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Drodzy Czytelnicy,

W 504. rocznicę Pamiątki Reformacji oddaje-
my w Wasze ręce kolejny numer Informatora  
Parafialnego. 

Naszą publikację otwiera tekst prof. Karola 
Karskiego poświęcony wydarzeniu sprzed pięciu-
set lat, kiedy Marcin Luter stanął przed sejmem 
Rzeszy Niemieckiej w Wormacji. To wydarzenie 
odległe w czasie, w historycznej tradycji reforma-
cyjnej, zachęca do refleksji nad takimi kwestiami 
jak: tożsamość, spór, zderzenie się z instytucjonal-
nym Kościołem, gra polityczna, obrona władzy, 
relacje pomiędzy jednostką a wspólnotą, wierność 
prawdzie, wolność, posłuszeństwo czy sprze-
ciw, słuchanie sumienia, czy zagłuszanie go. Za-
uważmy, że te kwestie nie należą do przeszłości. 
Nadal są istotne, obecne w naszej codzienności,  
w różnych sytuacjach. Pewnie zauważymy je rów-
nież w kolejnych tekstach o wydarzeniach z życia 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,  
ruchu ekumenicznego oraz naszej Parafii. 

Żyjemy w niespokojnym świecie, znowu 
chwieje się. Można naturalnie pytać, a kiedy świat 
był spokojny? A może taką rozchwianą naturę ma 
ten świat, zaś jego równowaga to jedynie chwilo-
wy stan pomiędzy kolejnymi wychyleniami to na 
lewo, to na prawo. Tak czy inaczej jest potrzeb-
na refleksja nad wspomnianymi już kwestiami  
w naszym współczesnym kontekście. Dyskutu-
jemy, a nawet toczymy spór o tożsamość, o stan 
Kościoła instytucjonalnego, o obecność człowie-
ka jako jednostki we wspólnocie, o prawdę, o wol-
ność, o posłuszeństwo, a także potrzebę sprzeci-
wu, o sumienie. To żywy, mocny spór. Potrzebny 
i miejmy nadzieję, że będzie owocny. Róbmy też 
wszystko, co w naszej mocy, aby ten spór nie prze-
obraził się w kłótnię, nie daj Boże w awanturę.

Niedawno wróciłem w moim rozmyślaniu 
do Psalmu 83. Tekst jest bardzo śmiały. Psalmi-

sta wyraża w nim pełne emocji wołanie: „Boże, 
nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, 
Boże! Bo oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, 
którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę.” Czasem 
myślę, czy nie są to nazbyt śmiałe słowa? Kiedy 
tak pytam, przywołuję w moim rozmyślaniu 
prośby z Psalmu 139: „Badaj mnie, Boże, i poznaj 
serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! 
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź 
mnie drogą odwieczną!” 

Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, kiedy uczy 
nas modlić się, zaleca, abyśmy wypowiadali mię-
dzy innymi te dwie prośby: „…I nie wódź nas na 
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego…” W ekume-
nicznym przekładzie Biblii prośby te zostały prze-
tłumaczone następująco: „…i nie dopuść, abyśmy 
ulegli pokusie, ale nas zachowaj ode złego…”

Pewnie pamiętamy, że Marcin Luter tak na-
uczał w Małym Katechizmie, jak należy rozumieć 

Ks. radca Piotr Gaś, proboszcz parafii E-A 
Świętej Trójcy w Warszawie

SŁOWO	OD	PROBOSZCZA
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prośbę „I nie wódź nas na pokuszenie”: „Bóg ni-
kogo nie kusi, lecz prosimy w tej modlitwie, aby 
nas Bóg raczył ustrzec i zachować, żeby nas szatan 
i ciało nasze nie oszukiwały ani też nie uwodziły  
w błędną wiarę, rozpacz i inne wielkie sromoty  
i występki, a gdybyśmy kuszeni byli, abyśmy osta-
tecznie przemogli i przy zwycięstwie się utrzyma-
li.” Następnie w tymże Katechizmie tak objaśnił 
siódmą prośbę „Ale nas zbaw ode złego”: „Pro-
simy w tej modlitwie, jako w zebraniu całego pa-
cierza, aby nas Ojciec niebieski wybawił od wszel-
kiego złego na ciele i duszy, na mieniu i na sławie,  

a w końcu, gdy przyjdzie nasza godzina, aby nas 
skonem błogosławionym obdarzył i w łasce  
z tego padołu płaczu do siebie zabrał do nieba.”

Ks. Benjamin Schmolck w jednej ze swych 
pieśni napisał: „Wskaż mi w Słowie swoim, Panie, 
jak mam chodzić śladem Twym, niech się serce 
skarbcem stanie, a Twe Słowo skarbem w nim.  
Aż mi w miejsce wiary dasz ujrzeć Ciebie twarzą  
w twarz.” (ŚE nr 387, 7)

Niech nas wszystkich strzeże i błogosławi Bóg 
w Trójcy Świętej Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty! 
Amen!

ks. Piotr Gaś

Pomnik Lutra w Wormacji, fot. A. Karska, 2015
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Powszechnie przyjmuje się, że 
ogłoszenie przez mnicha au-

gustiańskiego  Marcina Lutra 95 tez 
przeciw nadużyciom związanym ze 
sprzedażą odpustów dało początek 
Reformacji. Wydarzenie to miało miej-
sce 31 października 1517 roku w Wit-
tenberdze. Dzięki wynalazkowi druku 
tezy te stały się błyskawicznie znane na 
terenie całych Niemiec i poza jej grani-
cami. Liczba zwolenników nauki Lutra 
zawartej w tych tezach szybko rosła. 
Ówczesny papież Leon X postanowił 
wezwać Lutra do Rzymu na badanie, 
lecz książę elektor saski Fryderyk Mądry 
postarał się o to, aby przesłuchanie od-
było się przed kardynałem Kajetanem  
w Augsburgu podczas sejmu w 1518 ro- 
ku. Kardynał niewiele wskórał, gdyż 
Luter stał niewzruszenie na fundamen-
cie Pisma Świętego, jako jedynego i nieomylne-
go źródła prawdy. Także inne inicjatywy (misja 
dworzanina papieskiego Karola Miltitza, dysputa 
w Lipsku) nie zdołały przekonać Lutra do odwo-
łania poglądów reformatorskich. 

W 1520 roku Luter ogłosił trzy ważne pisma. 
W pierwszym, zatytułowanym Do szlachty chrześci-
jańskiej narodu niemieckiego o poprawie stanów chrześci-
jańskich zaprzeczał wyższości władzy duchownej 
nad świecką. Twierdził, iż błędem jest, jakoby 
tylko papież miał prawo wykładać Pismo Święte  
i zwoływać sobory.  Każdy, kto dostąpił łaski 
chrztu św. jest powołany do duchowego kapłań-
stwa. Domagał się ograniczenia liczby świąt, refor-
my uniwersytetów, zniesienia bezżeństwa księży. 

W drugim piśmie O babilońskiej niewoli Kościo-
ła niewolę  Kościoła upatrywał w tym, że papież 
dopuszcza do nadużywania sakramentów. Odrzu-
cał naukę o przeistoczeniu, podobnie jak i naukę  
o bezkrwawym powtarzaniu ofiary Jezusa Chrystu-
sa na krzyżu w mszy świętej. Wykazywał bezzasad-
ność nauki o siedmiu sakramentach, gdyż Pismo 
Święte uznaje tylko dwa: Chrzest Święty i Wiecze-

rzę Pańską. Kwestionował udzielanie świeckim 
Komunii Świętej pod jedną tylko postacią.

W trzecim dziełku O wolności chrześcijanina  
Luter mówił o jego wolności, która znajduje swój 
wyraz w służbie bliźniego. Stanowisko swoje ujął 
następująco: Przez wiarę chrześcijanin jest wolnym  
panem ponad wszystko i nikomu nie jest poddany, (…) 
przez miłość chrześcijanin jest obowiązany do posługi (…) 
we wszelkich okolicznościach i jest każdemu poddany. 

PIĘĆSET	LAT	TEMU	MARCIN	LUTER	STANĄŁ	 
PRZED	SEJMEM	RZESZY	W	WORMACJI

Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Warszawie. 
Obraz Stefana Norblina „Luter na Sejmie w Wormacji”

Wittenberga, miejsce, w którym  10 grudnia 1520 r. Marcin 
Luter spalił bullę papieską i księgi prawa kościelnego
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Za staraniem przeciwników, papież zagroził 
Lutrowi klątwą. Bulla papieska wzywała go, aby 
w ciągu 60 dni odwołał błędy swej nauki. W ra-
zie nieposłuszeństwa miał zostać wykluczony 
ze społeczności kościelnej, zarówno on sam jak  
i każdy zwolennik jego nauki. Prócz tego groziło 
Lutrowi pozbawienie urzędu, mienia i czci. Niko-
mu nie wolno było dać mu przytułku. Jego pisma 
miały być publicznie spalone. 

Luter jednak nie odwołał swojej nauki, lecz  
10 grudnia 1520 roku wyszedł za miasto w oto-
czeniu profesorów, studentów i licznych przy-
jaciół na plac przed bramą Elsterską. Zapłonął 
stos, na którym ułożono księgi prawa kościelne-
go. Luter rzucił też w ogień bullę papieską. Tym 
stanowczym krokiem zerwał swą więź z Kościo-
łem rzymskokatolickim. 

Dalszy los Lutra byłby nie do pozazdroszcze-
nia, gdyby nie fakt, że opiekę nad nim roztoczył 
Fryderyk Mądry, z którego głosem w ramach ów-
czesnego państwa niemieckiego musiał się liczyć 
cesarz Karol V. Na skutek jego wstawiennictwa, 
mimo oporu ze strony nuncjusza apostolskiego 
Aleandra, cesarz wezwał Lutra na sejm do Wor-
macji na przesłuchanie. Dnia 2 kwietnia 1521 roku 
Luter wyruszył do Wormacji. Po drodze, w mia-
stach i wioskach, był entuzjastycznie witany przez 
życzliwe mu tłumy. 16 kwietnia 1521 roku  wjechał 
do Wormacji. Poprzedzał go herold Rzeszy, na ra-
mionach miał płaszcz z wielkim herbem cesarza, 
by wiadome było każdemu, że orszak znajduje się 
pod cesarską eskortą. Ulice zapełniły się tłumem, 

podróżni z trudem dotarli wśród ciżby do swego 
przytułku u joannitów.

Nazajutrz do domu joannitów przybył mar-
szałek Rzeszy von Papenheim z rozkazem: po 
południu o czwartej Luter ma stanąć przed obli-
czem cesarza i stanów. Znów odprowadzono go 
uroczystym orszakiem. Ulice tak były wypełnione 
widzami, że dla ostrożności skierowano się okręż-
ną drogą przez ogrody i podwórce, wprowadzając 
Lutra do sali  posiedzeń bocznymi drzwiami. 

W sali na jednej z ławek leżała sterta pism 
Lutra. Rozpoczęto przesłuchanie. Oficjał bisku-
pa Trewiru wypowiedział oświadczenie uzgod-
nione z nuncjuszem Aleandrem: Luter wezwany 
został przez cesarza po to, by odpowiedzieć na 
dwa pytania. Brzmiały one: Po pierwsze, czy przy-
znajesz się publicznie w tym oto miejscu do napisania 
książek, rozpowszechnianych pod twoim nazwiskiem? Po 
drugie: Zamierzasz ich treść podtrzymać, czy pragniesz 
coś odwołać?” Doradca Lutra, prawnik, zakrzyknął: 
Przeczytać tytuły! – obawiał się, że w owej stercie 
mogą być pisma nie pochodzące od Lutra. Tytuły 
odczytano, Luter uznał je za własne. Mówił cicho, 
onieśmielony, jak się zdawało. Zachowywał się 
niezbyt pewnie. Mówił cytatami z Biblii, powołał 
się na słowa Chrystusa: Kto się mnie zaprze przed 
ludźmi, zaprę się go i ja przed moim Ojcem, który jest 
w niebie. Potem poprosił o czas do namysłu nad 
drugim pytaniem. Musiał dokładnie przemyśleć 
swoją odpowiedź. Cesarz, któremu w skrótach 
referowano wypowiedź zakonnika, zniecierpliwił 
się, ale radcy i książęta uznali zasadność żądania. 
Oficjał oznajmił ich postanowienie: Luter ma 
prawo zastanowić się, ale krótko; następnego dnia 
ma stawić się ponownie. Odpowiadać ma nadal 
ustnie i z pamięci, nie na piśmie ani odczytując 
z kartki. 

Wielkie jego wystąpienie miało miejsce naza-
jutrz, ponownie późnym dopiero popołudniem. 
Sala była bardziej zatłoczona niż poprzedniego 
dnia. Oficjał raz jeszcze postawił mu pytanie, 
czy zamierza odwołać, dodając kilka zwrotów 
napomnienia. Tym razem Luter mówił głośno  
i w dobrze artykułowanych zdaniach. Zaczął bar-
dzo poprawnie od zwrotów przepisanych wobec 
cesarskiego majestatu i osób książęcych. Powtó-
rzył, że przedłożone książki uznaje za napisane 
przez siebie, dodał jednak: chyba że w druku zmie-

Sztych Gustawa Spangenberga „Wjazd Lutra do Wormacji” 
(reprodukcja pochodzi z broszury „Auf den Spuren Luthers 

und der Reformation in Worms” Otto Kammer,  
Fritz Reuter, Ulrich Oelschläger)
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niono by coś, o czym nie wie. Jak na wykładzie 
podzielił swoje pisma na trzy kategorie. Po pierw-
sze, napisał publikacje o treści czysto budującej; 
nawet jego przeciwnicy nie mogą znaleźć w nich 
nic szkodliwego. Stąd odwołanie ich jest niemożli-
we. Druga kategoria to jego pisma przeciw papie-
stwu. Cały świat – mówił – jest świadkiem, że papie-
skie prawa i stworzone przez człowieka nauki zaplątują, 
wikłają, udręczają i męczą sumienie w sposób najżałoś-
niejszy. Mówił o rzymskiej tyranii, pochłanianym 
przez nią majątku Niemców. Tych pism również 
nie może odwołać. Trzecia kategoria to pisma 
wymierzone w prywatnych, osobistych jego prze-
ciwników. Tu musi wyznać, że często był gwał-
towniejszy, niż przystoi to zakonnikowi. Również  
i tych pism odwołać nie może, zachodziłaby  
bowiem groźba, że napór sumienia będzie jeszcze 
większy. 

Potrójna odmowa była mocna, po-
nieważ oczekiwano, że ulegnie i odwoła. 
Luter poszedł jednak jeszcze dalej i teraz 
dopiero zajął się kwestią, którą uważał za 
najważniejszą: autorytetem Pisma. Jeżeli źle 
powiedziałem, udowodnij, co było złego” cytował  
z Ewangelii Jana - Jeżeli sam Chrystus, któ-
ry wiedział, że nie może być w błędzie, nie za-
niechał wysłuchiwania zarzutów przeciw swojej 
nauce, choćby stawiał je ktoś najmarniejszy, o ile 
bardziej jest moją powinnością, sługi podległe-
go w działaniu wszelkim błędom, prosić o to, by 
ktoś przeciwko mojej nauce przedstawił świade-
ctwo (…) Dajcie świadectwo, z pism proroków  
i Ewangelii, udowodnijcie mi błąd! Jeżeli na tej 
podstawie lepiej zostanę pouczony, odwołam z chę-
cią i pierwszy cisnę w ogień moje pisma.  

