wód ter-
malnych w Europie. Jest ono zasilane ze źródeł na 
głębokości 38 m o bardzo dużej sile powodującej 
wymianę całej wody jeziorka w ciągu 3 dni. Tem-
peratura wody zimą osiąga 20oC, a latem do 38oC. 

Woda utrzymuje się w ciągłym ruchu a muły znaj-
dujące się na dnie jeziora mają znane od wieków 
silne właściwości lecznicze. 

To jedyne w swoim rodzaju jezioro o po-
wierzchni 4,4 ha jest pochodzenia wulkanicznego, 
ma wody bogate w związki chemiczne i uznane 

Zalavár, pomnik św. Cyryla i Metodego Hévíz, jezioro termalne

Hévíz, jezioro termalne, wejście dla kuracjuszy

Hévíz, jezioro termalne, połączenie z krytą częścią
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zostało jako bardzo skuteczne w leczeniu szcze-
gólnie schorzeń narządu ruchu. Las otaczający 
jezioro i opary unoszące się wokoło wpływają 
leczniczo na szereg innych dolegliwości.

Hévíz zaczęło się rozwijać, gdy w 1795 roku 
dzięki staraniom hrabiego György Festetics posta-
wiono pierwsze budowle drewniane dla kuracju-
szy leczących schorzenia stawowe, reumatyczne 

i układu oddechowego. Ale dopiero w 1911 roku 
miejscowość uzyskała status uzdrowiska. Z uwa-
gi na silne oddziaływanie wód termalnych na or-
ganizm człowieka istnieją ograniczenia czasowe 
w zażywaniu kąpieli wodnych do 20 minut 2 razy 
dziennie z przerwami na odpoczynek. Zalecane 
jest powtarzanie kuracji 2 razy w ciągu roku. 

W Hévíz jest niewielka parafia, w której pa-
storem jest ks. dr Heiderose Gärtner-Schultz. 
W promieniu wielu kilometrów nie ma innego 
kościoła luterańskiego. Nabożeństwa odbywają 
się w języku niemieckim. Parafia w Hévíz nale-
ży do duszpasterstwa turystycznego. Natomiast 
prawie w każdym mieście węgierskim jest kościół 
ewangelicko-reformowany.

GOTYCKI KOŚCIÓŁ I NEOBAROKOWY 
PAŁAC W KESZTHELY 

Nieopodal Hévíz, nad Balatonem zwiedzaliśmy 
miasteczko Keszthely z kościołem położonym 
na głównym placu pod wezwaniem Matki Bożej 
Węgierskiej, który powstał w 1386 roku z inicja-
tywy i fundacji dowódcy armii królewskiej Istvána 
Lackfi, przedstawiciela jednej z najbogatszych 
wówczas i najbardziej wpływowych rodzin ary-
stokratycznych Węgier. Kościół i klasztor prze-
znaczone były dla braci zakonu św. Franciszka. 
W 1560 podczas najazdu tureckiego obiekty te 
stały się twierdzą. Od 1799 roku ten najpiękniejszy 

Hévíz, ks. dr Heiderose Gärtner-SchultzHévíz, kościół luterański

Hévíz, kościół reformowany
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obiekt gotycki na Węgrzech jest kościołem para-
fialnym. Na fasadzie kościoła znajduje się gotycka 
róża. Wnętrze ozdobione jest freskami z okresu 
jego budowy, które odkryto w 1974 roku! Śred-
niowieczne freski przedstawiają sceny z życia 
Jezusa, Wniebowzięcie Marii Panny, postacie świę-
tych, królów i biskupów. Wyposażenie drewniane 

pochodzi z południowego Tyrolu. Ciekawa jest 
chrzcielnica przedstawiająca św. Jana chrzczącego 
Jezusa. 

W Keszthely znajduje się również neobaro-
kowy pałac, którego budowę rozpoczęła rodzi-
na Festestics w 1745 roku. W rękach właścicieli 

Keszthely, Kościół Matki Bożej Węgierskiej

Keszthely, Kościół Matki Boskiej Węgierskiej, ołtarz

Keszthely, Kościół Matki Boskiej Węgierskiej,  
figury na pokrywie chrzcielnicy

Keszthely wejście na teren parku wokół pałacu Keszthely, Pałac rodziny Fostics



INFORMATOR Nr 4 (105) 2020

32

znajdował się on przez dwieście lat i w tym okre-
sie był wielokrotnie przebudowywany. Jest to 
jeden z największych tego typu obiektów na Wę-
grzech. We wnętrzu pałacu znajduje się biblioteka 
z 85 tysiącami książek, jest to jedyny tak cenny 
księgozbiór prywatny. W osobnym pomieszcze-
niu mieści się wystawa myśliwska obejmująca 140 
gatunków zwierząt z różnych kontynentów przed-
stawiająca je w ich naturalnym środowisku. Pałac 
otoczony jest parkiem angielskim z palmiarnią, 
muzeum powozów oraz największa kolekcją mi-
niatur kolejek z Węgier, Austrii i Niemiec. 

Tekst: Danuta i Michał E. Weigle
Zdjęcia: Michał E. Weigle

 

Keszthely, pomnik 
Georgy Fostics, 
założyciela pierwszej 
zawodowej szkoły 
rolniczej w Europie

SKANSEN OSADNICTWA NADWIŚLAŃSKIEGO  
W WIĄCZEMINIE POLSKIM

Wiączemin Polski to wieś w powiecie pło-
ckim, która wiąże się z osadnictwem 

olęderskim. Wśród przybywających przez lata 
osadników byli mennonici i luteranie. W 2018 
roku zorganizowano tu skansen osadnictwa nad-
wiślańskiego, bazując na miejscowych i przenie-
sionych z okolic zabudowaniach,.. 

Skąd się wzięli mennonici nad Wisłą? Men-
nonici to wywodzący się z ruchu anabaptystycz-
nego zwolennicy Menno Simonsa, działającego 
w Holandii. Odrzucali oni wszelką przemoc, in-
terpretowali Królestwo Boże w sposób czysto 
duchowy i domagali się pełnej niezależności od 
wszelkiej władzy świeckiej1. Do Polski przybyli 
już w XVI w., głównie w okolice Gdańska i Toru-
nia, zajmowali się osuszaniem delty Wisły. Potem 
przybyła grupa z Prus Zachodnich, która osiedli-
ła się w okolicach Warszawy (Kazuń Niemiecki).  
W okresie późniejszym dotarli na nasze ziemie 

1 Karol Karski, Symbolika – Zarys wiedzy o  Kościołach 
i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 2003, s. 193.

osadnicy z krajów niemieckich, trudniący się 
różnego rodzaju rzemiosłem - byli to głównie 
luteranie.

W okresie międzywojennym na terenie Polski 
żyło ok. 1500 mennonitów. Łączyły ich przyjazne 
stosunki z Kościołami ewangelickimi i często ko-
rzystali z posług duszpasterskich duchownych tej 

W krajobrazie widoczne charakterystyczne na miedzy wierzby
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tradycji kościelnej. Gromadzili się początkowo na 
nabożeństwach i modlitwach w domach prywat-
nych, potem budowali własne domy modlitwy. 
Taki obiekt zachował się w pobliskiej miejscowo-
ści Nowe Wymyśle. W 1849 roku ukazem carskim 
zbory mennonickie zostały podporządkowane pa-
rafiom luterańskim.

Osadnicy nadwiślańscy posługiwali się językiem 
plattdeutsch, ale też i polskim. Czym dalej od brzegu 
Wisły, tym bardziej polonizowali się, choć zacho-
wywali swoje tradycje wyznaniowe. Na tych tere-
nach żyli w zgodzie i harmonii katolicy, ewangelicy 
i mennonici. Dopiero II wojna światowa zburzyła 
tę harmonię budowaną przez 400 lat i po 1945 
roku większość mennonitów opuściła Polskę. 

Mennonici zajmowali się tradycyjnie rol-
nictwem, potrafili gospodarować na tych 
trudnych, podmokłych gruntach, wykorzysty-
wali warunki naturalne, osuszali tereny, budowa-
li rowy melioracyjne, wykonane przez nich wały 

przeciwpowodziowe przetrwały do dnia dzisiej-
szego! Swoje domostwa budowali na „terpach” 
– nasypach ziemi, chroniących prze zalewem. 
Trudnili się sadownictwem, uprawą zbóż, wikli-
ny, ziemniaków, buraków cukrowych; hodowali 

Pomieszczenie w części mieszkalnej budynku

Charakterystyczny budynek. Na pierwszym planie plecione łozinowe 
płoty, które spowolniały ruch wody podczas powodzi i zatrzymywały 

żyzną madę - wiślany muł.

Pomieszczenie w części gospodarczej budynku

Kościół ewangelicki we Wiączeminie i sąsiadujący z nim budynek 
dawnej szkoły Wnętrze kościoła
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Wśród rusztowań…

trzodę chlewną i bydło; produkowali sery, suszyli 
owoce w specjalnie budowanych pomieszczeniach 
zwanych „darami”.

W skansenie eksponowane są charaktery-
styczne domostwa. Są to długie budynki, któ-
re dzielą się na część mieszkalną i gospodarczą, 
mają obszerny strych, są ustawione tak, że część 
mieszkalna skierowana jest do górnego biegu rze-
ki – chodziło o to, aby w razie powodzi były jak 
najmniejsze szkody. 

Muzeum zgromadziło tu wiele przedmiotów 
codziennego użytku, mebli, urządzeń gospodar-
czych, które ściśle pochodzą z okolicznych gospo-
darstw. Wokół domostw powstają sady z drzew 
owocowych gatunków dawniej uprawianych, 
a także uprawiane są zioła i warzywa. 

Na terenie skansenu znajduje się także kościół 
ewangelicki, zbudowany w 1935 roku na sztucznie 
usypanym wzniesieniu. W tym miejscu odbywa-
ją się obecnie wystawy, koncerty i wykłady; stała 
wystawa fotograficzna przedstawia dawne obiekty 
związane z osadnictwem nadwiślańskim. W koś-
ciele są odprawiane nabożeństwa ekumeniczne. 
Tuż obok znajduje się dawna szkoła z mieszka-
niem dla nauczyciela. 

W obrębie skansenu spotykamy jeszcze nie-
wielki cmentarz, na którym zachowało się wiele 
nagrobków, głównie z początku XX wieku. 

Skansen można zwiedzać nieodpłatnie od 
wtorku do niedzieli w godzinach 10-16:00. 

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

Fotografia z Wiączemina z okresu międzywojennego  
(Stała ekspozycja w kościele)

Zrekonstruowana klasa w budynku szkolnym

Fragment cmentarza we Wiączeminie Nowe Wymyśle. Murowany zbór mennonitów z 1865 r.
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W czwartek 26 marca br. pożegnaliśmy na Cmen-
tarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej śp. Kry-
stynę Luizę Przybyłowską ur. 7.03.1929 r. w Tcze-
wie. W przeszłości była członkinią Stowarzyszenia 
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Na przełomie 
lat 80. i 90. wchodziła w skład Rady Parafialnej  
Parafii  Świętej Trójcy w Warszawie. Pan odwołał 
ją do siebie 18.03.2020 r. w Warszawie. W pożeg-
naniu bezpośrednio wzięli udział przedstawiciele 
rodziny. Inni członkowie rodziny i przyjaciele z by-
łego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewange-
lickiej łączyli się z nami w tym czasie duchowo.  
Śp. Krystyna Luiza Przybyłowska spoczęła tego 
samego dnia na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej. 

WSPOMNIENIA...

Śp. KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA 
(1929-2020)

Rada Parafialna 1989-1992. Krystyna Przybyłowska w drugim 
rzędzie pierwsza z lewej

Zofia Mauer urodziła się 
2.05.1929 w Warszawie jako cór-
ka Witolda i Heleny z d. Wolfram 
Harasimowiczów. Uczęszczała do 
ewangelickiego przedszkola przy 
ul. Karolkowej, z którego zapa-
miętała obowiązkowe picie tranu! 
W 1936 roku rozpoczęła naukę 
w ewangelickiej szkole powszech-
nej nr 102 przy ul. Królewskiej. 
W czasie okupacji szkoła zmie-
niała lokal kilka razy, a Harasi-
mowiczowie zostali zmuszeni do 
przeprowadzki na prawobrzeżną 
Warszawę. Droga do szkoły wydłużyła się i była 
bardziej niebezpieczna. Gdy wybuchło powsta-
nie warszawskie, mieszkając na Pradze widzieli 

ŚP. ZOFIA MAUER z d. HARASIMOWICZ 
(1929-2020)

płonącą lewobrzeżną Warszawę, 
strzelaninę, bombardowania, a ich 
życie codzienne przeniosło się do 
piwnicy. Późną jesienią 1944 roku 
Zofia zaczęła naukę w Praskim 
Gimnazjum i Liceum na ul. Ka-
węczyńskiej. Powoli życie wracało 
do Warszawy. 1 czerwca 1947 roku 
w ruinach Kościoła Świętej Trój-
cy przeżywała wraz z dużą gru-
pą młodzieży uroczystość swojej 
konfirmacji.