Po wystąpieniu Lutra książęta i cesarscy do-
radcy udali się na naradę. Postanowiono, że ofi-
cjał poprosi Lutra o jednoznaczną decyzję: od-
wołuje czy odmawia? Oficjał przemówił w tonie 
pojednawczym: Jeżeli w pismach twoich, Marcinie, są 
dobre treści, to nie ma dla nich groźby. Cesarz postąpi  
z tym łaskawie, skoro tylko zmienisz swoje postano-
wienie. Najpierw jednak odwołanie, w słowach  
zupełnie jasnych, w przeciwnym razie zniszczenie  
i zapomnienie na wieki. 

Luter odpowiedział – jak sam to określił: bez 
rogów i kłów: Jeśli nie zostanę przekonany przez świa-
dectwo z Pisma Świętego i jasne argumenty rozumu – bo 
nie mogę wierzyć ani papieżowi, ani nawet soborom, które 
jawnie się myliły  i wzajem sobie przeczyły – to pozostanę 
związany własnym sumieniem i Bożym słowem. Dlatego 
nie mogę i nie chcę niczego odwoływać, czynić bowiem coś 

Relief na pomniku Marcina Lutra w Wormacji

Relief na cokole pomnika Marcina 
Lutra w Mohra ilustrujący moment 

pojmania 

Miejsce w pobliżu Altenstein,  
w którym dokonano pojmania  

Lutra w drodze z Wormacji
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wbrew sumieniu ani nie jest pewne, ani zbawienne. Tak 
mi dopomóż Bóg. 

Mimo wielkiego wrażenia, jakie wywarło prze- 
mówienie Marcina Lutra, cesarz Karol V pozostał 
dlań nieprzychylny. Z listem żelaznym, zapewnia-
jącym mu bezpieczeństwo na okres trzech tygo-
dni, Luter wyruszył w podróż powrotną do Wit-
tenbergi. Po upływie kilku tygodni cesarz ogłosił 
tzw. edykt wormacki, na podstawie którego Luter 
został wyjęty spod prawa. Kara ta obejmowała 
także wszystkich jego zwolenników. Oznaczało 
to, że nikomu nie było wolno dać mu jeść lub pić, 
ani przyjąć go na nocleg. Kto zaś go spotkał, był 
obowiązany schwytać go i uwięzić. 

Na rozkaz Fryderyka Mądrego na powraca-
jącego z Wormacji Lutra zorganizowano napad: 
zakapturzeni rycerze uprowadzili go na zamek 
Wartburg pod Eisenach, gdzie jako „rycerz Jerzy” 
spędził jeden rok, korzystając z opieki i gościnno-
ści elektora saskiego. W tym czasie napisał kilka 
traktatów polemicznych, zaczął pracować nad 
postyllą, tj. zbiorem kazań na wszystkie niedziele 
i święta, przetłumaczył niektóre psalmy i dokonał 
przekładu Nowego Testamentu z języka greckie-
go na niemiecki.

Komnata na zamku w Wartburgu, w której Marcin Luter 
jako rycerz Jerzy pracował nad tłumaczeniem Nowego 

Testamentu, niektórych Psalmów i innych pism

W Wittenberdze i Erfurcie w czasie nieobec-
ności Lutra księża i zakonnicy wprowadzali w ży-
cie jego nauki o bezżeństwie księży i o mszy św. 
Bracia zakonni zrzucali habity i zaniechali odpra-
wiania mszy. Tłumy studentów posunęły się do 
gwałtownych wykroczeń. Przeszkadzali w odpra-
wianiu nabożeństwa, usuwali z kościołów obrazy, 
burzyli ołtarze, niszczyli relikwie. Z miasteczka 
Zwickau przybyli do Wittenbergi samozwańczy 
„prorocy”, którzy chełpili się posiadaniem Ducha 
Św., przepowiadali przyszłość, głosili, że chrzest 
dzieci jest dziełem szatańskim. Spokojna Witten-
berga stała się widownią rozruchów wywołanych 
przez zapaleńców.

W zaistniałej sytuacji Luter, mimo wyraźnego 
zakazu elektora, opuścił Wartburg i udał się do 
Wittenbergi. Dotarł tam 6 marca 1522 roku i na-
tychmiast przystąpił do działalności kaznodziej-
skiej. Przez tydzień głosił z ambony Słowo Boże 
przeciw nadużyciom nowochrzczeńców. Jego 
działalność sprawiła, że umysły uspokoiły się  
i w Wittenberdze zapanował spokój. Podobnie 
postąpił i w innych miejscowościach, gdzie pro-
rocy zwikauscy podburzyli lud. 

Opr. Karol Karski
Zdjęcia: Aldona Karska

Autor artykułu, w miejscu gdzie zatrzymał się powracający 
z Wormacji Marcin Luter i gdzie dokonano jego „porwania”. 

( fot. 2015 r.)

Wykorzystana literatura:
Richard Friedentahl, Marcin Luter, Warszawa 1991.
Ks. A. Rondthaler, Ksiądz doktor Marcin Luter, Warszawa 1983 (wydanie II zmienione i poszerzone).
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W dniach 15-17 października 2021 r. w Centrum  
Luterańskim w Warszawie obradował Synod XIV 

kadencji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Po 
dwóch sesjach, które odbywały się on-line,  ta  sesja odby-
ła się stacjonarnie. Tylko 5 członków Synodu uczestniczyło  
w obradach zdalnie. Pierwszy dzień obrad rozpoczęto nabo-
żeństwem Słowa Bożego, kazanie wygłosił ks. Marcin Oraw-
ski z Wrocławia. W swoim rozważaniu opartym o tekst Ewan-
gelii Jana 5,39-42 nawiązał do aktualnych dyskusji na temat 
migrantów i LGBT oraz podziałów jakie przebiegają w pol-
skim społeczeństwie, a w tym i w parafiach i we wspólnotach. 
Po nabożeństwie wysłuchano i przyjęto sprawozdania Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Konsystorza. 

Anna Wrzesińska zapoznała zebranych ze stanem przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej 
Federacji Luterańskiej, który odbędzie się w 2023 r w Krakowie. 

W drugim dniu obrad procedowano wnioski, które wpłynęły na 11. sesję Synodu, a także kontynu-
owano prace nad wnioskami z poprzedniej sesji. Wśród nich był wniosek, który w wypadku głosowania 
wymagał 2/3 głosów, gdyż dotyczył zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła E-A w Polsce, 
a mianowicie był to wniosek o dopuszczenie kobiet do posługi prezbitera. 

Wymaga to zmiany treści § 18 ZPW, a więc: 
1. Kościół uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach:
 a) Biskup – „episkopos”, 
 b) Prezbiter (ksiądz) – „presbiteros”, 
 c) Diakon – „diakonos”.
2. Powołanie na urząd duchowny następuje w drodze ordynacji. Wraz z ordynacją następuje 

wprowadzenie w posługę Prezbitera (księdza) lub Diakona.
3. W posługę Prezbitera (Księdza) w Kościele mogą być wprowadzone osoby (mężczyźni lub kobiety), 

które:
 1) należą do Kościoła i wyznają jego zasady,
 2) posiadają obywatelstwo polskie,
 3) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 4) wykazują się dobrym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego,
 5) ukończyły akademickie studia teologiczne przepisane Pragmatyką Służbową Kościoła,
 6) zdały egzamin kościelny „pro venia concionandi” przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną.
4.  W posługę Diakona mogą być wprowadzone osoby (mężczyźni lub kobiety), które spełniają:
 1) wymogi określone w ust. 3. pkt. 1-4 niniejszego paragrafu,
 2) wykazują się przygotowaniem i kompetencjami do służby, którą mają pełnić,
 3) zdały odpowiedni egzamin przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną.
5.  O dopuszczeniu do ordynacji oraz do wprowadzenia w posługę Prezbitera (księdza) lub Diakona 

decyduje Konsystorz.
6.  Podczas ordynacji kandydat na duchownego ślubuje wierność Kościołowi i jego wyznaniu.”

11.	SESJA	XIV	KADENCJI	SYNODU	KOŚCIOŁA	 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO	W	RP

WYDARZENIA
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W dalszej części określone są warunki jakie należy spełnić ubiegając się o urząd prezbitera. Do wniosku 
dołączono obszerne  uzasadnienie. 

To nie pierwszy raz pod obrady Synodu przedłożono wniosek w tej sprawie. Wnioski o dopuszczenie 
kobiet do ordynacji prezbiterskiej składano w poprzednich kadencjach Synodu i mimo, że już w 2008 roku 
Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordyno-
waniu kobiet na posługę księdza, dwukrotnie wniosek nie uzyskał wymaganej większości 2/3 głosów. Dys-
kusje w Kościele na temat możliwości ordynacji kobiet w naszym kościele toczone były przez kilkadziesiąt 
lat.  Od 1999 r. kobiety w Kościele E-A w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Prowadziły 
w parafiach pracę ewangelizacyjno-misyjną, diakonijną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego, a gdy od 
2016 r. mogły udzielać także Sakramentu Komunii Świętej, pozostała jedynie niemożność samodzielnego 
prowadzenia parafii - jak powiedział bp Marian Niemiec: były diakonkami wykonując pracę wikariusza. 

Synodalna Komisja ds. Kobiet nad przygotowaniem wniosku i jego uzasadnieniem pracowała kilkana-
ście miesięcy, ale biorąc pod uwagę wysuwane wątpliwości w latach ubiegłych, niezależnie więc opracowano 
wnioski o zabezpieczeniach socjalnych, a więc: o zasiłkach macierzyńskich duchownych i zasiłkach cho-
robowych duchownych. Skorzystano tu też z opracowań grupy roboczej Diecezji Warszawskiej złożonej  
z prawników i teologów, która pracowała nad rozwiązaniami problemów, które wcześniej przedstawiano 
jako przeszkody do wprowadzenia ordynacji prezbiterskiej kobiet.

Na forum synodu wnioski przedstawiła członkini Synodalnej Komisji ds. Kobiet Aleksandra Trybuś-
-Cieślar. Następnie synodałowie mogli zapoznać się z kilkuminutowym filmowym reportażem, w któ-
rym wypowiadali się księża, którzy pracują lub pracowali z kobietami – diakonkami. Wypowiadali się:  
bp Jan Cieślar – zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, bp Marian Niemiec – zwierzchnik Diecezji Katowi-
ckiej, ks. Marcin Orawski, ks. Tomasz Wigłasz. 

Po tej prezentacji rozwinęła się ożywiona dyskusja nad wnioskiem o dopuszczenie kobiet do ordynacji 
prezbiterskiej, była też propozycja o przełożenie głosowania nad tym wnioskiem na kolejną sesję, ale ta 
propozycja nie uzyskała aprobaty. Przyjęto natomiast wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie taj-
nym. Głosowało 59 osób: 45 było za, 13 przeciw i 1 wstrzymujący się. A więc wniosek uzyskał wymaganą 
większość kwalifikowaną (2/3 głosów) i tym samym Synod opowiedział się ZA wprowadzeniem ordynacji 
kobiet na księży. 

Warto dodać, że w powojennej historii naszego Kościoła (przed II wojną światową teologię ewangeli-
cką na Uniwersytecie Warszawskim ukończyły dwie panie) studia teologiczne ukończyło kilkadziesiąt pań, 
wielokrotnie z bardzo dobrym wynikiem, wyróżniane nagrodami uczelnianymi, były stypendystkami uczel-
ni zagranicznych, uzyskiwały tytuły naukowe. Wiele z nich nie podjęło pracy w kościele, inne wykonywały 
pracę w parafiach, ale obowiązujące prawo nie pozwalało na pełne wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności  

i zaangażowania. Dziś to się zmienia i dla wielu polskich 
teolożek to jest ważny dzień, dzień w których czują 
równouprawnione w urzędzie duchownego, uzyskując 
prawo do wszystkich trzech posług. 

W trzecim dniu, po nabożeństwie Synod kontynu-
ował dyskusje nad kolejnymi wnioskami, część z nich 
skierowano do opracowania do komisji prawnej, część 
przełożono do dalszego procedowania na następnej  
sesji Synodu. 

Ważnym punktem na zakończenie obrad było przy-
jęcie dokumentu zatytułowanego: Głos Synodu Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie wsparcia 
dla osób na granicy z Białorusią

Aldona Karska
 Delegaci Diecezji Warszawskiej podczas obrad Synodu
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GŁOS	SYNODU	KOŚCIOŁA	EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO	 
W	SPRAWIE	WSPARCIA	DLA	OSÓB	NA	GRANICY	Z	BIAŁORUSIĄ

Jako chrześcijanie ewangelicy czujemy zobo-
wiązanie słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który pozostawił swoim wyznawcom jasne wskaza-
nie, by troszczyć się o najsłabszych i ujmować się za 
tymi, którzy nie mają głosu. Pośród nich w biblij-
nym przekazie szczególne miejsce zajmują migranci  
i uchodźcy. Kościoły tradycji luterańskiej postrze-
gają służbę na ich rzecz jako ważną i integralną 
część swojej misji i świadectwa wobec świata. Zaś 
polska tradycja obchodzenia zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia, której jesteśmy częścią, każe 
zwracać szczególną uwagę na doświadczenie po-
trzebującej rodziny, której odmówiono gościny.

Dlatego, jako przedstawiciele Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w RP, nie chcemy pozosta-
wać obojętni na rozwój wypadków na wschodniej 
granicy naszego kraju. Ostatnie tygodnie przyno-
szą coraz to nowe informacje o tragicznej sytuacji 
dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy zostali skazani na 
cierpienie w lasach na białorusko-polskiej granicy. 
Jako chrześcijanie czujemy się zobowiązani sami 
szukać sposobów okazania im miłosierdzia i ko-
niecznej pomocy oraz wzywać wszystkich, którzy 
mają wpływ na ich sytuację, by szukali rozwiązań, 
które będą niosły pomoc i stawiały na pierwszym 
miejscu potrzebującego człowieka. Jako Synod 
Kościoła jesteśmy świadomi, że dostrzegliśmy kry-
zysową sytuację uchodźców dopiero, kiedy znaleźli 
się u naszych granic. Pragniemy uznać to jako naszą 
winę zaniedbania.

Powołaniem Kościoła w naszej ziemskiej oj-
czyźnie nie jest stanowienie prawa powszechnego  
i ustalanie praktyk, które służą jego przestrzeganiu 
oraz zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim na jej 

terytorium. W tym zakresie Kościół może i chce 
wspierać modlitwą tych, którzy do tego są powo-
łani. Obejmujemy więc swoją modlitwą tych, któ-
rzy zapewniają bezpieczeństwo na naszej granicy, 
strzegąc suwerenności naszej Ojczyzny i pokoju  
w jej granicach. Do istoty bycia Kościołem przy-
należy jednak konsekwentne składanie świadectwa  
o Bożym miłosierdziu poprzez stawanie po stro-
nie potrzebujących. To oznacza angażowanie się 
na rzecz praw człowieka i domaganie się, by wszy-
scy, niezależnie od swojego pochodzenia, statusu 
czy religii, byli traktowani w sposób humanitarny 
i zgodny ze standardami prawa międzynarodo-
wego. Oznacza to zapewnienie koniecznej opieki 
oraz możliwości skorzystania z procedur ochrony 
międzynarodowej. Wymaga to także odpowiedzial-
ności w dyskusji publicznej, w której powinno się 
dążyć do rozwiania obaw współobywateli, a nie do 
podsycania strachu przed Innym, czego koszty po-
noszą najsłabsi z naszych bliźnich.