W dniu 3.08.1952 roku Zofia 
Harasimowicz wyszła za mąż za 

Jerzego Mauera, ślubu udzielał ks. Feliks Glo-
eh w kościele przy ul. Puławskiej. Małżonkowie 
doczekali się dwojga dzieci: syna i córki. Zofia 

Zofia Mauer, 2012
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całe swoje zawodowe życie była związana z jed-
ną instytucją – Centralą Handlu Zagranicznego  
„Minex”.

Szczęśliwe i pogodne małżeństwo przerwała 
śmieć męża w 1984 roku, a w 2015 roku pożeg-
nała po krótkiej, ale ciężkiej chorobie córkę Annę. 
Mimo tych trudnych doświadczeń do końca życia 
zachowała pogodę ducha i uśmiech. Cieszyła się 
tym co ma, wnukami i prawnukami. Była aktywna 
w różnych gremiach parafialnych, uczestniczyła 
w spotkaniach Koła Pań, Koła Seniorów. Para-
fianie na pewno zapamiętają ja jako prowadzącą 
w kościele stoisko z literaturą i prasą kościelną. 

Odeszła w swoim domu 17.06.2020 r. i po-
chowana została na cmentarzu ewangelicko-augs-
burskim przy ul. Młynarskiej w Al. 59A/1/28

AK

WSPOMNIENIE O PANI ZOFII…. 

I znowu przyszło nam żegnać osobę, z której 
odejściem w naszej społeczności wyraźnie kogoś 
ubyło… Pani Zosia odeszła we snie, cichutko, 17 
czerwca we własnym domu, tak jakby nie chciała 
zbytecznie niepokoić bliskich swoim niedomaga-
niem, oszczędzić im szpitalnego stresu i bolesnej 
reakcji na cierpienie. W Kole Pań „od zawsze”. 
Pogodna, uśmiechnięta, życzliwa. Obdarzona du-
żym poczuciem humoru. Odpowiedzialna. Przez 
lata pełniła funkcję sekretarza Koła. W latach 
osiemdziesiątych do niej należało wydawanie świą-
tecznych paczek dla podopiecznych, sporządzanie 
list, pamiętanie o urodzinach członkiń. Każda 
z nas ma na pewno zachowane kartki z życzenia-
mi pisane jej ręką. Żadna z tych kart się nie powta-
rzała. Pani Zosia potrafiła dopasować życzenia do 
każdej osoby, były pisane z cierpłem, życzliwością 
i humorem. Z głęboką wiarą w Boże prowadze-
nie. Cieszyła się na wszystkie nasze spotkania, 

Zakończenie roku szkolnego 1938/1939 (ostatniego przed II wojną 
światową) w ewangelickiej szkole powszechnej przy ul. Królewskiej

1.06.1947, 
konfirmacja

Podczas pikniku parafialnego wokół kościoła z okazji jubileuszu 
konfirmacji, 2012

Podczas odwiedzin w parafii w Węgrowie. fot. A. Karska, 2013
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z ogromną uwagą wysłuchiwała wszystkich wy-
głaszanych na nich prelekcji, a najbardziej lubiła 
te o Warszawie. Nieoceniona przy podejmowaniu 
gości przyjeżdżających na zaproszenie Koła z za-
granicy, wspierała nas swoją znajomością angiel-
skiego. Przez lata prowadziła także znajdujące się 
w kościele stoisko z publikacjami i czasopismami. 
Nigdy nie opuściła żadnego nabożeństwa, z wyjąt-
kiem okresu, kiedy uległa kontuzji, ale tak szybko 

Zofia Mauer i Ewa Włodkowska oglądają wystawę  na płocie wokół 
kościoła,  fot. A. Karska, 2015 Piknik w Tabicie, fot. A. Karska, 2015

Na stoisku z literaturą w kościele Świętej Trójcy, fot. A . Karska, 2015

jak to było możliwe - mimo fizycznych ograniczeń 
- starała się powrócić do tych dobrowolnie przyję-
tych na siebie obowiązków. Ludzie czekali na nią, 
wysyłali do niej, do tej, która pamiętała o wszyst-
kich, kartki z życzeniami powrotu do zdrowia, do 
bycia wśród nas. Czuliśmy jak bardzo była nam 
potrzebna. Ostatnio zdrowie nie pozwalało jej na 
tak dużą aktywność, do tego doszły ograniczenia 
związane z pandemią. Jednak kiedy było to moż-
liwe pojawiła się na nabożeństwie. Potrzebowała 
wspólnoty, podkreślała to zresztą nie raz. Pani Zo-
sia, Zosieńka, Zochna… Będzie nam brakowało 
jej promiennego uśmiechu.

Maria Chmiel

Siedemdziesiąta rocznica konfirmacji.  
Fot. A. Karska, 2017

20.06.2019 r. Urszula Jakacka i Zofia Mauer podczas pikniku  
w Tabicie, fot. A.Karska.
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To wspomnienie będzie bardzo 
osobiste, bardziej nawet niż wszyst-
kie dotychczasowe moje opowieści 
o paniach z Koła Pań. Otóż Elżbie-
ta Poławska była najdłużej znaną 
mi parafianką Parafii Świętej Trójcy 
w Warszawie. Oczywiście, nie wie-
działam o tym, kiedy Ją poznałam, 
„prawda wyszła na jaw” dopiero 
kilkanaście lat później. 