Jako Synod Kościoła pragniemy wspierać  
w naszym Kościele wszystkie inicjatywy, które  
niosą pomoc osobom potrzebującym na białoru-
sko-polskiej granicy. Wzywamy naszych współwy-
znawców, by nie pozostawali obojętni wobec ofiar 
tego kryzysu i, na miarę swoich możliwości, anga-
żowali się w pomoc tym, którzy jej teraz szczegól-
nie potrzebują. Wierzymy, że takie zaangażowanie 
i wsparcie udzielane we współpracy z tymi wszyst-
kimi, którym los migrantów nie jest obojętny, jest 
praktyczną realizacją Ewangelii. Do praktycznego 
świadectwa o niej jesteśmy powołani jako Kościół 
Jezusa Chrystusa.

„Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”
Ewangelia Mateusza 25,40
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JESIENNA	KONFIRMACJA	2021

Nasza parafia dawno nie przeżywała 
dwóch konfirmacji w jednym roku. A tak 

właśnie stało się w 2021 roku. Taką sytuację wy-
musiła pandemia i związane z nią ograniczenia. 
Konfirmacja jest wydarzeniem bardzo ważnym  
dla ewangelika, nie tylko dla młodego człowieka, 
który właśnie wchodzi w swą ewangelicką 
dojrzałość, ale dla jego najbliższej rodziny i przy- 
jaciół i dla całej parafii. Żeby mogło w tej 
uroczystości uczestniczyć to grono, a jednocześnie 
być w zgodzie z sanitarnymi obostrzeniami dla 
własnego bezpieczeństwa, proboszcz w porozu-
mieniu z rodzicami zadecydowali o dwóch uro-
czystościach w tym roku. Wiosną tego roku 
przystąpiło do konfirmacji ośmioro młodzieży,  
a nieco większa grupa przystąpiła  do konfirmacji 
12 września w 15. niedzielę po Trójcy Świętej.

Uroczystość rozpoczęto procesjonalnym wejś-
ciem, rada parafialna wprowadziła do kościoła  
piętnaścioro młodzieży. W trakcie nabożeństwa 
konfirmanci brali czynny udział: czytania tekstów 
biblijnych, intencji modlitewnych. 

Kazanie wygłosił proboszcz ks. radca Piotr 
Gaś. Kaznodzieja mówił o istocie wiary, swoje 
słowa kierował do całego zboru, ale przede 
wszystkim do młodzieży, która za chwilę wyzna 
swoją wiarę i złoży ślubowanie: 

... Nie tyle chodzi o ilość tej wiary, wielkość tej wiary, 
ale o jakość tej wiary. Chodzi o to czy to co my nazywamy 
wiarą jest prawdziwą wiarą! Jest wiele przykładów tego, 
co ludzie we współczesnym świecie nazywają wiarą, ale 
nie ma to nic wspólnego z wiarą. Wiarą ludzie nazywają 
silne przekonanie, głośno i mocno wyrażane, często z za- 
ciśniętą pięścią, ale wiara, która nie jest połączona  
z miłością do Boga i drugiego człowieka jest fanatyzmem  
a nie wiarą! Jeśli ktoś chce mieć taką wiarę by zmieniać ten 
świat pokazując pięść, głośno krzycząc o Bogu i o wierze 
i nie ma miłości w sercu do Boga i drugiego człowieka  
i nie jest gotów otworzyć tej dłoni by okazać gest przyjaźni, 
by dzielić się dobrem, staje się fanatykiem, który szkodzi, 
nie liczy się z Bogiem, nie zna Boga. Bo Bóg jest miłością! 
I tak naprawdę nie zna człowieka i idzie drogą która nie 
zna człowieczeństwa, bo prawdziwy człowiek miłuje Boga 
i miłuje drugiego człowieka. Jeżeli nie wierzycie w to co 

mówię zajrzyjcie do Pisma Świętego: Kto mówi, że miłuje 
Boga – czytamy – a nienawidzi brata swego kłamcą jest. 
Ale też kto miłuje tylko człowieka, przyrodę i świat, ale 
nie miłuje Boga – to za mało! To dużo, ale za mało! Bóg 
bowiem mówi, przez swego Syna przypomina i potwierdza, 
że największym przykazaniem, w którym wszystko się 
streszcza i zawiera to to wskazanie:  Miłuj Boga z całego 
serca, myśli, duszy i siły swojej, a bliźniego swego jak siebie 
samego. A kto używa wiary instrumentalnie dla własnych 
celów i potrzeb i wymyśla choćby tak absurdalną potrzebę 
jak rozkaz wydany morwie aby wyrwała się i przesadziła 
w morze i robi to bez celu, bez sensu, wyłącznie dla swojej 
potrzeby, nie działa rozsądnie, to zaprzeczenie rozsądnej 
i mądrej wiary. Chrystus zachęcając i nawołując do 
wiary nigdy nie pozbawiał prawa do myślenia, a wręcz 
zachęca swoich uczniów do myślenia by badali drogi, 
badali swoje słowa, by poznawali wokół siebie świat  
i zawsze w swoim działaniu, we wszystkim co mówią  
i czynią zbliżali się do Bożej myśli, do Bożej woli, ta 
która jest już ogłoszona w Stworzeniu, a potem jest 
głoszona w Jego słowie. Kochani Konfirmanci, wołamy 
do Boga dodaj nam wiary! A jednocześnie prosimy 
pomóż nam, abyśmy nie pomylili wiary z fanatyzmem,  
pomóż nam, abyśmy wiary nie czynili instrumentem dla 
zaspokojenia swoich albo czyichś zachcianek, pomóż nam 
abyśmy w wierze tak małej jak ziarnko gorczycy potrafili 
odczytać Twoją wolę, umieli chodzić Twoimi drogami, 
posłusznie wypełniali Twoje wskazania w czasie dobrym 
i niedogodnym ufając, że Ty jesteś Panem świata. Ty nas 
prowadzisz i przeprowadzasz, że chwilowe takie czy 
inne doświadczenia nie zdołają nas odłączyć od Ciebie 
i że Ty w Swej dobroci jeśli będziemy miłowali Ciebie 
z całego serca, duszy i siły swojej,  użyjesz nas w tym 
świecie, abyśmy byli Twoim światłem i błogosławieństwem 
dla świata, a jeśli pobłądzimy spełnisz Panie swe obietnice  
i będziesz nas szukał by nas odnaleźć i nawrócić do 
Ciebie i zachować dla Twej chwały, co spraw nam Panie 
Boże w życiu nas wszystkich. Amen.

Po kazaniu, a przed wyznaniem wiary, młodzi 
ludzie zostali przedstawieni Zborowi, a po wy-
znaniu wiary konfirmanci złożyli ślubowanie. Po 
akcie konfirmacji przedstawiciel rady parafialnej 
Przemysław Florjanowicz-Błachut skierował do 
konfirmantów słowa powitania i życzenia  w imie- 
niu Zboru. A słowa pozdrowień w imieniu parafii 
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Wniebowstąpienia Pańskiego przekazał członek 
tamtejszej rady parafialnej. 

Przedstawiciele konfirmantów złożyli podzię- 
kowania rodzicom, dziadkom, chrzestnym, dusz-
pasterzom, katechetom za troskę, wychowanie  
i nauczanie. 

Ostatnią częścią tego uroczystego nabo-
żeństwa była spowiedź i Komunia Święta. 
Nabożeństwo uświetniała oprawa muzyczna, 
którą zapewnił organista dr Roman Szlaużys  
i Zuzanna Kuźniak oraz chór Semper Cantamus 
pod jej dyrekcją. 

AK
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PRZEMÓWIENIE	SEKRETARZA	RADY	PARAFIALNEJ	 
PARAFII	E.-A.	ŚWIĘTEJ	TRÓJCY	W	IMIENIU	RADY	

PARAFIALNEJ	PODCZAS	KONFIRMACJI	 
W	DNIU	12	WRZEŚNIA	2021	R.	 

(15.	NIEDZIELA	PO	TRÓJCY	ŚWIĘTEJ)

Drogie Konfirmantki i drodzy Konfirmanci,

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, cieszę się, że jest mi dane 
skierować do Was w ten ważny dla Was i dla nas, podniosły dzień 
kilka słów w imieniu Rady Parafialnej waszej Parafii Św. Trójcy  
w Warszawie. 

Chciałbym podzielić się z Wami pewnym cytatem. Posłuchajcie: 

Wiara chrześcijańska jest darem spotkania, w którym ludzie zyskują wol-
ność, by słuchać słowo łaski wypowiedziane przez Boga w Jezusie Chrystusie 
(…)

Wiara chrześcijańska jest oświeceniem rozumu, w którym ludzie zyskują 
wolność, by żyć w prawdzie Jezusa Chrystusa i by właśnie przez to upewnić się  
co do sensu własnego istnienia (…)

Wiara chrześcijańska jest decyzją, w której ludzie mają wolność, by za swą 
ufność w Słowo Boże oraz za poznanie prawdy Jezusa Chrystusa odpowiadać 
publicznie językiem Kościoła, ale też doczesnymi postawami, a zwłaszcza od-
powiednimi czynami oraz postępowaniem1

To słowa niemiecko-szwajcarskiego teologa ewangelickiego 
Karla Bartha, teologa tradycji kalwińskiej, któremu nieobca była 
jednak także tradycja luterańska. 

Chciałbym i życzyłbym i Wam, i sobie, aby refleksja o wierze towarzyszyła Wam na wielu waszych dro-
gach, także gdy będziecie musieli podejmować życiowe wybory, te wielkie, ale i te mniejsze, podejmowane 
każdego dnia. Oby nigdy jakikolwiek stający na Waszej życiowej drodze człowiek, zwłaszcza taki, któremu 
wydaje się, że posiadł władzę nad życiem i umysłami ludzi, nie zastąpił Wam Boga w tych wyborach.

Niech Boże Słowo, niech myśl o Jezusie z Nazaretu, synu Marii, Synu Bożym, Bracie, Nauczycie-
lu, Zbawicielu Świata towarzyszy Wam w codziennym potwierdzaniu swej wiary, swej relacji do Boga  
i bliźniego, drugiego człowieka, w Waszej codziennej Konfirmacji, w waszym codziennym zaświadczaniu 
swoją postawą, poglądami o działaniu Boga w świecie. W Modlitwie Pańskiej modlicie się Bądź wola Twoja 
…tak i na ziemi – niech Jego wola realizuje się poprzez wasze ręce, wasze dobre pomysły i idee. Świadomi 
swojej godności Bożych dzieci, pozytywnie zmieniajcie świat, angażujcie się w walce o sprawiedliwość, 
prawa człowieka, ochronę środowiska naturalnego, walczcie z wykluczeniem społecznym, szanujcie i ko-
rzystajcie z różnorodności – zmieniajcie oblicze tej Ziemi.

Niech ten Zbór i Kościół Świętej Trójcy będzie Waszym dobrym miejscem – duchowym domem, do 
którego zawsze można wrócić i znaleźć w nim wspólnotę, pocieszenie, siłę i energię na każdy nowy dzień 

1 Cytaty pochodzą z: Karl Barth, Dogmatyka w zarysie, wyd. Semper, Warszawa 1994.

Przemysław Florjanowicz-Błachut, 
sekretarz rady parafialnej
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i na każde nowe wyzwanie. Jesteście kolejnym pokoleniem ewangelików, którzy od niemal 240 lat groma-
dzą się na  tym miejscu, by słuchać Słowa Bożego i chwalić Boga, weselić i smucić się z Nim. To miejsce 
naznaczone jak cała Warszawa tragedią wojny i walki dwóch sąsiadujących ze sobą europejskich narodów 
(polskiego i niemieckiego), które dziś są przyjaciółmi i partnerami, podniosło się z ruin dzięki determi-
nacji ludzi i woli pojednania między narodami. W tej sztafecie pokoleń niech towarzyszy Wam pamięć  
o ojcach i matkach wiary ewangelickiej, którzy to miejsce, tę Parafię budowali i wspierali.

Mam nadzieję, że Kościół Ewangelicki tradycji luterańskiej bez względu na to gdzie w przyszłości 
będziecie żyć i pracować, na jakim krańcu świata realizować swoje plany i marzenia, zawsze będzie towa-
rzyszył Wam ze swoją misją głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie – Dobrej Nowiny o łasce, przeba-
czeniu, miłości i wolności. 

Życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa, wielu szczęśliwych chwil, wielu dobrych życiowych do-
świadczeń i wyborów, poznania miłości drugiego człowieka, odkrywania świata, tego, co wokół Was, 
odkrywania innych ludzi, bo w nich przecież także jest obraz Boga i Bożego stworzenia, bez względu na 
wyznawaną przez nich religię czy poglądy.

Na koniec, drodzy: Jakubie, Krzysztofie, Adamie, Nino, Juliuszu, Mario, Anno, Mikołaju, Marto, Maju 
i Matyldo, Emilianie i Karolino, Tadeuszu, Alicjo - chciałbym Wam podarować cytat biblijny, który towa-
rzyszył mi podczas mojej Konfirmacji, a jednocześnie mojej konwersji z wyznania rzymsko-katolickiego 
na ewangelickie 26 lat temu (w Kościele św. Trójcy w Gorzowie Wielkopolskim) - wiersz z Psalmu 27 Pan 
światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?

Zostańcie z Bogiem! 
Przemysław Florjanowicz-Błachut

NOWI	CZŁONKOWIE	KOŚCIOŁA	 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

Drogie Siostry i Bracia!
W imieniu całego Zboru witam Was bardzo 

serdecznie w gronie członków Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Polsce, w gronie para-
fian Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trój-
cy w Warszawie. Witam Was również gorąco w 
imieniu Rady Parafialnej, z której część członkiń  
i członków przeszła podobną drogę jak Wy wstę-
pując do naszego Kościoła.
Podobnie jak rok temu, jest Was liczna grupa 38 
osób. Bardzo nas to cieszy! Najmłodszy z Was 

ma 17 lat, najstarszy to rocznik 1952. Są wśród 
Was przedstawiciele różnych zawodów, naukow-
cy, przedsiębiorcy, studenci. To dowód, że ani 
dla nikogo, ani nigdy nie jest za wcześnie bądź za 
późno na taką decyzję. Idąc do nas, przeszliście 
różne ścieżki, a dla wielu z Was wstąpienie do na-
szego Kościoła było poprzedzone wieloma prze-
myśleniami i dyskusjami. Tym bardziej szanujemy 
Waszą decyzję i dziękujemy za zaufanie.
Na naszym lipcowym spotkaniu rozmawialiśmy  
o prawach i obowiązkach członków naszego 

19 września br. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy odbyło się uroczyste wstąpienie   
do naszego Kościoła  grupy prawie  czterdziestu osób, którzy po wielomiesięcznym przygotowaniu zde-
cydowali się wstąpić do kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Po uroczystym akcie konwersji w czasie 
nabożeństwa, powitano ich gromkimi brawami, a kurator parafii pan Igor Chalupec wygłosił skierowane 
do nich słowa powitania. 