Pod koniec lat 60., będąc 
studentką, pracowałam w każ-
de wakacje jako przewodniczka 
w Muzeum w Wilanowie. Pałac 
był stosunkowo niedawno (w 1963r.) udostęp-
niony do zwiedzania po gruntownej renowacji, 
lśnił przywróconym blaskiem, oblegany przez 

ŚP. ELŻBIETA POŁAWSKA  
(11.02.1929 – 20.06.2020)

wycieczki, dlatego każda pomoc 
w dziale oświatowym – zwłasz-
cza latem - była istotna. Było nas 
tam wiele, młodych, rozhukanych, 
skłonnych do żartów, niezbyt obo-
wiązkowych, wesołych. I wszyscy 
obawialiśmy się pani Eli. Suro-
wej pani Eli, przełożonej pałaco-
wych strażniczek. Nie krzyczała 
na nas, broń Boże, nie patrzyła 
z dezaprobatą, po prostu widząc 
jej wyprostowaną sylwetkę gdzieś 
w pałacowych wnętrzach, człowiek 
mimowolnie również się prostował 

jak przed przełożoną pensji dla panien i zasta-
nawiał, czy nie popełnił czegoś niestosownego. 
Wydawała się taka zdystansowana i niedostępna. 
Jej sposób bycia nie zachęcał do poufałości. No 
i była od nas starsza. Te prawie dwadzieścia lat 
(jak się później dowiedziałam) było wtedy barie-
rą nie do przebycia, jakby dzieliły nas lata świet-
lne. Do Jej codziennych obowiązków należały 
nadzór nad ekspozycją i komisyjne zamknięcie 
Pałacu po zakończonym dniu pracy. Odbywa-
ło się to w obecności przedstawicieli wszystkich 
działów naukowych, a także, oczywiście, działu 
oświatowego. Należało zlustrować wszystkie po-
mieszczenia, zamknąć i zaplombować okiennice, 
wyłączyć światło w poszczególnych skrzydłach. 
Pałac pogrążał się w nieprzeniknionej ciemności. 
Obchód zaczynał się pół godziny przed zakoń-
czeniem pracy i pani Ela nie czekała na spóź-
nialskich, nawet jeśli to były minuty. Do dziś 
pamiętam, jak goniłam po omacku przez cały pa-
łac, aby w końcu dopaść całą komisję gdzieś na 
parterze, w skrzydle północnym czy też korpusie 
głównym. Wrażenie nie było zbyt przyjemne, ale 
bardzo pouczające: nauczyło mnie otóż obowiąz-
kowości i punktualności. Później, już w latach 

Elżbieta Poławska, 2014

Elżbieta Poławska podczas uroczystości wmurowanie  kamienia 
węgielnego pod rozbudowę EOD Tabita, 1997

Elżbieta Poławska podczas pikniku we Włochach, 2010
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80., spotkałam Ją w naszej parafii, na nabożeń-
stwach w kościele, w Kole Pań i Kole Seniorów. 
Jak zwykle dobrze zorganizowana i obowiązkowa, 
ale wtedy już potrafiłam dostrzec pod tą pozorną 
surowością ciepło i życzliwość, a także poczucie 
humoru. Uświadomiłam sobie, wracając myślą 
wstecz, że nawet w Wilanowie stosunek pod-
władnych do niej był pełen zaufania i szacunku, 

i wypływało to nie ze strachu, ale z poczucia, że 
można na Niej polegać. Taka była. 

Już będąc na emeryturze nie traciła kontaktu 
z dawnymi koleżankami; wiedziała, co się u nich 
dzieje, uczestniczyła w ich życiu, odwiedzała byłe 

Elżbieta Poławska z członkiniami Koła Pań na pikniku w Tabicie 
w 2011 r.

Elżbieta Poławska odbiera dyplom z okazji jubileuszu konfirmacji 
w 2014 roku

podwładne w Muzeum Narodowym, a także 
w sposób naturalny odwiedzała w domach opie-
ki panie z działów naukowych, do których już 
prawie nikt nie przychodził. W ostatnich latach 
ze względu na stan zdrowia nie uczestniczyła już 
czynnie w życiu parafialnym, ale życzliwie witała 
odwiedzających ją w domu współparafian.

Odeszła, otoczona troskliwą opieką córki 
i syna. Ja osobiście będę do końca wspominać 
nauczkę, jaką mi dała na początku mojej pracy. 
Punktualność i obowiązkowość, te cechy w spo-
sób nienachalny wbiła mi w podświadomość. 
Żegnaj, droga Elu.

Maria Chmiel

WSPOMNIENIE

Chciałabym pożegnać naszą Tereskę – Teresę Marską 
w imieniu Koła Pań oraz Diakonii, działających przy 
Parafii Świętej Trójcy.

Pamiętam Ją od lat 80., kiedy wraz z mężem włą-
czyła się aktywnie w pracę parafialną. Niezależnie od 
swej działalności na niwie kościelnej, po prostu przy-
ciągali spojrzenia. Byli bardzo urodziwą parą: Zbyszek 
przystojny, postawny, męski, a Teresa wręcz śliczna. 
Zbyszek, bardzo zaangażowany w sprawy warszawskie-
go zboru, był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej 
kilku kadencji, Tereska z dużą energią uczestniczyła 

ŚP. TERESA MARSKA  
(6.03.1948 – 3.08.2020)

Teresa Marska, 
2009
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w działalności Koła Pań: była to służba odwie-
dzinowa, rozdawanie paczek żywnościowych 
osobom potrzebującym i samotnym. Paczki świą-
teczne. Z chwilą utworzenia diakonii parafialnej 
ta praca uległa intensyfikacji. Tradycją parafii 
było organizowanie trzy razy w roku – na Boże 
Narodzenie, Wielkanoc i Dziękczynne Święto 
Żniw – śniadania dla samotnych. Przychodziło 
na te spotkania kilkadziesiąt osób. Oczywiście, 
oprócz poczęstunku było rozważanie biblijne, 
wspólna modlitwa, wspólne śpiewy, czytanie poe-
zji. Chodziło o to, aby być razem. Tereska bardzo 
energicznie włączała się w przygotowanie tego 
poczęstunku, zresztą gotowała znakomicie. Część 
tych potraw, te sałaty, galarety, rolady, ciasta, były 
przygotowywana u niej w domu, naturalnie z po-
mocą i udziałem innych pań.

Pogodna, ciepła, serdeczna, otwarta. Zawsze 
potrafiła ocieplić atmosferę spotkań. Emanowała 

z niej szczera, niewydumana dobroć. Utożsamiała 
się z życiem zboru, do którego weszła przez mał-
żeństwo. Później, po przejściu na emeryturę, pań-
stwo Marscy przenieśli się do Węgrowa, z którym 
rodzina Marskich była związana i historycznie dla 
tego miasta zasłużona. I znowu – oboje włączy-
li się w życie tamtejszej parafii, nota bene, parafii 
matki dla naszej warszawskiej Parafii Świętej Trój-
cy. Tam bowiem jeździli ewangelicy z Warszawy, 
nie mogąc spotykać się na Mazowszu i sprawować 
obrzędów.