 

POWITANIE GRUPY „MARIA” 19 WRZEŚNIA 2021 R.
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Kościoła, członków Parafii. Od dziś możecie  
w pełni korzystać ze swoich praw, ale też powin-
niście pamiętać o obowiązkach. Historię parafii 
ewangelickich tworzy przede wszystkim aktyw-
ność świeckich, którzy – w zależności od swoich 
zainteresowań, możliwości i chęci – uczestniczą  
w różny sposób w życiu swojego zboru. Pamiętaj-
cie proszę, że wstępujecie do Kościoła otwartego, 
tolerancyjnego, respektującego i poszukującego 
bogactwa w indywidualności i różnorodności, 
a nie w z góry nadanej, monolitycznej jedności. 
Kościoła, który –  nawiązując do Listu św. Pawła 
do Rzymian – szanuje to, że każdy człowiek jest 
inny od drugiego, a dar jednego nie jest tym sa-
mym darem drugiego, ale że wszystkie dary mają 
sobie wzajemnie służyć, wzajemnie się uzupeł-
niać. Święty Paweł zachęca do składania dowo-
dów swej służby nie tylko od święta, ale podej-
mowania praktycznych, rozsądnych uczynków 
na codzień. Do takich praktycznych, rozsądnych 
uczynków na rzecz naszego – teraz również Wa-
szego - Zboru Was gorąco namawiam!

Nawiązałem – podobnie jak przed rokiem, gdy 
witałem osoby wstępujące do Kościoła z grupy 
Marta - do Listu św. Pawła do Rzymian, gdyż po-
stać Apostoła Narodów miała ogromny wpływ 
na nauczanie Marcina Lutra. Witając Was w Pa-
rafii Św. Trójcy na koniec chciałbym zatem przy-
toczyć jeszcze dwa wersety z rozdziału 12 Listu 
do Rzymian. 
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 przeobrażanie swojego 
umysłu, żebyście sami mogli się przekonać, jaka jest 
wola Boga, co jest dla Niego dobre, miłe i doskonałe.

Kurator Parafii
Igor Chalupec

Nowi członkowie kościoła ewangelicko-augsburskiego  z proboszczem ks. Piotrem Gasiem  
i członkami rady parafialnej.
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Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków [dalej: „WMKZ”] podjął Decyzję nr 92/2021 
z dnia 27 września 2021 roku [dalej: „Decyzja”]  
o wpisaniu „…do rejestru zabytków nierucho-
mych województwa mazowieckiego kamienicę 
parafii Ewangelicko-Augsburskiej położoną przy 
ul. Kredytowej 4 w Warszawie wraz z terenem 
posesji, dzielnica Śródmieście”. (pisownia ory-
ginalna) Wcześniej nasza nieruchomość została 
wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Przypomnę, że Parafia Ewangelicko-Augs-
burska Świętej Trójcy w Warszawie od pewnego 
czasu prowadziła rozmowy z MWKZ w zakresie 
prac projektowych obejmujących remont, prze-
budowę i rozbudowę kamienicy wraz z oficynami 
przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie. 

O inwestycji, koncepcji architektonicznej, 
programie funkcjonalnym i stanie przygotowań 
informował kurator Igor Chalupec w „Sprawo-
zdaniu Kuratora Parafii” za rok 2020 na łamach 
Informatora Parafialnego nr 1 (107) 2021 (czytaj: 
https://www.trojca.waw.pl/wp-content/uplo-
ads/2021/03/informator_01_2021.pdf) 

Przeprowadzenie tej inwestycji w pełnym 
zakresie jest niezbędne ze względu na jej stan 
techniczny. Ma też kluczowe znaczenie dla życia 
i rozwoju naszej Parafii, bo nieruchomość przy 
ul. Kredytowej 4 [dalej: „Nieruchomość”], obok 
kościoła Świętej Trójcy, jest jedyną nieruchomoś-
cią, w której Parafia może stworzyć centrum pa-
rafialne tak użyteczne w wypełnianiu misyjnych 
zadań.

NIERUCHOMOŚĆ	PRZY	UL.	KREDYTOWEJ	4	 
WPISANA	DO	REJESTRU	ZABYTKÓW

MWKZ w uzasadnieniu swojej Decyzji na-
pisał między innymi: „Ulica Kredytowa wyty-
czona została w XIX w., od lat 60. XIX w. do 
1917 r. zgodnie z życzeniem cara nosiła nazwę 
Erywańskiej jako upamiętnienie namiestnika 
Królestwa Polskiego Iwna Paskiewicza hrabie-
go erywańskiego. Posesja przy ul. Kredytowej 4 
(d. hip. 1066 I) została zakupiona przez Gminę 
Ewangelicką w 1852 r. od Banku Polskiego. Rok 
później ukończono budowę Domu Starców i Ka-
lek Ewangelickich proj. Ludwika Szmideckiego, 
który wcześniej mieścił się w sprzedanym Banko-
wi Polskiemu Czerwonym Pałacu z XVIII w. przy 
Mazowieckiej. W 1875 r. Kolegium Kościelne 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie 
podjęto decyzję o zabudowie narożnej działki, 
a w 1885 r. pomiędzy nim a Domem Starców 
wzniesiono 3-kondygnacyjny budenk wg proj. 
Jana Heuricha z przeznaczeniem na wynajem. 
W 1900 r. Kolegium zdecydowało się przenieść 
Dom Starców i Sierot, a istniejący budynek prze-
budować i rozbudować, wraz ze zmianą funkcji 
na dom dochodowy. Ze względu na trudności 
finansowe i inne zobowiązania budowlane reali-
zowane przez wspólnotę, do prac projektowych 
przy budynku będącym przedmiotem niniejszego 
postępowania, przystąpiono w 1909 r. Wstępne 
koncepcje budynku frontowego opracował ar-
chitekt Paweł Hoser. Zaprojektował on 5-kon-
dygnacyjną, 9-osiową kamienicę, z którą oficyną 
od strony zachodniej. […] Projekt budowlany 
został zatwierdzony w 1910 r. […] Ostatecznie 
do realizacji budynku głównego i oficyny przyjęto 
jednak projekt autorstwa Henryka Gaya, który 
bazował na ustalonych wcześniej rozwiązaniach 
funkcjonalno-technicznych. Architekt zachował 
także plan i gabaryty kamienicy zmieniając w 
pewnym stopniu wystrój elewacji. W 1910 r. 
częściowo rozebrano budynek Domu Starców  
i Kalek Ewangelickich, wykorzystując zachowane 
mury w nowoprojektowanej kamienicy. W projek-
cie przewidziano także budowę tzw. „podwójnej” 
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oficyny, składającej się z budynku poprzecznego  
i stycznego do niego od strony zachodniej dwóch 
oficyn bocznych. Prace budowlane prowadziło 
Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowo-
-Budowlanych Franciszek Martens& Adolf  
Daab, środków dostarczała także cegielnia Kazi-
mierza Granzowa. W kolejnych latach zabudowę 
działki zagęszczono wznosząc dom parafialny 
oraz budynek szkolny z oficyną (1912), nadbudo-
wano także oficyny. W latach 20. XX w. zmoder-
nizowano wnętrza oficyny poprzecznej (główną 
klatkę schodową, wystrój części lokali). […] Po 
przeanalizowaniu zebranego materiału dowodo-
wego MWKZ stoi na stanowisku, iż ww. nieru-
chomość posiada wartości artystyczne, historycz-
ne i naukowe, uzasadniające objęcie jej wpisem 
do rejestru zabytków nieruchomych, a jej trwałe 
zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w intere-
sie społecznym. Kamienica parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej położona przy ul. Kredytowej 4  
w Warszawie to przykład zabudowy mieszkalno-
-użytkowej zaprojektowanej przez wybitnego ar-
chitekta Henryka Gaya, w oparciu o wcześniej-
szy projekt architekta Pawła Hosera. […]” (cytat 
przytoczony w oryginalnej pisowni)

Wpis do rejestru zabytków jest powodem  
do radości, a jednocześnie przysparza nam nieco 
kłopotów.

Mamy powód do radości, bo doceniono war-
tość artystyczną, historyczną i naukową kolejnej 
nieruchomości naszej Parafii. Zauważono wielo-
wiekową obecność i zakorzenienie naszej wspól-
noty w społeczności Warszawy. Przypomniano 
wspaniałych architektów, rzemieślników i przed-
siębiorców Warszawy, związanych również z na-
szą Parafią.

Orzeczenie MWKZ o wpisie do rejestru 
zabytków skutkuje niestety wzrostem kosztów 
planowanej inwestycji. Powodem jest – mówiąc 
w pewnym uproszczeniu - konieczność zastoso-
wania droższej technologii w trakcie realizowania 
prac modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Pocieszeniem jest obietnica MWKZ o udzie-
leniu wsparcia merytorycznego i finansowego. 
Liczymy też na to, że wpis Nieruchomości do re-
jestru zabytków zwiększy szanse na dofinansowa-
nie inwestycji ze środków zewnętrznych. 

Jeszcze jedno, sądzę, że docenienie przez 
MWKZ wartości artystycznych, historycznych  
i naukowych naszej Nieruchomości, zobowiązuje 
nas do starannego i kunsztownego zrealizowania 
projektu przy ul. Kredytowej 4. Wierzę, że tak 
będziemy nadal pracować nad tym projektem, 
podobnie, jak w przypadku generalnego remontu 
konserwatorskiego i przebudowy kościoła Świętej 
Trójcy na pl. Małachowskiego 1.

ks. Piotr Gaś 
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Tuż po wakacjach, 4 września, odbył się 
wspólny piknik trzech parafii ewangeli-

ckich. W kompleksie szkolnym przy ul. Rosoła 10, 
spotkali się licznie zborownicy parafii ewangeli-
cko-metodystycznej Dobrego Pasterza, ewange-
licko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego  
i oczywiście Świętej Trójcy, wspierani przez swo-
ich duchownych. 

Mimo wcześniejszych obaw i pogodowych 
kaprysów aura okazała się dla nas łaskawa.  
W ciepłych promieniach słonecznych późnego 
lata wspólnie bawiło się ok. 150 osób.  W zaba-
wach sportowych i integracyjnych wzięli tym ra-
zem udział nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorośli. 

W cieniu rozstawionych namiotów nie milkły roz-
mowy i żarty. Podczas, gdy młodsi szaleli na boi-
sku, starsi raczyli się przyniesionymi ciastami i sa-
łatkami własnej roboty, oraz tradycyjnym grillem. 

Cieszę się niezmiernie, że tym razem udało 
nam się zaprosić do wspólnego spędzania czasu 
nasze Siostry i Braci w Chrystusie, a atmosfera 
była tak ciepła i gościnna, że zapewne uda nam 
się spotkać znowu latem. Mam nadzieję, że wa-
runki epidemiczne i pogoda pozwolą zobaczyć 
się nam w jeszcze szerszym gronie.

Justyna Stanisławska, 
koordynatorka projektów parafialnych

PIKNIK	TRZECH	PARAFII



22

INFORMATOR 3 (109) 2021

Z inicjatywy pani Agnieszki Walewskiej-
-Wróbel w ubiegłe wakacje w naszej pa-

rafii organizowane były integracyjne półkolonie 
dla młodzieży. Pierwszego dnia, 19 lipca spotka-
liśmy się przy kościele św. Trójcy, następnie grali-
śmy w Kubb (szwedzka gra zespołowa), Frisbee 
oraz Ringo w Ogrodzie Saskim. Po porannej  
aktywności poszliśmy „na kawę” do pobliskiej ka-
wiarni, potem graliśmy w planszówki w sali para-
fialnej nr 1. Drugiego dnia integracji spotkaliśmy 

się również przy Kościele św. Trójcy i udaliśmy 
się do Wilanowa, gdzie oglądaliśmy przypałaco-
we ogrody oraz skorzystaliśmy z kajaków. Piękna 
pogoda nam tego dnia dopisała, podziwialiśmy 
piękno kwiatów oraz krzewów przy pałacu Jana 
III Sobieskiego. Pomimo sezonu wakacyjnego na 
terenie kompleksu było niewielu turystów, więc 
mieliśmy bardzo dużo przestrzeni tylko dla sie-
bie. Widzieliśmy łabędzie, kaczki oraz inne ptaki, 
które żyją w zaroślach odnogi Wisły. Po wspól-
nym spływie kajakowym wróciliśmy do Warszawy 
autobusem miejskim wspominając z radością ten 
piękny dzień w otoczeniu podwarszawskiej flory 
i fauny. 

Kolejnego dnia integracji, 22 lipca w sali para-
fialnej nr 1 przygotowywaliśmy wspólnie posiłek 
wegetariański – sałatkę z tofu w sosie sojowym. 
Danie udało nam się znakomicie, a jednocześ-
nie dobrze się bawiliśmy rozmawiając na wiele 
mniej lub bardziej poważnych tematów. Ostatnie-

go dnia integracji, 23 lipca poruszaliśmy tematy  
eschatologiczne. Maria Chmiel zabrała nas na 
spacer po cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie. Młodzież dowiedziała się o historii 
ewangelików żyjących niegdyś w naszym mieście. 
Mieliśmy okazję z nieco innej perspektywy spoj-
rzeć na cmentarz i historię naszej parafii. 

Integracja parafialna miała na celu zbliżyć do 
siebie młodzież parafialną i myślę, że to się w stu 
procentach udało. Podczas tych zaledwie kilku 
dni w tym wydarzeniu wzięło udział kilkanaście 
młodych osób z parafii. 

We wrześniu ruszyliśmy z kolejną serią spot-
kań młodzieżowych. W dniach 8-10 paździer-
nika odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej (OZME 2021), w Pszczynie na 
Śląsku. Hasłem przewodnim Zjazdu było pyta-

INTEGRACYJNE	PÓŁKOLONIE

W Wilanowie

Spływ kajakowy

Na lodach
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Spacer po cmentarzu z p. Marią Chmiel Przed grobowcem rodziny Wedlów

SPOTKANIA	KOŁA	PAŃ	I	KOŁA	SENIORÓW

Po ponadrocznej przerwie spowodowanej 
pandemią, 13 lipca b.r. o godzinie 13.00 

na osobiste zaproszenie proboszcza, ks. Piotra 
Gasia oraz diakon Małgorzaty Gaś spotkali się 
wreszcie członkowie Koła Pań i Koła Seniorów. 
Mimo upału na spotkanie przyszło dwadzieścia 
sześć osób. Wniosek był jeden: wszyscy stęskni-
liśmy się za sobą, za kontaktem z innymi ludźmi, 
jako że przymusowe siedzenie w domu nie wpły-
wało najlepiej na nasze samopoczucie. W atmosferze  można było wyraźnie wyczuć zadowolenie i ulgę 
związaną z  oficjalnym rozluźnieniem rygorów sanitarnych. Uroczysty charakter zebrania podkreślał fakt, 
że  nie ograniczało się ono do tradycyjnego spotkania przy kawie i herbacie,  ale było połączone z  po-
łudniowym posiłkiem (bardzo smacznym!). Intymny charakter obiadu sprzyjał rozmowom, wymianie 
informacji i zwykłym koleżeńskim ploteczkom. Nie zabrakło, jak zwykle, oprawy artystycznej: zebrani  
z wielkim zadowoleniem wysłuchali mini koncertu fortepianowego w wykonaniu Emilii Szajer, a Małgo-
rzata Matuszczak zapoznała nas ze swoimi najnowszymi wierszami, przewidzianymi do kolejnego tomiku 

nie „Jesteśmy zbuntowani?”. W programie było 
wiele atrakcji: dyskusje, praca w małych grupach, 
seminaria, warsztaty, gra terenowa, koncert, bal, 
nabożeństwo. 

Na spotkania młodzieżowe zapraszamy wszy- 
stkie młode osoby, dla których ważny jest rozwój 
duchowy i uzyskanie świadomej wiedzy na tematy 
wiary. 

Jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej grupy  
i skorzystać z oferty programu nauczania lekcji 
religii dla klas szkół średnich – serdecznie zapra-
szam w każdy wtorek o 17:30.

ks. Sebastian Madejski

Pierwsze spotkanie  
po pandemicznej przerwie

Uczestnicy lipcowego spotkania koła pań i koła seniorów
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poezji. Ksiądz  proboszcz złożył życzenia urodzinowe  członkom obu Kół, który obchodzili swoje święto 
w pierwszej połowie roku. Poinformował także o  wydarzeniach parafialnych, jakie odbywały się w okresie 
naszej – z musu – ograniczonej aktywności, o pikniku na zakończenie roku szkolnego i sytuacji szkolni-
ctwa wyznaniowego w świetle zmian  dokonywanych w systemie oświatowym. Następne spotkanie obu 
Kół przewidziane jest na 17 sierpnia, bez przerwy wakacyjnej, ze względu na to, że nie wiadomo, jak  na 
jesieni będzie się rozwijać sytuacja sanitarna.



Spotkania Koła Pań i Koła Seniorów w sierpniu i wrześniu 2021

Po bardzo satysfakcjonującym spotkaniu 13 lipca 
b.r., na które mimo upału przyszło 27 osób, następne 
wspólne zebranie odbyło się 17 sierpnia. I tym razem 
frekwencja dopisała – widać było, jak członkowie obu 
kół są stęsknieni za sobą i jak, po prawie półtorarocznym  
niewidzeniu, pragną kontaktu. I tym razem ksiądz pro-
boszcz podjął zebranych obiadem, co podkreślało uro-
czysty charakter  spotkania. Rozmowy toczyły się bardzo 
wartko, po  nasyceniu głodu nastąpiła nieodłączna część  
artystyczna najwyższego lotu. Niezawodna Aldona Kar-
ska zapoznała zebranych z nader ciekawą historia wy-
stępujących tylko na Mazurach i na Pomorzu aniołów 
chrzcielnych. Te imponujące barokowe rzeźby, głównie 
z królewieckiej pracowni snycerskiej, zachowały się do 
dziś w niektórych kościołach i budzą nieustające zainteresowanie. Prelekcja była ilustrowana wykonanymi 
przez nią zdjęciami, potwierdzającymi jej fotograficzny kunszt. Wykład był przyjęty bardzo żywo.



Kolejne spotkanie, 16 września,  odbyło się już o zwyczajowej porze, w trzeci czwartek miesiąca,  
i w zwyczajowej formule. Osób przyszło trochę mniej, na co zapewne miała wpływ pogoda, ale nastrój 
dopisywał. Było to także zasługą wrześniowych solenizantek, które ugościły zebranych pysznymi ciastami 
i tortem. Pogodny nastrój podniosła również Gabriela Bakalarz opowiadając z typowym dla siebie sub-
telnym poczuciem humoru anegdoty ze swojej pracy z dziećmi, którymi jako katechetka zajmowała się  
w naszej parafii przez wiele lat.

Ponieważ ze względów sanitarnych obawialiśmy się śpiewać w dość niedużym pomieszczeniu ulu-
bione przez wszystkich pieśni, spotkanie zakończyło się Modlitwą Pańską oraz modlitwą ogólną przed 
powrotem do domu.

      Maria Chmiel

Slajd z prezentacji o aniołach chrzcielnych  
w kościołach mazurskich

Przy pianinie Emilia Szajer W czasie spotkania 13.07.2021 r.Swoje wiersze czyta 
Małgorzata Matuszczak
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23 września w ramach projektu Polskiej Rady 
Ekumenicznej Ekumeniczny punkt konsultacyjny 
ds. migracji – Gościnny Kościół odbyła się konfe-
rencja online Sprawiedliwe zatrudnienie migrantów.  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kościo-
łów chrześcijańskich zaangażowanych w pomoc 
uchodźcom i migrantom oraz organizacji zajmują-
cych się problemami osób na uchodźctwie i osób 
im pomagających. 
Konferencję otworzył ks. Grzegorz Giemza opo-
wiadając o tym jak działa ekumeniczny punkt kon-
sultacyjny ds. migracji. Zauważył, że praca jest jed-
nym z najbardziej istotnych wymiarów ludzkiego 
życia. To dzięki niej możemy nie tylko funkcjono-
wać w społeczeństwie, ale i realizować swoje cele  
i marzenia. Okazuje się, że problem sprawiedli-
wego zatrudniania migrantów dotyczy większo-
ści krajów europejskich – podobnie jak na całym 
świecie migranci i uchodźcy spotykają się z nie-
tolerancją i niechęcią ze strony obywateli krajów, 
do których przybywają. Często niestety padają 
ofiarą oszustw, wyłudzeń finansowych i wyzysku 
będącego zakamuflowaną formą współczesnego 
niewolnictwa. 
O kłopotach przyjezdnych z Etiopii w bardzo 
przejmujący sposób opowiadał Prezes Stowarzy-

szenia Etiopsko-Polskiego Salem Mersha Woldu. 
Z jego relacji wynika, że problemem jest nie tylko 
brak dostępu do informacji i opieki prawnej etiop-
skich imigrantów, często bowiem trudno w ogóle 
zidentyfikować i dotrzeć z pomocą do osób prze-
bywających w Polsce. Wiele z nich boi się bowiem 
utraty pracy lub znacznej części wynagrodzenia 
w przypadku prób dochodzenia swoich praw lub 
zmiany pracodawcy. 
Dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk 
opowiedziała z kolei o sytuacji polskich opiekunek 
w Niemczech, problemach związanych z ciężką, 
często nienormowaną godzinowo pracą oraz po-
mocą prawną udzielaną w ramach pilotażowego 
projektu Fair care. Celem tego projektu było za-
pewnienie legalnego zatrudnienia, a także pełnej 
ochrony prawnej i zabezpieczenia socjalnego. Dia-
konia Polska zapewniała osobom zainteresowa-
nym doradztwo, opiekę językową, bieżący kontakt 
i pomoc w komunikacji ze stroną niemiecką.
W konferencji uczestniczył również sekretarz 
generalny Komisji Kościołów ds. Migrantów  
w Europie dr Torsten Moritz. Podzielił się  
z uczestnikami spotkania informacjami na temat 
zaangażowania kościołów w pomoc migrantom, 
a także refleksją, że owo zaangażowanie nigdy nie 

KONFERENCJA	„SPRAWIEDLIWE	ZATRUDNIENIE	
MIGRANTÓW”	W	RAMACH	PROJEKTU	POLSKIEJ	RADY	

EKUMENICZNEJ	„EKUMENICZNY	PUNKT	KONSULTACYJNY	
DS.	MIGRACJI	–	GOŚCINNY	KOŚCIÓŁ”
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powinno słabnąć, ale umacniać się poprzez two-
rzenie w kościołach miejsc, w których migran-
ci mogą spotykać się ze sobą i z innymi ludźmi  
poza pracą – miejsc, w których znajdą pomoc 
i akceptację. 
Konferencji towarzyszyły panele dyskusyjne, pod-
czas których zastanawialiśmy się wspólnie jak 
zwiększyć zaangażowanie kościołów w pomoc 
migrantom i uchodźcom, a także jak wspierać te 
osoby, które są już w taką pomoc zaangażowane; 
jak mówić o problemach związanych z migracją.

Justyna Stanisławska

Ekumeniczny punkt konsultacyjny  
ds. migracji – Gościnny Kościół
Koordynator projektu:
Essayas Techane
ul. Willowa 1
00-790 Warszawa
tel. +48 22 849 96 79, +48 507 950 650
e-mail: e.techane@pre.pl
https://ekumenia.pl/goscinny-kosciol/ 
punkt-konsultacyjny/

Projekt Fair Care
https://diakonia.org.pl/programy/projekt-
faircare-uczciwa-praca-legalne-zatrudnienie/

10 września br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się uroczystość wrę-
czenia Nagrody Kościoła im. Królewny Anny Wazówny, którą w 2021 r. Kapituła 
Nagrody przyznała Fundacji Anna w Gostkowie za działania na rzecz ratowania 
cmentarza ewangelickiego w tej miejscowości. 
Gostków to wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim. Znajdują 
się tu ruiny kościoła i dawny cmentarz ewangelicki, miejscowa ludność opuściła te 
tereny po 1945 roku, a cmentarz i kościół 
ulegały stopniowej dewastacji. 
Fundacja Anna w Gostkowie działa od 

2016 roku, założona została przez Halinę Bryk i Angelikę 
Babulę (matka i córka), które kupiły wystawiony na sprzedaż  
z przeznaczeniem do likwidacji cmentarz ewangelicki. Nie 
szczędząc własnych sił i środków przystąpiły do jego rewalo-

ryzacji powołując wspo-
mnianą Fundację – nazwa 
związana jest z pierwszym 
znalezionym podczas prac 
porządkowych nagrob-
kiem śp. Anny Renner. W ciągu kilku następnych lat Fundacja pozy-
skiwała coraz więcej wolontariuszy i ofiarodawców,  wzbudziła  zain-
teresowanie nawet tych, którzy początkowo byli obojętni lub niechętni 
tej inicjatywie. Dziś Fundacja Anny buduje pomosty między ludźmi 
różnych pokoleń, różnych wyznań, między narodami polskim i nie-
mieckim. Jej działalność ma wymiar ekumeniczny i edukacyjny, roz-
budzając zaciekawienie historią tych ziem i ich dawnych mieszkańców. 

UROCZYSTOŚĆ	WRĘCZENIA	NAGRODY	
KOŚCIOŁA	IM.	KRÓLEWNY	ANNY	
WAZÓWNY

Statuetka Nagrody 
im. królewny Anny 

Wazówny

Prezentacja o cmentarzu ewangelickim  
w Gostkowie i działalności Fundacji

Dr hab. Adam Bodnar  
podczas wykładu
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W ramach uroczystości wykład zatytułowany 
„Ochrona zapomnianych i zniszczonych cmenta-
rzy a wartości konstytucyjne” wygłosił były rzecz-
nik praw obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.  
W swoim wykładzie podkreślił ważność dbałości  
o przeszłość dla dobra przyszłych pokoleń. Wskazał, 
że do problematyki ochrony cmentarzy odnosi się  
5 praw:  prawo do wolności sumienia i wyznania, 
prawo do poszanowania życia rodzinnego oraz pry-
watnego, prawo własności, prawo do wolności słowa 
oraz  prawo do edukacji (dbałość o cmentarze stanowi 
część edukacji).
Nagrodę z rąk zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP bp. Jerzego Samca odebra-

ła Angelika Babula, a słowa laudacji odczytał prezes Synodu ks. dr Adam 
Malina. Pani Angelika przedstawiła prezentację o historii działalności Fun-
dacji. Nazwała jej działalność sklejaniem potłuczonej historii. W drugiej 
części uroczystości odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział: 
Angelika Babula (Fundacja Anna), dr Olga Kich-Masłej (nauczyciel aka-
demicki, Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Mię-
dzynarodowych i Politycznych UJ), Maciej Lipiński (Fundacja Kamie- 
nie Niepamięci), Agnieszka Nieradko (Komisja Rabiniczna ds. Cmen- 
tarzy przy Biurze Naczelnego Rabina Polski). Moderatorem dyskusji był  
prof. dr hab. Tadeusz Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna).

Tekst i zdjęcie: Aldona Karska

Wręczenie Nagrody przedstawicielom Fundacji Anna

Angelika Babula

Dyskusja panelowa, od lewej: Angelika Babula,  
Maciej Lipiński, dr Olga Kich-Masłej,  

Agnieszka Nieradko, prof. Tadeusz Zieliński

Sala podczas dyskusji
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Co roku osobom i organizacjom szczególnie 
zasłużonym dla Kościoła przyznawana jest na-
groda  im. królewny Anny Wazówny. W tym roku 
nagrodę otrzymała Fundacja Anna z Gostkowa, 
niewielkiej wsi położonej w okolicy Wałbrzy-
cha. Chociaż w środowisku osób zajmujących się 
ochroną cmentarzy jest ona bardzo znana, warto 
przedstawić ją również osobom spoza tego wą-
skiego grona.

Fundacja Anna powstała ze sprzeciwu dwóch 
mieszkanek Gostkowa wobec chęci sprzedania  
i zniszczenia nieczynnego cmentarza ewangeli-
cko-unijnego w tej miejscowości. Gmina zamie-
rzała sprzedać teren pod zabudowę mieszka-
niową, ale panie Halina Bryk i Angelika Babula 
(matka i córka) niespodziewanie wygrały prze-
targ, przeznaczając swoje oszczędności na zakup 
tego terenu. Fundacja Anna wzięła swoją nazwę 
od imienia Anny Renner, odkrytego na pierw-
szym kompletnym nagrobku odnalezionym pod-
czas porządkowania cmentarza. 

Od kilku lat osoby skupione wokół Fundacji 
konsekwentnie angażują swój czas, środki oraz 
energię przywracając temu miejscu utraconą god-
ność. Odnawiane są nagrobki, odtwarzane alejki, 

odbudowana została także kaplica. Na cmentarzu 
regularnie odbywają się warsztaty kamieniarskie, 
na które przyjeżdżają wolontariusze z całej Polski, 
a do współpracy zapraszani są najlepsi specjali-
ści od nagrobków. Przywracana jest także pamięć  
o osobach pochowanych na tym cmentarzu – 
Fundacja stara się ustalić ich przeszłość, zdobywa 
zdjęcia i informacje o losach potomków. 

Ogrom włożonej pracy przynosi jednak efekty 
nie tylko materialne. Po latach ignorowania ist-
nienia cmentarza, dziś również miejscowi miesz-
kańcy zmieniają swoje nastawienie. Widzą teren 
starego cmentarza jako wizytówkę swojej wsi, 
którą pokazują swoim gościom i z której są dum-
ni. Dawna niechęć do „obcego” obiektu całko-
wicie zniknęła. Odnajdują się również zaginione 
płyty nagrobne, czasem wstydliwie podrzucane 
w nocy pod bramę cmentarza, a czasem zupełnie 
otwarcie demontowane ze schodów, stropów czy 
gołębników. 

Nagroda Kościoła jest, jak napisano w lauda-
cji, wyrazem wdzięczności i uznania za zaanga-
żowanie na rzecz upamiętnienia dawnych miesz-
kańców Gostkowa i okolic. To podziękowanie za 
bezinteresowne działania, aby okazać szacunek 
ludziom, o których pamięć pozostała tylko na 
kartach historii i cmentarnych nagrobkach.

Uhonorowanie Fundacji Anna to również 
zwrócenie uwagi na inne organizacje zajmujące 
się ochroną naszych cmentarzy w całej Polsce. 
Takie organizacje działają również na terenie na-
szej parafii, a niektóre z zaopiekowanych cmenta-
rzy pokazano w filmach dokumentalnych przygo-
towanych przez Studio Lutheraneum. Przy naszej 
parafii działa również Fundacja Kamienie Niepa-
mięci, od kilku lat wspierająca organizacje, lokal-
nych działaczy, a także inne parafie w działaniach 
mających na celu ocalenie cmentarzy. Fundacja 
ta pracuje m.in. w głośnej sprawie cmentarza  
w Nowej Wsi Ełckiej, ale także przy wielu innych, 
często równie tragicznych zdarzeniach. 