My, warszawianki, jako parafialna diakonia, 
na jesieni każdego roku jechałyśmy do Węgrowa, 
aby wypracowaną przez nas kwotą wesprzeć dom 
opieki Sarepta. I znowu – po nabożeństwie Terenia 
i Zbyszek zapraszali nas do siebie na herbatę, do 
swego uroczego, przytulnego mieszkania. Było tam 
tak rodzinnie. Teresa bardzo dbała o ten nastrój, 
uwielbiała swoją rodzinę, córki, wnuki; powiedziała 
nam kiedyś, że chciałaby, aby to najmłodsze poko-
lenie zapamiętało Ją jako bezwarunkowo kochają-
cą babcię, aby chcieli do niej przyjeżdżać. Upływ 
czasu i postępująca choroba uniemożliwiły jej, po 
odejściu męża, samodzielne funkcjonowanie. Prze-
niosła się pod opiekę rodziny. Troskliwą opiekę. 
Zapamiętamy Ją jako osobę, z której promieniowa-
ła naturalna dobroć i chęć niesienia pomocy. Jako 
serdeczną, pogodną koleżankę.

Żegnaj, Tereniu
Maria Chmiel

Teresa Marska, Ewa Włodkowska i Zbigniew Marski, odwiedziny 
komisji diakonijnej w DO „Sarepta”, Węgrów 2009

Trudno mi mówić o Pani Danusi, członkini Koła 
Pań, a także Koła Seniorów przy naszej parafii. 
Może dlatego, że trochę się Jej bałam, nawet 
jako przewodnicząca Koła. Emanowała trudną 
do opisania i uchwycenia aurą surowej nauczy-
cielki, patrzącej na wszystkich bez zachwytu, 
ocennie. Inteligentna, sarkastyczna, trzymająca 

ŚP. DANUTA DĄBROWSKA z d. Liedtke 
(3.02.1933-5.08.2020)

wszystkich na dystans – no, prawie wszystkich, 
bo więzy sympatii łączyły Ją np. z Izą Nyc, Elą 
Poławską (która zmarła dwa miesiące temu), Ali-
cją Linkowską. Zawsze przy nich siadała podczas 
naszych zebrań. W tych comiesięcznych spotka-
niach uczestniczyła, jeżeli tylko zdrowie Jej na to 
pozwalało, jeździła też na nasze wycieczki, które 
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Danuta 
Dąbrowska, 2011

swego czasu organizowałyśmy, kiedy Panie były 
młodsze. Przyjeżdżała też do Domu Opieki Ta-
bita na świąteczne spotkania z pensjonariuszami. 
Wyczuwało się w niej pewną dychotomię – mimo 
demonstrowanego dystansu łaknęła kontaktu. 
Czasami wydawała się smutna. 

Za ciepłe gesty nie chciała podziękowań. 
Dlaczego o tym mówię? Przed wieloma laty mie-
liśmy w parafii akcję zbierania starych okularów 
i znaczków pocztowych dla księży werbistów 
z Pieniężna. Ci misjonarze przyjmowali wtedy 
okulary, niepotrzebne już, na misję w Afryce, dla 
tamtejszej ludności, a znaczki – na zakup samo-
chodu terenowego. Danusia przyniosła na ten cel 

Danuta Dąbrowska wśród członkiń Koła Pań podczas pikniku 
parafialnego w EOD „Tabita”, 2010

Danuta Dąbrowska i Alina Janowska, fot. A. Karska, 2011

Danuta Dąbrowska (z lewej) z Alicją Linkowską podczas pikniku  
z okazji jubileuszu Konfirmacji, 2011

kolekcję znaczków swojego Ojca. Ostatnio wi-
dywała się z nami rzadko, przeniosła się też na 
nabożeństwa do kościoła przy ulicy Puławskiej, 
gdzie było Jej bliżej i dokąd uczęszczał Jej syn.

Kiedy o Niej myślę, przychodzi mi na 
myśl zielony kasztan – zielona kłująca łupina, 
a w środku gładki, brązowy owoc, widoczny cza-
sem przez szczelinę w tej kolczastej skorupie. 
Piękny. Niczym serce.

Tekst: Maria Chmiel
Zdjęcia: Aldona Karska 

•
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WSPOMNIENIE…

Urodzony w Warszawie, syn Wła-
dysława Schoeneicha i Anieli 
z domu Olas całe swoje zawodo-
we życie poświęcił Ziemi. Lata 
okupacji odcisnęły się na jego 
dzieciństwie w sposób najbardziej 
brutalny dla młodego chłopca – 
podczas pacyfikacji podwarszaw-
skiego Legionowa, do którego 
rodzice przenieśli się jeszcze przed 
wojną, 3 sierpnia 1944 roku zosta-
ła na ulicy zastrzelona jego Matka. 
Była to akcja odwetowa (partyzan-
ci wysadzili w pobliskich lasach niemiecki pociąg 
wojskowy), w której zginęło wiele osób i spalono 
wiele domów wraz z mieszkańcami. Kiedy zaczę-
ła się strzelanina, Aniela wybiegła z domu swojej 
szwagierki spiesząc do dzieci – Krzysztofa i jego 
młodszego brata Romka. Żołnierze wpadli do 
domu z granatami, szwagierka zaczęła krzyczeć, 
że zabili matkę biegnącą do małych dzieci i mia-
ła szczęście; jeden z żołnierzy skwitował to tylko: 
das ist Krieg1, ale nie strzelił i pozwolił zabrać ciało 
z ulicy. Mały Krzysztof  był także wcześniej świad-
kiem likwidacji legionowskiego getta i – niestety 

ŚP. PROF. DR  KRZYSZTOF SCHOENEICH 
(8.06.1932 – 4.09.2020)

- również reakcji mężczyzn z po-
bliskich wsi, którzy konno rzucili 
się rabować te nieliczne Żydówki, 
którym w zamieszaniu udało się 
uciec do pobliskich lasów. (Jedną 
z nich, z maleńką córeczką, uda-
ło się rodzinie przechować aż do 
wyzwolenia).

 Po wojnie w 1950 roku ukoń-
czył liceum im. Stefana Batorego 
w Warszawie, następnie wstąpił 
na Wydział Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie po uzyska-
niu dyplomu pozostał na wydziale 

jako asystent profesora Jana Samsonowicza. Już 
w czasie studiów pracował w terenie jako młod-
szy asystent kartujący z ramienia Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie. Od października 1958r. 
do września 1965r. był wykładowcą na Wydziale 
Budownictwa Politechniki Szczecińskiej, będąc 
jednocześnie kierownikiem oddziału terenowego 
przedsiębiorstwa „Geoprojekt” w Szczecinie. Sto-
pień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1963 
roku na podstawie pracy Uzależnienie przebiegu linii 
brzegowej południowej części Bałtyku od budowy geolo-
gicznej. We wszystkich miejscach pracy uzyskiwał 
pochlebne opinie na temat swojej fachowości 
i obowiązkowości. W końcu 1978 roku zgłosił 
swoją kandydaturę na kontrakt zagraniczny do Ni-
gerii i został zatrudniony jako hydrogeolog w uni-
wersytecie prowincji Jos (UNIJOS).