Maciej Lipiński

NAGRODA	IM.	KRÓLEWNY	ANNY	WAZÓWNY 
	DLA	FUNDACJI	ANNA	Z	GOSTKOWA

Restaurowany cmentarz ewangelicki w Gostkowie
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27 września odbyło się 
spotkanie warszawskiego od- 
działu Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego. Na to 
pierwsze spotkanie przyby-
ło blisko dwadzieścia osób. 
Spotkanie rozpoczęto jak 
zwykle  cytatami zapisanymi 
na ten dzień w Biblii na co 
dzień. W pierwszej części 
spotkania przewodnicząca i prowadząca zapoznała 
ze sprawozdaniem z działalności w ubiegłym roku, 
która była bardzo skromna, bowiem odbyły się 
tylko dwa spotkania. Przypomniała, że w minio-
nym okresie odeszło do Domu Pana kilku człon-
ków naszego oddziału PTEw, którzy zaangażowa-
ni byli w działalność od początku jego istnienia,  
w tym sekretarz oddziału ks. dr Włodzimierz  
Nast, Wojciech Filipp – członek zarządu oddziału 
w poprzednich kadencjach, prof. Jarosław Świder-
ski z kościoła ewangelicko-reformowanego.  

W dalszej części przewodnicząca zrelacjo-
nowała przebieg Walnego Zebrania Delegatów  
w Katowicach. Liczba delegatów była mniejsza 
niż zazwyczaj. Głównym punktem obrad było 
sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego. 
W toku dyskusji zwrócono uwagę, że działalność 
PTEw tak jak wielu innych grup i stowarzyszeń 
na pewno zmieni się po wygaśnięciu pandemii. 
Zarząd Główny poinformował również, że zade-
klarował włączenie się PTEw w organizację Ewan-
gelickich Dni Kościoła planowanych w czerwcu  
2022 r. na Śląsku Cieszyńskim. W czasie obrad 
został przyjęty wniosek Oddziału Gdańskiego  
o nadanie godności Honorowego Członka PTEw 
prof. dr. hab. Tadeuszowi Stegnerowi.

Druga część spotkania była przypomnie-
niem działalności warszawskiego oddziału PTEw  
w ostatnich 35 latach – prelekcja była ilustrowana 
slajdami z zarejestrowanych wydarzeń. Przypo-

mnijmy, że Polskie Towarzystwo 
Ewangelickie powstało w 1919 r. 
w Poznaniu. W warunkach po-
wojennych mogło działać jedy-
nie w obrębie poznańskiej parafii 
ewangelickiej, dopiero w latach 
osiemdziesiątych otworzyła się 
możliwość rozszerzenia działal-
ności na cały kraj. I tak Walne 
Zgromadzenie Założycielskie od-

działu PTEw w Warszawie odbyło się 6 paździer-
nika 1986 roku, a w grudniu tego roku Zarząd 
Główny podjął uchwałę o powołaniu Oddziału 
PTEw w Warszawie. Od początku swej działalno-
ści warszawski oddział skupiał luteranów, refor-
mowanych i metodystów. Ostateczna, urzędowa 
rejestracja tzn. wpisanie do ewidencji zarejestro-
wanych stowarzyszeń nastąpiło 4 marca 1987 r. 
Działalność opierała się na comiesięcznych spot-
kaniach o różnorodnej tematyce, choć głównie 
uwaga skupiała się na ewangelicyzmie warszaw-
skim, krajowym i światowym. Inną formą działal-
ności były wycieczki oraz wystawy malarstwa, fo-
tografii i rękodzieła artystycznego. Organizowane 
były też wieczorki taneczne połączone z loterią 
fantową, której dochód przeznaczany był na cele 
dobroczynne. W latach 90. z inicjatywy Ady Obi-
dowicz w ramach PTEw odbywały się muzyczne 
spotkania klubowe. Spotkanie zakończyła modli-
twą dk. Małgorzata Gaś. 

Kolejne spotkanie PTEw planowane jest  
18 października i poświęcone będzie 500. rocznicy 
wystąpienia Marcina Lutra na Sejmie w Wormacji. 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie. 

Spotkania warszawskiego oddziału mają cha-
rakter otwarty, ale zapraszamy również do zapi-
sywania się do naszego oddziału. Statut i inne  
informacje o działalności PTEw można uzyskać 
na stronie:  www.ptew.org.pl

Aldona Karska

WZNOWIENIE	SPOTKAŃ	POLSKIEGO	
TOWARZYSTWA	EWANGELICKIEGO

Po półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią wznowiono spotkania „w realu” różnych grup 
parafialnych. Pierwsze spotkania, które odbyły się w sali parafialnej na ul. Kredytowej pokazały jak ważne 
są relacje międzyludzkie i podkreślają potrzebę wspólnoty. 
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Muzyka fortepianowa jest nieustannie obec-
na w naszym życiu, dlatego powstanie Fundacji 
Sztuki Pianistycznej imienia Henryka Neuhausa, 
która stanowi jedynie sformalizowanie wspólnej, 
trwającej przeszło 10 lat, pracy na rzecz polskiej 
kultury muzycznej. Nasz patron – człowiek nie-
zwykły - powszechnie uznawany jest za najwybit-
niejszego pedagoga fortepianu wszech czasów. 
Historia Europy i Jego rodziny spowodowała, 
że wiele narodów może być z Niego dumnych 
- rosyjski, niemiecki, polski, żydowski, austriacki  
i ukraiński. Podkreślamy to zwłaszcza w dobie 
rosnących w siłę nacjonalizmów.
Wśród celów fundacji zapisanych w statucie są:
•	 popularyzowanie wśród mieszkańców War-

szawy miejsca związanego z życiem Fryderyka 
Chopina, którym jest kościół Świętej Trójcy 
przy pl. Małachowskiego 1;

•	 kontynuowanie idei, stworzonego i reali-
zowanego przez fundatorów - mecenasów, 
Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego 
“Chopin w sercu Warszawy” w postaci cykli 
bezpłatnych dla publiczności koncertów wy-
bitnych chopinistów.
Z uwagi na te cele tak ważna 

jest dla nas kulturotwórcza i sprzy-
jająca sztuce – zwłaszcza muzycz-
nej – atmosfera panująca w parafii 
ewangelicko-augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie. 

Zgodnie z naszym statutem 
tworzymy także stronę internetową 
festiwalu “Chopin w sercu Warsza-
wy” i kontynuujemy organizację fe-
stiwalu w dotychczasowej formule. 
Warto „oddać” serce Chopinowi 
w sercu Warszawy, ponieważ już 
pierwsza edycja festiwalu została 

uznana za jedną z trzech najlepszych inicjatyw 
pozarządowych w Warszawie w roku 2018. Festi-
wal jest współorganizowany z najstarszą w Pol-
sce instytucją chopinowską, czyli Towarzystwem  
im. Fryderyka Chopina.

W tym roku festiwal powraca do kościoła 
Świętej Trójcy i serdecznie zapraszamy na reci-
tale chopinowskie we wszystkie soboty listopada 
o godzinie 18.00. Wystąpią znakomici chopiniści: 
prof. Zbigniew Raubo, Kamila Sacharzewska - 
laureatka ponad 60 nagród na konkursach rangi 
międzynarodowej i krajowej, Adam Goździewski 
oraz Cezary Karwowski.

Jesteśmy urodzonymi społecznikami, dlatego 
nasze projekty realizujemy non profit. Wśród nich 
są trwające od lat prace na rzecz Syberyjskiego 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina (NIFC) w Tomsku.  
Z niemałym trudem doprowadziliśmy do podpi-
sania umowy współpracy pomiędzy Narodowym 
Instytutem Fryderyka Chopina, a Państwowym 
Badawczym Uniwersytetem Tomskim będącym 
gospodarzem konkursu. Tomsk – zwany, z ra-

cji swoich akademickich tradycji, 
syberyjskimi Atenami - to ważne 
dla naszej kultury miejsce. Uważa 
się, że to właśnie tu po raz pierw-
szy w Azji, z nut przywiezionych 
przez polskich zesłańców po 
Powstaniu Styczniowym, wyko-
nano utwory Fryderyka Chopi-
na.  Anastasyia Klimchuk, która 
wystąpiła dla zgromadzonych  
w kościele Świętej Trójcy grając 
jedną z ballad Chopina, przyje-
chała do Polski na zaproszenie 
NIFC z Syberii dzięki tej właś-
nie współpracy. To wielka radość 

O	FUNDACJI	SZTUKI	

PIANISTYCZNEJ	 

IMIENIA	 

HENRYKA	NEUHAUSA
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móc pomagać zdolnym młodym artystom, kie-
dy najbardziej potrzebują wsparcia, inspiracji  
i rozwoju. Rozpoczynający się niebawem festiwal 
„Chopin w sercu Warszawy” gościć będzie także 
dwóch laureatów I Nagród syberyjskiego kon-
kursu: Adama Goździewskiego (2013) i Cezarego 
Karwowskiego (2016). Przyjadą dla Państwa z za-
granicy, ponieważ Adam studiuje obecnie w Niem-
czech, a Cezary - w Stanach Zjednoczonych.

Od momentu powstania, jako fundacja prze-
konujemy instytucje kultury do organizacji reci-
tali fortepianowych wybitnych, a mało znanych  
w Polsce, pianistów. Tak po raz pierwszy pod 
pomnikiem Chopina w warszawskich Łazien-
kach Królewskich wystąpił w roku 2019 Nikolay 
Khozyainov. I tak rozpoczęła się Jego „wielka 
polska przygoda”. Mimo, iż w roku 2010 był fi-
nalistą Konkursu Chopinowskiego dopiero ten 
recital otworzył zamknięte dotąd drzwi – zyskał 
wierną publiczność, a krytycy go pokochali. Ni-
kolay rozpoczął naukę języka polskiego, by czytać  
w oryginale materiały związane z naszym wielkim 
kompozytorem. Jako uczestnik III etapu obecnie 
trwającego Konkursu Chopinowskiego wszyst-
kich wywiadów dla krajowych mediów udziela 
wyłącznie w języku polskim. Od początku trwa-
nia konkursu, dzięki gościnności parafii Świętej 
Trójcy, może w skupieniu przygotowywać się do 
dalszych konkursowych występów na stojącym  
w kościele fortepianie Yamaha. Publiczność festi-
walu zapewne pamięta Nikolaya przy tym instru-
mencie, ponieważ zagrał na nim jeden z dwóch 
wspaniałych recitali inauguracyjnych w roku 2018.

Fundacja ma na swoich barkach także inne 
odpowiedzialne zadanie: przywracanie pamięci  
o Henryku Neuhausie – artyście, pedagogu, ju-
rorze Konkursu Chopinowskiego i Wieniawskie-
go, ciotecznym bracie Karola Szymanowskiego. 
Dzięki wielomiesięcznej pracy z dokumentami 
archiwalnymi, bazując na wspomnieniach Jego 
uczniów i współpracowników oraz rodziny stwo-

rzyliśmy obszerny i wiarygodny biogram tego 
pianisty.

Jako pierwsi w Polsce przetłumaczyliśmy 
także na język polski stenogramy przesłuchań  
Henryka Neuhausa zatrzymanego przez NKWD 
w roku 1941 pod absurdalnym zarzutem szpiego-
stwa na rzecz Niemiec. Stenogramy te udostęp-
niono Jego córce na kilka lat przed jej śmiercią. 
Z tłumaczeniami oraz próbą interpretacji zeznań 
można się już zapoznać na naszej stronie interne-
towej www.neuhaus.org.pl.

Fundacja zaprezentowała publicznie te ma-
teriały 5 października br. dzięki dofinansowaniu 
otrzymanemu od Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia w ramach X Otwartego 
Konkursu. To niesamowity zapis walki o życie,

która została wygrana dzięki odwadze i pomo-
cy studentów oraz współpracowników, ale prze-
de wszystkim - wielokrotnemu wstawiennictwu  
u Stalina jego wybitnego ucznia Emila Gilelsa.

Od grudnia zeszłego roku prowadzimy tak-
że kampanię na rzecz doprowadzenia do drugie-
go wydania Sztuki pianistycznej. Notatki pedagoga 
Henryka Neuhausa. Mijała wówczas 50 rocznica 
pierwszego (i jedynego) polskiego wydania tej 
wspaniałej książki, która jest wręcz białym kru-
kiem, funkcjonuje w nielegalnych kopiach, a an-
tykwaryczne egzemplarze osiągają bardzo wysoką 
cenę. To lektura obowiązkowa dla pianistów, inte-
resująca pozycja dla melomanów, a dzięki znako-
mitemu tłumaczeniu Artura Taube – przyjemność 
czytania dla wszystkich ceniących kulturę. Trudno 
uwierzyć, że Sztuka pianistyczna nie doczekała się 
wznowień. Uznaliśmy, że czas to zmienić...

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z uwaga 
śledzić nasze dalsze działania, bo nie zamierzamy 
zwalniać tempa i osiadać na laurach.

Ewa i Przemysław Lechowscy
Fundacja Sztuki Pianistycznej imienia  

Henryka Neuhausa
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Czy nam się to podoba 
czy nie, czy jesteśmy 

entuzjastami internetu, czy 
też uważamy go za źródła 
całego zła na tym świecie 
(są tacy!), wydaje się, że nie 
ma odwrotu od wirtualnej 
rzeczywistości. No chyba, 
że Pan Bóg przygotował dla 
nas kolejny nowy początek 
i wtedy zamiast szukać do-
stępnego WiFi należałoby 
szukać gdzie i w jaki sposób załapać się na nową 
arkę. Póki jednak „wody potopu” (tak wiem, Pan 
Bóg obiecał, że w ten sposób już nigdy nie znisz-
czy życia na Ziemi, stąd cudzysłów) nas nie zale-
ją, warto głębiej zastanowić się nad możliwościa-
mi wykorzystania internetu do głoszenia światu 
Dobrej Nowiny. W końcu to jedno z kolejnych, 
wymyślonych przez człowieka narzędzi przeka-
zu, takie samo jak druk, radio czy telewizja. Tyle 
tylko, że o znacznie szerszym zasięgu i co ważne  
(a także dobre i złe) dostępne do stosowania prak-
tycznie przez każdego człowieka (o ile oczywiście 
ma komputer czy smartfon,  dostęp do internetu, 
a także swoje konto na Google czy innym portalu 
społecznościowym).

Swoje miejsce w sieci odnalazły, czy też lepiej 
należałoby powiedzieć, stworzyły Kościoły na 
całym świecie. Także i w Polsce, bez trudu moż-
na odnaleźć transmisje nabożeństw praktycznie 
każdej denominacji i każdego rytu. Rozwijają się 
również produkowane 
przez Kościoły progra-
my kulturalne, publicy-
styczne, a nawet filmy 
fabularne. Niewątpliwą 
mobilizacją do rozsze-
rzania tego rodzaju dzia-
łalności stał się czas pan-
demii, w tym zwłaszcza 

ograniczeń dostępu do tra-
dycyjnych form aktywności 
parafialnej. W tym gronie znaj- 
duje się oczywiście i nasz 
Kościół Ewangelicko-Augs- 
burski, który od dobrych 
kilku lat na trwałe zagoś-
cił w sieci. Ponad 30 pa-
rafii transmituje na żywo 
swoje nabożeństwa (w tym 
od Wielkanocy 2018 r. na-
sza Parafia Św. Trójcy) lub 

udostępnia ich nagrania. Regularnie publikowane 
są szkółki niedzielne, godziny biblijne, rekolekcje  
i inne materiały adresowane do różnych grup wie-
kowych. Każdego dnia obejrzeć lub wysłuchać 
można rozważania biblijne oparte na cytatach bi-
blijnych z książeczki Z Biblią na co dzień (w tym 
rozważania przygotowywane przez naszych para-
fialnych duchownych). 