Od tego momentu zaczyna się czterdziesto-
letni okres pracy na nigeryjskich uniwersytetach, 
trwający aż do ostatnich dni jego pobytu na afry-
kańskim kontynencie (lipiec 2020r). Pracując 
w UNIJOS, a następnie w Ahmadu Bello Univer-
sity w Zarii stał się wychowawcą kolejnych poko-
leń absolwentów geologii. Cechowała go wysoka 
kultura osobista i doświadczenie zawodowe oraz 

prof. Krzysztof Schoeneich

Prof. Krzysztof Schoeneich podczas międzynarodowej konferencji 
naukowej w Nigerii, 1990
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pełna życzliwość dla studentów, nierzadko zwią-
zana z pomocą materialną; dotyczyło to zwłaszcza 
studentów pochodzących z Buszu.

Był promotorem wielu prac magisterskich 
i kilku doktorskich. W latach 1993-1997 w trak-
cie pracy na ABU w Zarii był dziekanem Wy-
działu Nauk o Środowisku. Autor licznych prac 
z dziedziny hydrogeologii, jego pasją było po-
szukiwanie wody i ujęcia w wielkich zbiornikach 
doprowadzających wodę dla ludności w terenach 
trudno dostępnych. Był członkiem nigeryjskich 
stowarzyszeń naukowych, m.in. Nigerian Associa-
tion of  Hydrogeologists, Nigerian Water and Sani-
tation Association, Nig. Mining and Geosciences 
Society. Za swoje dokonania odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Odznaką Honorową BENE MERITO przyzna-
waną przez MSZ RP oraz medalami nigeryjski-
mi, w tym odznaczeniem przyznawanym przez 
studentów. Całe swoje życie zawodowe poświę-
cił pracy geologicznej, głównie jako hydrogeolog 
i nauczyciel akademicki. 

Miał również - chociaż z daleka - wkład 
w sprawy parafialne: w trakcie naszych zmagań 
o zablokowanie budowy hotelu tuż obok cmenta-
rza przy ul. Młynarskiej, co spowodowałoby nie-
odwracalne szkody w jego substancji zabytkowej, 

wsparł naszą parafię specjalistyczną opinią na 
temat budowy geologicznej tutejszego terenu 
i związanych z tym stosunków wodnych. Opinię 
tę można było wykorzystać w dalszych negocja-
cjach z właściwymi urzędami.

Mimo oddalenia, utrzymywał kontakt z rodzi-
ną w kraju, przysyłając nacechowane subtelnym 
humorem listy. Opisywał w nich życie w kampu-
sie uniwersyteckim i swoje zmagania o powstrzy-
manie degradacji środowiska. Oddam mu głos 

(rok 2007): ”Środowisko biologiczne, mówiąc językiem 
fachowym, jest w Nigerii głęboko zdegradowane. W sate-
litarnym do uniwersyteckiego kampusu miasteczku nawet 
szczury i myszy zostały zjedzone... Pośród kamiennych 
murów i śmierdzących rynsztoków wynędzniałe kozy 
żują torby plastikowe. W tym wszystkim tkwi kępa 
bujnej zieleni, kipiąca od życia roślinnego i zwierzęcego. 
To jest uczelniany Campus. Z miasteczka przychodzą 
dzieci z procą, aby ustrzelić jakiegoś bezdomnego kota, 

Prof. K. Schoeneich w trakcie pracy  w rejonie rzeki Kubanni, 2008. 
fot.  Muhammad Lawal Garba

Prof. Krzysztof Schoeneich w otoczeniu mieszkańców nigeryjskiej 
wioski, 2008, fot. Ewa Kurowska

Prof. Krzysztof Schoeneich w towarzystwie swojego studenta przed 
budynkiem uniwersytetu w Nigerii, 1991

25.12.1991, prof. Schoeneich z małżonką Marią  
i państwem Jusufu, Jos (Nigeria), foto Franz Jandl
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a przynajmniej ptaka. Od strony sawanny przychodzą my-
śliwi z łowczymi psami . Od środka strażnicy na służbie 
patrolujący ulice gęsto zadrzewionego Campusu (około 15 
tysięcy studentów i około 15 tysięcy pracowników), niemal 
każdy uzbrojony w procę w czasie służby starał się ustrze-
lić albo kota, albo przynajmniej ptaka, by rodzina mia-
ła trochę mięsa na obiad. A gdzie jest moja zasługa, że 
ptaki jeszcze śpiewają? Otóż zacząłem zasypywać Chief  
Security Officera, który jest przewodniczącym komitetu 
odpowiedzialnego za czystość i piękno Campusu, memo-
riałami kopiowanymi do rektora. Materiały były takie, 
że śpiew ptaków to jest część piękna Campusu. Ponadto 
ptaki zjadają insekty, które jeśliby nie zjedzone przez pta-
ki, zjadłyby drzewa sadzone na Campusie. Aby odczepić 
się od nudziarza Chief  Security Officer zwołał podległych 
strażników i powiedział im tak: przestańcie strzelać do 
ptaków, bo na Campusie są tacy ludzie, co rozumieją 
mowę ptaków. Ptaki skarżą się, że do nich strzelacie i ci 
ludzie są bardzo źli (…) wreszcie strzelanie do ptaków 
ustało całkowicie. Częścią mojej walki o środowisko są ja-
skółki. Wiosną tego roku zostałem dodatkowo mianowa-
ny kierownikiem uczelnianych wodociągów. W hali pomp 
gnieździły się od dawien dawna i wysoko pod sufitem stada 
jaskółek. Operatorzy pomp czekali aż pisklęta podrosną, 
po czym niszczyli gniazda pod pretekstem, że jaskółki 

brudzą (co jest prawdą). Moje pierwsze zarządzenie jako 
nowego kierownika wodociągów było: nie wolno niszczyć 
jaskółek! „Dlaczego szefie? Przecież jaskółki brudzą!” 
Nie urządziłem wykładu o środowisku, o tym że jaskół-
ki jedzą komary, które roznoszą malarię. Pracownicy 
zrozumieliby tyle z mojego wykładu, że ten głupi Bature 
(miano każdego białego, pierwotnie oznaczało Turka) nie 
wie, że pieczone jaskółki są smaczne! Postąpiłem tak, jak 
Chief  Security Officer o tych złych ludziach, co rozumieją 
mowę ptaków. Nie ruszajcie jaskółek! Jaskółki przyno-
szą pieniądze, a ja chcę mieć pieniądze! W podobny sposób 
ukróciłem obdzieranie z drzew kory (wywar z kory jest 
używany tu przez znachorów jako lekarstwo)…

Podczas ostatniego pobytu w Polsce, w ze-
szłym roku, zapytałam go o jaskółki. Przegrał 
jednak tę walkę. Kto inny został szefem wodocią-
gów i jaskółek nie ma. Krzysztofa też już nie ma. 
Jedną z cech jego charakteru był upór i odwaga, 
dążąc do celu, który uważał za słuszny i prawy, nie 
wahał się. Walczył, dopóki mógł. Myślę, że może 
jednak dał trochę wytchnąć przyrodzie w campu-
sie jednego z nigeryjskich uniwersytetów…

Maria Chmiel

1. Tłum. red: To jest wojna

Władysława Obidowicz z domu Wasilewska uro-
dziła się 9 maja 1934 roku w Wilnie jako córka 
Konstantego i Wandy. Po wojnie wraz z rodzicami 
zamieszkała w Gdańsku, tam też wyszła za mąż. 
Potem podjęła studia w Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie w klasie fortepianu. Zajmowała się 
nauczaniem, ale też organizacją koncertów i reci-
tali, występowała jako konferansjer. Jak długo po-
zwalało jej zdrowie i siły udzielała lekcji muzyki. 
W swoim życiu zmagała się z wieloma przykrymi 
doświadczeniami, latami walczyła z chorobą nowo-
tworową, przedwcześnie odeszły jej dwie córki. 

ŚP. WŁADYSŁAWA (ADA) OBIDOWICZ 
(1934-2020)

W latach siedemdziesiątych XX wieku wstąpi-
ła do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, stając 
się członkinią Parafii Świętej Trójcy. W 1986 roku 
przystąpiła do nowoutworzonego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego w Warszawie. 
Z Jej inicjatywy w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku w każdą trzecią środę miesiąca odbywały się 
spotkania klubowe poświęcone słuchaniu muzyki 
i refleksji nad nią. W ramach tych spotkań odbył 
się wieczór z okazji 25. rocznicy zgonu Alberta 
Schweitzera połączony ze słuchaniem utworów 
Jana Sebastiana Bacha, wieczór mozartowski 
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i wieczór muzyki żydowskiej. Dwukrotnie miał 
miejsce recital kolęd w wykonaniu Katarzyny 
Zachwatowicz. Zorganizowała występy znanych 
śpiewaczek Bogny Sokorskiej i Krystyny Szostek-
-Radkowej, wystąpił także chór muzyki cerkiewnej 
Jerzego Szurbaka oraz Parafii Ewangelicko-Refor-
mowanej. O swojej działalności twórczej opo-
wiadali znani muzycy, Karol Teutsch i Stefan 
Sutkowski. Zorganizowano także w kościele 

Świętej Trójcy koncert poświęcony pamięci Jerze-
go Lefelda, pianisty i kompozytora. 

Ostatnie 5 lat spędziła przykuta do łóżka 
w Domu Seniora – Muzyka w Kątach, tam też 
odeszła 22 września 2020 r. Jej prochy spoczęły 
w kolumbarium Cmentarza Ewangelicko-Augs-
burskiego przy ul Młynarskiej. 

Aldona i Karol Karscy

7 października br. w klinice 
w Krakowie zmarł ks. radca Piotr 
Wowry, proboszcz parafii ewan-
gelickiej w Ustroniu. Chorował na 
COVID-19.

Ks. Piotr Wowry urodził się 12 
czerwca 1963 roku w Cieszynie. Stu-
dia teologiczne ukończył w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej. 
Ordynowany na księdza został 13 
grudnia 1987 roku w Świętochło-
wicach i rozpoczął służbę duszpa-
sterską jako wikariusz u boku ks. 
sen. Jana Waltera w Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
Od 1990 skierowany na dalszą służbę do Parafii 
w Ustroniu, początkowo jako wikariusz, potem 
proboszcz pomocniczy, w 2007 roku został wy-
brany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Ustroniu. Był inicjatorem i Prezesem 
Stowarzyszenia „Maria-Marta”, która zrzesza 
osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. 
Ksiądz Piotr był niezwykle aktywny na polu dia-
konijnym, studiował w Institut für Diakoniewis-
senschaft und DiakonieManagement w Bielefeld. 
Był radcą diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej, 
członkiem Synodu Kościoła a od 2016 r. - radcą 
Konsystorza.     

ŚP. KS. PIOTR WOWRY

MOJE WSPOMNIENIE…

Po wiosennym niepokoju - a może 
nawet przerażeniu - wynikającym ze 
spotkania z nieznanym przynajmniej 
mojemu, średniemu pokoleniu, zja-
wiskiem pandemii, potęgowanym 
umiejętnie w mediach widokami 
z ulic Wuhan czy północnych Włoch, 
zdążyliśmy się „przyzwyczaić” do 
wirusa COVID19. Zaczęliśmy go 
traktować jak jedną z setek, a może 
i tysięcy plag, które stale pojawiają się 
(nie bez naszej przyczyny) na Ziemi. 
Liczby zarażonych, przebywających 

w szpitalach, tych co ozdrowieli, ale także tych co 
zmarli, były tylko elementem statystyki, a ludzie ci 
pozostawali dla nas w większości bezimienni. 

Z czasem zaczęły jednak docierać do nas in-
formacje o osobach, które znamy (także z Koś-
cioła), o znajomych czy przyjaciołach, którzy 
zachorowali z powodu koronawirusa. Równie 
bolesne były wieści, o tych, którzy także przez 
niego zostali pozbawieni kontaktu z najbliższymi, 
samotnie cierpiąc w szpitalach, domach opieki czy 
własnych mieszkaniach. 

Zapewne wszyscy mieliśmy przy tym na-
dzieję, że ten trudny czas zbliża się ku końco-
wi, a życie wróci do normy. Snuliśmy plany, 

Ks. radca Piotr Wowry,  
fot. A. Karska, 2016
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przygotowywaliśmy się do wcześniej odłożonych 
spotkań czy wydarzeń. 