Aby ułatwić dostęp i poruszanie się w „gąsz-
czu” tych materiałów został uruchomiony (przy-
najmniej mam taka nadzieję pisząc ten tekst) 
nowy portal internetowy Kościoła EA w Polsce 
pt. „Kościół w sieci” dostępny pod adresem: 
https://kosciolwsieci.net/. Za jego przygoto-
wanie i prowadzenie odpowiada Centrum Misji  
i Ewangelizacji, ale swój udział w pracach miało 
i ma także nasze parafialne Studio Lutheraneum. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej platformie zain-
teresowani uzyskają łatwiejszy dostęp do różnych 

interesujących materia-
łów, zwiększy się zasięg 
ich odbiorców, a tym 
samym - oddziaływanie 
zawartego w nich prze-
kazu. Liczymy również, 
że będzie to zachętą do 
odważniejszego wcho-
dzenia do „wirtualnej 
rzeczywistości” przez 

KOŚCIÓŁ	W	SIECI
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poszczególne parafie, ale także działające w nich 
grupy,  w tym także do podejmowania przez nie 
nowej tematyki czy nowych form przekazu. 

W tym kontekście chciałbym zwrócić uwa-
gę na kolejny cykl programów jaki ostatnio za-
inaugurowaliśmy w ramach działalności Studia 
Lutheraneum i parafialnego kanału na YouTube 
„Luteranie w Warszawie” (https://www.youtube.
com/c/LuteraniewWarszawie). Mowa tu o cyklu 
„Pod kopułą rozmowy o …” którym chcemy wyjść 
nieco poza tematykę sensu stricte kościelną czy 
parafialną. Środek Warszawy, jakim (jak wiadomo 
od XIX w.) jest krzyż na kopule naszego kościo-
ła, to naszym zdaniem dobre miejsce do rozmów  
o ludziach, miejscach, problemach, czy historiach, 
a więc zagadnieniach, które mogą interesować 
współczesnego człowieka. 

Tym cyklem chcielibyśmy także dotrzeć do 
zupełnie nowej grupy widzów, którzy raczej omi-
jają kanały kościelne, a być może zaciekawieni 
tą bardziej świecką tematyką zostaną z nami na 
dłużej lub zainteresują się także innymi naszymi 
materiałami. Dlatego też bardzo zachęcamy do 
udostępniania tej playlisty i zachęcenia znajomych 
do jej oglądania. 

Pierwszy odcinek pt. Gdzie ten Krym to roz-
mowa jaką Marcin Jacoby przeprowadził z poli-
tologiem i dziennikarzem, wieloletnim korespon-
dentem gazet niemieckich w Polsce (aktualnie 
Frankfurter Allgemeine Zeitung) - dr Gerhardem 
Gnauckiem na temat trudnych relacji ukraińsko-
-rosyjskich i sporu o Krym. Kolejne materiały są 
już w przygotowaniu.

Andrzej Weigle 
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ZAUWAŻONE	W	PODRÓŻY

KOŚCIÓŁ	NA	WZNIESIENIU	 
W	KSIĘGINICACH	MAŁYCH

Tym razem trafiliśmy do małej wsi Księginice Małe położonej w masywie 
Ślęzy w pobliżu Sobótki, w województwie dolnośląskim. 
Na niewielkim wzniesieniu znajduje się klasycystyczny kościół pod wezwa-
niem Matki Bożej Różańcowej, który jak się okazało do 1945 roku był świą-
tynią ewangelicką. Jest on zbudowany 
na terenie cmentarza, otoczony murem  
z główną bramą wjazdową i licznymi 
mniejszymi bramami. Niestety nie odna-
leźliśmy starych nagrobków, ponieważ po 
nich nie pozostał żaden ślad. Uratowały  

się tylko lipy drobnolistne, któ-
rych wiek jest określany na około 
100-170 lat.
Świątynia założona była na pla-
nie prostokąta z wieżą o podsta-
wie kwadratowej, zakończona hełmem z latarnią i krzyżem. W wieży 
znajduje się główne wejście do kościoła. Na zewnętrznych ścianach 
umieszczone są herby i epitafia kolejnych właścicieli tych ziem.  
W pobliżu wzniesienia odnaleź-
liśmy również bardzo zaniedba-
ny budynek dawnej pastorówki.
Mając możność wejścia do 

kościoła, przekonaliśmy się, że jest to miejsce związane z protestan-
tyzmem. Wnętrze kościoła ma owalny kształt z drewnianymi  em-
porami wspartymi na teksańskich kolumnach. Zachowana jest też 
drewniana polichromowana ambona oraz kamienna chrzcielnica. 
Zachowały się również herby i epitafia kolejnych właścicieli. Wszyst-
ko to świadczy o ewangelickim charakterze kościoła. Po roku 1945 

dokonano zmiany jego wy-
stroju wewnętrznego, głów-
nie ołtarza dostosowując do wymogów kościoła katolickiego1. 
Pierwotnie okolice Księginic należały do Piastów Śląskich,  
a po pierwszej wojnie śląskiej w 1741 roku - do Prus. Już  
w 1202 roku ukazuje się wzmianka o jednym z pierwszych za-

1  Dawniej ołtarz główny był usytułowany na osi krótkiej, na ścianie wschodniej - był to ołtarz ambonowy, obecnie ołtarzem głównym  jest neogo-
tycki ołtarz z II poł XIX w. przeniesiony z innego kościoła i ustawiony na długiej osi kościoła na ścianie północnej.

Księginice Małe.  
Dawny kościół ewangelicki, 
obecnie rzymskokatolicki, 

2011 r. 
(autor Julo, wikipedia.org)

Wnętrze kościoła przed rokiem 1945  
na starej fotografii

Dawna pastorówka w Księginicach 
Małych, 2015 r.  ( fot. Sławomir 

Milejski/licencja Creative Commons)

Księginice Małe. Brama wjazdowa  
na teren cmentarza i wokół kościoła,   

fot. M.E. Weigle, 2021 r.

Księginice Małe. Kościół - wystój obecny,  
z lewej strony widoczny neogotycki ołtarz. Fot. M.E. Weigle, 2021 r.



35

INFORMATOR 3 (109) 2021

mieszkałych osiedli. Następne okresy przynosiły 
zmiany panujących, a co za tym idzie nowe nazwy 
miejscowości.
Gmina protestancka powstała tu w 1524 roku,  
a parafię ewangelicką erygowano w 1574 r., pierw-
szym opisanym pastorem był Adam Pantke żyjący 
w latach 1676-1732. Od roku 1734 r. właścicie-

lem tych ziem został baron von Zedlitz i w rękach 
tego rodu pozostały aż do 1945 roku. W latach 
1720-1730 zbudowano kościół, do budowy które-
go wykorzystano elementy z poprzedniej  świątyni 
pochodzącej z XIV w. Obecny wygląd kościoła 
jest wynikiem przebudowy w 1806 roku.

Danuta i M. Edward Weiglowie

Mówiąc „staroobrzędowcy” (inne nazwy: filiponi, staro-
wiercy, raskolnicy) mamy na myśli grupę rozłamową, która 
wyodrębniła się z prawosławia rosyjskiego wskutek nie uzna-
nia przez nią reformy ksiąg liturgicznych, przeprowadzonej  
w połowie XVII wieku przez patriarchę Nikona. W wyniku 
prześladowań staroobrzędowcy zaczęli stopniowo opuszczać 
rodzime strony, osiedlając się w Kurlandii, Inflantach, na Litwie, 
na Suwalszczyźnie i na ziemi augustowskiej. Do Prus Wschod-
nich przybyli w latach 30. XIX wieku. Zdecydowana część  
z nich przywędrowała z Królestwa Polskiego, protestując w ten 
sposób przeciw pró-
bom objęcia ich służbą 

wojskową. Władze pruskie spojrzały przychylnie na perspektywę 
zasiedlenia przez nich wyludnionych mazurskich terenów.

W pierwszej połowie lat 30. XIX w. staroobrzędowcy założyli 
kilka wsi: Gałkowo, Onufryjewo, Piaski, Osiniak, Piotrowo, Ładne 
Pole (obecnie Śwignajno). 

Ziemia, na której staroobrzędowcy pobudowali Wojnowo, ku-
piona została drugiego grudnia 1831 roku. Było to 1504 morgów. 
Głównym nabywcą był Sidor Borysow urodzony w rosyjskim 
Wojnowie w guberni witebskiej, zatem na pamiątkę swej rodzinnej 
wsi, nową siedzibę nazwał Wojnowo. W dokumentach pruskich 

WOJNOWO	I	STAROOBRZĘDOWCY
Jedną z największych atrakcji turystycznych Mazur jest powstały w połowie XIX stulecia klasztor tzw. 
staroobrzędowców w Wojnowie koło Ukty. Kim byli i jak trafili na Mazury? 

Obecny wygląd ambony. Fot. M.E. Weigle, 2021 r. Wystrój wnętrza kościoła, widok na organy.  
Fot. M.E. Weigle, 2021 r.

Filiponi wojnowscy na starej pocztówce

Kamień ustawiony pod szkołą w setną 
rocznicę osiedlenia się staroobrzędowców  

na terenie Wojnowa
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aż do 1945 roku Wojnowo figuruje jednak pod inną nazwą - Eckertsdorf. Nazwa ta utworzona została od 
nazwiska nadleśniczego pruskiego Eckerta, który wyznaczony został przez króla do pośredniczenia we 
wszystkich sprawach urzędowych między władzami pruskimi, a staroobrzędowcami oraz do pilotowania 
akcji osiedleńczej. Pozostawił on zapiski, dzięki którym wiemy, jak wyglądało życie pierwszych osadników. 

Zaczynali od kopania ziemianek – obszernych jam przykrytych chrustem, w których rodziny znajdo-
wały schronienie. Następnie brali się za wycinanie drzew. Gdy pola już były gotowe i obsiane, osadnicy 
zaczynali budować pomieszczenia gospodarcze, a na koniec - domy dla siebie. Domy stanęły w dwa lata po 
przybyciu osadników. Koło domu stawiano łaźnię parową, czyli banię. 

Po wsiach, po chałupach, chodzili dziadowie, którzy uczyli małe dzieci rosyjskiego alfabetu i zasad 
religii. Szkół początkowo nie było. Staroobrzędowcy zaczęli je budować dużo później, zresztą na polecenie 
władz pruskich. Musieli też zgodzić się na to, że do szkoły chodzą dziewczynki. Pierwsza szkoła (jedno-
klasowa) powstała w 1876 roku. W 1930 roku obok starej szkoły wybudowano (ze składek mieszkańców) 
drugą, dużą, nowoczesną. 

W 1839 r. we wsi były 34 domy z 298 mieszkańcami. Około 1900 r. Wojnowo nie było już wsią wyłącz-
nie starowierców, była bowiem w połowie zamieszkała przez Mazurów. W 1939 r. w Wojnowie mieszkało 
605 osób.  

Pierwszą swoją świątynię, czyli molennę, staroobrzędowcy 
wybudowali w 1837 roku. Wznieśli ją z szarych okrąglaków i przykryli 
dachem ze słomy. Obok był dzwonnica, a w niej drewniane kołatki, 
ponieważ na dzwony nie mogli sobie jeszcze pozwolić. W 1846 roku 
stać ich już było na drugą, większą i bardziej wystawną molennę. 
Wybudowali ją w Wojnowie z drewnianych bali ładnie ociosanych. 
Obok  niej stanęła dzwonnica z trzeba dzwonami w środku. Wojno-
wo stało się centralnym miejscem kultu staroobrzędowców na Ma-
zurach. W 1921 roku molenna spłonęła, odbudowano ją już w wersji 
murowanej z czerwonej cegły w stylu przypominającym świątynie 
ewangelickie. Wnętrze jednak do dzisiaj urządzone jest według zasad 
dyktowanych przez wyznanie staroobrzędowe. Do dzisiaj w molen-
nie tej odbywają się nabożeństwa, choć coraz rzadsze. 

W 1836 r. niejaki Ławrentij Rastopin założył nad jeziorem Duś 
niewielką pustelnię. Modlił się w niej za świat i ludzi karmiąc się ry-
bami i tym, co mu przynosili współwyznawcy z Wojnowa. W 1847 r. 
w miejscu pustelni powstał klasztor męski czyli Monaster Zbawiciela 
i Trójcy Świętej. Pierwszym przeorem był Michał Chawromin. Pięć 
lat później przeorem został Piotr Ledniew zwany Pawłem Pruskim. 
Był to wykształ-

cony, pełen energii zakonnik. Pod jego rządami klasztor 
rozkwitł. Paweł wywierał silny wpływ na całą społecz-
ność staroobrzędowców. Założył drukarnię w Piszu, 
gdzie wydawane były księgi liturgiczne i inne. Sprowa-
dzał chłopców z głębi Rosji, by ich wychowywać, kształ-
cić i uczyć zasad wiary. W 1867 roku zmienił poglądy. 
Odstąpił od konserwatywnych, coraz trudniejszych do 
przestrzegania w zmieniającym się świecie zasad. Nie 
znalazł jednak posłuchu w Wojnowie. Poparła go tyl-
ko część mieszkańców, przechodząc na jedinowierstwo, 
czyli odłam staroobrzędowców akceptowany przez cara 
i hierarchię prawosławną. 

Molenna starowierców w Wojnowie 
(wybudowana w l. 1923-1927 r. )

Brama prowadząca na dziedziniec klasztorny
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Po roku 1918 liczba staroobrzędowców nadal się 
zmniejszała. Doszło do zawarcia unii z Kościołem 
prawosławnym, a w zamian hierarchia zezwoliła na 
kontynuowanie dawnych obrzędów. W 1920 r. daw-
ni staroobrzędowcy  otrzymali stałego duchownego  
w osobie ks. Aleksandra Awajewa. 

W latach 1922-27 wybudowali w Wojnowie cer-
kiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny. Cerkiew ta, tzw. niebieska, znajduje się na pół-
nocnym krańcu wsi. Po śmierci ks. Awajewa w 1957 r. 
jego obowiązki przejął ks. Aleksander Makal, pełnią-
cy tę funkcję do roku 1970. Współcześnie przy cer-

kwi funkcjonuje prawosławny klasztor żeński Zaśnięcia Matki Bożej. Cerkiew służy też miejscowej parafii  
prawosławnej.

Jak już wspomniano, ponieważ większość za-
konników i „starszych” wioski nie poparła dzia-
łalności reformatorskiej Pawła Pruskiego, przeto 
opuścił on Mazury i wyjechał do Rosji. Po jego 
wyjeździe klasztor zaczął podupadać. W celi Pawła 
z oknem wychodzącym na klasztorną kaplicę nikt 
nigdy nie zamieszkał. Do dziś stoi w stanie niezmie-
nionym, urządzona tak jak wtedy, gdy Paweł Pruski 
w niej przebywał. 