Część moich planów związana była z osobą śp. 
księdza Piotra Wowrego, któremu poświęcone jest 
to krótkie wspomnienie. W ramach Studia Luthe-
raneum planowaliśmy nagranie haseł do Ewange-
lickiego ABC, z dawna odkładane ze względu na 
Jego rozliczne obowiązki. W połowie października 
mieliśmy się spotkać na „normalnej” (nie w trybie 
online) Sesji Synodu Kościoła. Miałem nadzieję, 
że uda się wreszcie zorganizować kilkudniowy 
rodzinny wypad do Ustronia, odłożony na wios-
nę ze względu na koronawirusa. A moi Rodzice 
planowali tradycyjny już od dziesiątek lat zimowy 
wyjazd do gościnnych Pastorostwa Wowrych. 

Z niedowierzaniem przyjąłem informację 
o Jego ciężkim stanie, o tym że został przetrans-
portowany do specjalistycznego szpitala w Kra-
kowie, wreszcie o tym że sytuacja jest krytyczna. 
Wróciły wspomnienia z początków naszej znajo-
mości, kiedy pojawił się w Parafii Św. Trójcy tuż 
po swojej ordynacji, jako wikariusz u boku ks. Jana 
Waltera, a jednocześnie członek naszej młodzie-
żowej grupy „Ewangarda”. W tym pięknym dla 
nas czasie razem z innymi koleżankami i kolegami 
przygotowywaliśmy i graliśmy w przedstawieniu 
Poncjusz Piłat, razem odwiedzaliśmy zaprzyjaźnio-
ną parafię Nordstrand w północnych Niemczech, 
razem żartowaliśmy i razem pracowaliśmy. Po-
nownie zbliżyliśmy się, kiedy razem ze swoją żoną 
Kariną gościł naszą liczną rodzinę w pokojach 
filiału parafii ustrońskiej w Polanie (gdzie służył 
najpierw jako wikariusz, a potem proboszcz po-
mocniczy), a potem także w domu parafialnym 
w Ustroniu Centrum. Podziwiałem Jego chęć 
działania w Parafii, w Kościele, w Ewangelickim 
Stowarzyszeniu „Maria-Marta” i na wielu innych 
polach. Cieszyłem się Jego radością, kiedy z dumą 
opowiadał o prowadzonych remontach kościoła 
apostoła Jakuba Starszego oraz innych obiektów 
parafialnych. Podczas naszych ostatnich rozmów 
zapraszał do nowo wyszykowanych pokoi gościn-
nych w dawnej plebanii. 

Zawsze serdeczny i otwarty na drugiego czło-
wieka, umiejący słuchać – dobry duszpasterz, 
prawdziwy Przyjaciel. 

Jak wielu jego parafian, przyjaciół i znajo-
mych, prosiłem Boga, by pozwolił Mu wrócić do 
zdrowia i sił, do wspaniałej Żony, do Ustronia, 
które ukochał. 

Stało się jednak inaczej. Może Wszechmogą-
cy Pan potrzebował w swojej niebiańskiej winnicy 
takiego dobrego gospodarza i serdecznego czło-
wieka, otwartego na sprawy innych? Wierzę, że 
będzie nam dane spotkać się tam, gdzie Ojcowski 
Dom.

Do zobaczenia Piotrze! 
Andrzej Weigle

21.01.1989 r. Warszawa, nabożeństwo ekumeniczne w kościele 
Świętej Trójcy. Ks. Piotr Wowry w drugim rzędzie pierwszy z prawej, 

fot. A.Karska

22.07.2007 r. Ustroń, z ks. Zuzanną Žilinčikovą  
i grupą pań ze Słowacji, fot. A. Karska
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NASI PRZODKOWIE, NASZA PRZESZŁOŚĆ – 
ZADBAJMY O NIĄ!

Pochodzenie, przeszłość, rodzina są tym, co nas 
kształtuje, tym co wpływa na to, kim jesteśmy, 

czym się zajmujemy, jak budujemy swoją teraźniejszość 
i przyszłość. Przeszłość jest ważna, pamięć o tych, któ-
rzy odeszli, a byli i są nam bliscy, jest ważna. Tak też 
uważa pan Alfred. 

Z pochodzenia Polak, ewangelik, który od wielu 
(zbyt wielu…) lat przebywa na emigracji. Na skutek 
różnych okoliczności i zawirowań – tam sobie ułożył 
życie i założył rodzinę. Tęskni za Polską i gdy tylko siły 
oraz zdrowie mu dopisują, odwiedza kraj, a w szczegól-
ności grób swoich Rodziców na stołecznym cmentarzu 
ewangelickim.

W ostatnich latach, gdy – jak lubi powtarzać – 20 
lat już skończył jakiś czas temu, postanowił uporząd-
kować sprawy grobu bliskich zarówno formalne, jak 
i wewnętrznie. 

Niesamowite było oglądać jego zaangażowanie 
i działanie. Krok po kroku, telefon po telefonie, wypeł-
nianie dokumentów, cała „analogowa” korespondencja 
w dobie zdalnego i cyfrowego świata. Mimo wieku, 
mimo dystansu, dzielącego go od Warszawy i dalszej 
rodziny tu mieszkającej, mimo pandemii (!) – wszystkie 

planowane działania zostały z sukcesem przeprowa-
dzone. Pan Alfred zadbał o uporządkowanie i naprawę 
starej katakumby, uregulował formalny status grobu, 
został wymieniony nagrobek. Jest zrobiony porządek 
pod każdym względem, a przy tej okazji – pozytywne 
wzmocnione więzi rodzinne.

Opisujemy tę historię – dla nas godną pochylenia 
głowy z głębokim szacunkiem ze wspomnianych wy-
żej powodów – na prośbę pana Alfreda, który chciałby 
zachęcić innych, szczególnie swoich współwyznaw-
ców, do zatroszczenie się o miejsca związane z własną 
przeszłością. Chciałby zachęcić do podjęcia wysiłku, 
poświęcenia swojego czasu, zmierzenia się z formal-
nościami, finansowymi wyzwaniami – dla siebie i dla 
następnych pokoleń, bo przecież tak, jak na nas mieli 
wpływ nasi przodkowie, tak my, naszymi działaniami 
i tym, co budujemy i pozostawiamy, wpływamy na na-
szych potomnych. 

Poniżej kilka zdjęć jak było, jak prowadzono prace 
i jak jest. 

Dla zachęty i inspiracji. 
Opracowała Magda Welman

na prośbę Alfreda Grenke



  
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. 1000-1030 i 1200-1300 

 (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: Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, fot. Aldona Karska 

Do użytku wewnętrznego 

Do użytku wewnętrznego