Po wyjeździe Pawła Pruskiego klasztor i należący do 
niego folwark (ponad 30 ha ziemi) przeszedł w ręce sta-
roobrzędowca Uljana Słowikowa. W 1885 roku kupiła go 
Jewraksija, czyli Helena Dikopolska, mniszka przysłana 
przez moskiewską wspólnotę staroobrzędowców i za-
mieniła na klasztor żeński. Zgromadziła w nim mniszki 
z Rosji, ze spalonego klasztoru w Pupach (czyli Spycho-
wa) oraz z Majdanu, osady wchodzącej obecnie w obręb 
Wojnowa. W 1897 r. w klasztorze przebywało osiem mni-

szek, które opiekowały się siedemnastoma starszymi i chorymi staroobrzędowcami. Po 1905 r. mieszkanki 
klasztoru wojnowskiego, korzystając z wydanego w Rosji 
ukazu o tolerancji religijnej, kilkakrotnie wyjeżdżały tam  
w celu pozyskiwania nowych kandydatek do życia zakon-
nego oraz prowadzenia kwest. W 1909 r. w klasztorze 
przebywało 40 mniszek, zaś w 1913-46.

I wojna światowa doprowadziła do znacznego zubo-
żenia mazurskiej społeczności staroobrzędowej. Przeło-
żyło się to na upadek monasteru. W 1925 r. przebywało 
w nim 12 mniszek i 12 posłusznic. W 1968 r. żyły w nim 
już tylko dwie mniszki i cztery posłusznice. Przełożona 
Antonina Kondratjewa przed swoją śmiercią, która na-

Klasztor (stan obecny)

Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Wojnowie

Widok na dzwonnicę klasztoru

Mniszki z klasztoru na starej fotografii 



38

INFORMATOR 3 (109) 2021

stąpiła w 1972 r., zapisała klasztor i ziemię mniszkom oraz Leonowi Ludwikowskiemu, który zobowiązał 
się do opieki nad siostrami i klasztornym dobytkiem. W 2006 r. zmarła ostatnia mniszka z wojnowskiego 
klasztoru Fima Kuschmierz. 

Obecnie właścicielem obiektu jest wnuk Leona, Tomasz 
Ludwikowski. Jego staraniem, przy wsparciu funduszy przy-
znawanych przez Unię Europejską, Klasztor został grun-
townie odrestaurowany. Odnowiony został cały budynek 
klasztoru (wraz z dzwonnicą i dzwonem), kaplica (przy-
wrócono w niej, odkryte pod warstwami farby oryginalne 
zdobienia), także wszystkie ikony oraz zabytkowy żyrandol.  
W kaplicy powstało Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzę-
dowców, które otwarto 29 czerwca 2015 roku. 

Za klasztorem, nad brzegiem jeziora znajduje się cmen-
tarz przyklasztorny. Widać na nim białe krzyże spoczy- 
wających pod nimi mniszek oraz rodzinny grobowiec  
Ludwikowskich. 

Na północ od zabudowań klasztornych znajduje się 
cmentarz gminny staroobrzędowców. Leżą na nim całe 
rody mieszkające niegdyś w Wojnowie i okolicznych wio-
skach. Niektóre krzyże przewróciły się już ze starości, lecz, 
zgodnie ze zwyczajem, nie podnosi się ich. W Dniu Święta 
Zmarłych, obchodzonym przez katolików, na cmentarzu 
tym w dzisiejszych czasach również zapalane są znicze. 
Przynosimy znicze w tym dniu, choć nie jest to nasz obrzęd, ponieważ 
chcemy, żeby naszym zmarłym nie było smutno, gdy na wszystkich 
innych grobach palą się światła – tak ten nowy zwyczaj wyjaśnia 
jedna z ostatnich starowierek, mieszkających w Wojnowie.  

W 1939 r. Wojnowo było zamieszkałe przez 210 staroobrzędowców. Po 1945 r. ich liczba zaczęła 
systematycznie spadać. Obecnie w Wojnowie mieszka zaledwie kilka rodzin o korzeniach staroobrzędo-

wych. Pozostali wyemigrowali do Niemiec, głównie po roku 1970, a ich 
domy kupili Polacy, przybyli w większości z sąsiednich Kurpi. Niektórzy 
emigranci, teraz już emeryci, wracają jednak, by lato spędzić w rodzin-
nych stronach. Kupują też siedliska na stare lata, czasem w pobliżu byłych 
domów swych rodziców. 
Pojawili się też nowi 
osiedleńcy, popularnie 
nazywani warszawiakami. 
Są to przybysze z dużych 
miast. Remontują stare 
chałupy lub budują nowe, 
obszerne domy. 

Opr. Karol Karski

Literatura: Zofia Zubaczewska, Dzieje staroobrzędowców z Wojnowa, Wojnowo 2016.

Wnętrze klasztoru

Księgi starowierców wystawione w gablotach  
w muzeum

Widok na klasztor od strony 
cmentarza Cmentarz przy klasztorze
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W stalagu Altengrabow koło Mag-
deburga przebywał do zakończenia 
wojny.
W 1945 roku wraz z poślubio-
ną wówczas małżonką Jadwigą  
z domu Skwarcz zamieszkał w Ło-
dzi, gdzie na tamtejszym uniwersy-
tecie dokończył studia i uzyskał ty-
tuł magistra. W 1952 roku państwo 
Szulcowie przenieśli się do Warsza-
wy. Eugeniusz został pracownikiem 
naukowym w Instytucie Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego, 

gdzie pracował aż do emerytury.
Już podczas okupacji niemieckiej zainteresował 
się Eugeniusz historią cmentarza i pochowanych 
tu osób. Przy finansowej pomocy pani Heleny 
Pahlowej i udziale studentów Politechniki zorgani-
zował inwentaryzację co cenniejszych pomników,  
a w 1941 roku opublikował w tajnej drukarni pań-
stwa Theobaldów  Mały przewodnik po cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w Warszawie. W przedmo-
wie do wydanego w 1989 roku przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy, wspomnianego na począt-
ku dzieła o cmentarzu, tak motywował zajęcie się 
dziejami nekropolii: „(...)reakcją na widok walącego się 
świata mej młodości we wrześniu 1939 roku była nieśmia-
ła próba wydania dwa lata później niewielkiego przewod-
nika po cmentarzu, zawierającego 200 krótkich biogra-
mów osób zasłużonych dla kultury polskiej. Ta skromna, 
będąca dziś bibliofilskim unikatem broszura, wydana 
w ukryciu, powstała jednak nie tylko pod wpływem po-
trzeby przekazania tego, co ja oglądam, moim wnukom. 
Dodatkowym bodźcem był bolesny fakt, że na ulicach mo-
jego miasta znieważali codziennie godność Polaka ludzie 
noszący takie same nazwiska jak ci, na których mogiły 
spoglądałem od lat. Ta broszura miała być moim pry-
watnym protestem przeciwko ogłoszonej przez wroga tezie  
o duchowej wspólnocie wszystkich Szmitów, Millerów czy 
Szulców z „nadludźmi”, stworzonymi do rządzenia tymi, 

Na skutek trwającej pandemii  
i spowodowanej przez nią ograni-
czonej aktywności życia parafialnego 
bez echa minęła trzydziesta rocznica 
śmierci (24.05.) i sto pierwsza rocz-
nica urodzin (8.07.) magistra Eu-
geniusza Szulca, autora obszernej  
i niezwykle cennej publikacji  Cmen-
tarz ewangelicko-augsburski. Zmarli i ich 
rodziny. To jedyna w swoim rodzaju 
encyklopedia wiedzy o cmentarzu 
ewangelickim i osobach tu pochowa-
nych w latach 1792-1985. 
Autor tego dzieła przyszedł na świat w Tur-
ku (powiat koniński) 8.07. 1919 roku, ale jako 
niespełna czterolatek  zamieszkał  z rodzicami  
w Warszawie. Jego ojciec, Emil Szulc, zatrudniony 
został jako intendent cmentarza ewangelickiego 
przy ulicy Młynarskiej. Dzieciństwo i młodość 
spędzał Eugeniusz na cmentarzu, wśród starych 
grobowców i rzeźb. W 1938 roku ukończył  gim-
nazjum zborowe im. Mikołaja Reja i podjął stu-
dia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
UW. Dobrze zapowiadającą się karierę życiową 
przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Młody 
człowiek został zmuszony do kontynuowania stu-
diów na tajnym uniwersytecie. 
Należy nadmienić, że rodzina Szulców związa-
ła się w tym czasie z działalnością konspiracyjną 
(Armią Krajową). W opuszczonych grobowcach 
na cmentarzu były przechowywane zapasy broni, 
a w mieszkaniu rodziców Eugeniusza znalazła 
schronienie zbiegła z getta rodzina żydowska.  
W 1983 roku rodzina Szulców została odznaczo-
na medalem Yad Vashem – Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. 
W sierpniu i wrześniu 1944 roku Eugeniusz brał 
udział w powstaniu warszawskim na terenie Pań-
stwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 
Po kapitulacji powstania dostał się do niewoli.  

WSPOMNIENIA...

Wspomnienie	o	Eugeniuszu		Szulcu	(1919-1991)	
w		trzydziestą	rocznicę	śmierci

Eugeniusz Szuc 
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ktorzy mają im służyć lub swymi ciałami użyźniać zagony 
nad Wisłą. Miała wykazać choćby w najskromniejszym 
zakresie, iż siła atrakcyjna mieszkającego tu od wieków 
ludu zniewalała tysiące przybyszów o obco brzmiących na-
zwiskach do oddania tej ziemi najlepszego, co posiadali 
– szacunku wobec prawa, sumienności w wykonywaniu 
obowiązków, czy wreszcie do serdecznego zbratania i dzie-
lenia tragicznych jej losów (...)  o tym wszystkim zmarli 
mówić już nie mogli. Za zmarłych przemawiać miała ta 
okupacyjna, skromna broszura.”
Z buntu młodego człowieka przeciw nagle zaist-
niałej brutalnej rzeczywistości narodziła się życio-
wa pasja, której wierny pozostał do ostatnich dni. 
Kiedy ponownie zamieszkał w Warszawie, powró-
cił do pracy nad historią cmentarza i pochowanych 
tu osób. Nie było to łatwe zadanie. W czasie po-
wstania cmentarz doznał poważnych zniszczeń, 
bezpowrotnie przepadły archiwa cmentarne oraz 
własnoręcznie sporządzane notatki. Duże straty 
poniosły archiwa kościelne. Wiele czasu trzeba 
było poświęcić na rozsyłanie ankiet do członków 
obu warszawskich parafii, poszukiwania archi-
walne, wertowanie tomów Polskiego Słownika 
Biograficznego i roczników czasopism. Wyniki 
swoich poszukiwań autor prezentował w formie 
odczytów, na spotkaniach parafialnych, w cza-
sopismach kościelnych („Zwiastun”, „Jednota”, 
„Kalendarz Ewangelicki”) oraz na wycieczkach 
po cmentarzu.
Na początku lat 70. XX wieku wytworzyła się 
korzystna atmosfera dla poznawania historii 
Warszawy i jej zabytków. Ożywiła się działalność 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Sekcji 
Historii Warszawy przy Towarzystwie Mi-
łośników Historii, zostało reaktywowane 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Je-
rzy Waldorff  rozpoczął walkę o ratowa-
nie zabytków Starych Powązek. W roku 
1976 utworzony został Komitet Opieki 
nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-
-Augsburskiego. Honorowym prezesem 
Zarządu został prof. Stanisław Lorentz,  
a Dział Dokumentacyjno-Historyczny po-
wierzono Eugeniuszowi Szulcowi. W tym 
czasie uzyskał również uprawnienia prze-
wodnika miejskiego PTTK. Przy pełnej 
akceptacji Komisji Szkoleniowej Warszaw-

skiego Koła Przewodników Miejskich udało się 
wydać w formie materiałów szkoleniowych, do 
użytku wewnętrznego,  opracowaną przez niego 
broszurę Warszawskie cmentarze ewangelickie. W za-
jęciach szkoleniowych dla przewodników zaczęto 
uwzględniać tematykę cmentarzy wyznaniowych. 
Od tego momentu Eugeniusz Szulc jako uznany 
znawca warszawskiego protestantyzmu prowadził 
odczyty, wycieczki po cmentarzach, był zapra-
szany na prelekcje w TPW, Towarzystwie Wiedzy 
Powszechnej, Muzeum Woli i innych placówkach. 
Poruszane tematy przedstawiał zawsze z zaanga-
żowaniem i pasją. Jednych to śmieszyło, innych 
irytowało, wielu zachęciło do zdobywania wiedzy 
o Warszawie i jej mieszkańcach. Ukoronowaniem 
i spełnieniem marzeń autora stało się wydanie 
trzech publikacji o cmentarzach w 1989 roku.  
Państwowy Instytut Wydawniczy w serii z Syrenką 
opublikował dwa obszerne dzieła: Cmentarz Ewan-
gelicko-Augsburski. Zmarli i ich rodziny oraz Cmentarz 
Ewangelicko-Reformowany. Zmarli i ich rodziny. Tę 
ostatnią  pozycję  autor przygotował wspólnie  
z małżonką, która dzieliła z nim jego pasję.  Jesz-
cze w tym samym roku Krajowa Agencja Wydaw-
nicza wydała popularne opracowanie w formie 
przewodnika - Cmentarze ewangelickie  w Warszawie.
Eugeniusz Szulc zmarł 24 maja 1991 roku. Został 
pochowany w grobowcu rodzinnym w alei E/18 
na cmentarzu, któremu poświęcił większą część 
swojego życia.

Alicja Sadomska

Okładka książki o cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim

Okładka  książki o cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym
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WSPOMNIENIE

Odeszła od nas niezauważenie. Do pewnego momentu była bardzo wyra-
zistą postacią, a potem kontakt się urwał. W parafii nie sposób Jej było nie 
zauważyć. Przystojna, fertyczna, z grzywą bujnych siwych włosów, staran-
nie ubrana i umalowana, na niebotycznych szpilkach. Emanująca energią  
i dobrym usposobieniem. Wesoła. Bardzo zaangazowania w sprawy ludzkie, 
udzielała się w diakonii parafialnej od momentu jej powstania. Jako że miała 
samochód, a mieszkała w Otwocku, wzięła na siebie powinność odwiedzin  
u parafian w prawobrzeżnej Warszawie. Angażowała się w organizację noworocznych zabaw parafial-
nych, stanowiących swego czasu istotny element integracyjny. Zawsze można było na Nią liczyć podczas 
corocznych kwest, organizowanych przez Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami naszego cmenta-
rza. Przychodziła na nie ze swoimi wnuczkami, a żywiołowa zachęta z Jej strony sprawiała, że Jej puszka 
kwestarska była zawsze pełna. Po śmierci pana Zdzisława Szweryna,  wieloletniego przewodniczącego 

Koła Seniorów, objęła po nim  Koło i przez kilka lat 
starała się zapewnić jego członkom wartościowe i in-
spirujące spotkania. Niestety, niedomagania i kłopoty - 
własne i bliskich - wpłynęły również na  Jej stan zdrowia 
i samopoczucie.  Zmarł nagle Jej jedyny syn. W pewnym 
momencie telefon zamilkł. Po dłuższym czasie udało się 
ustalić, że  Ela znajduje się w wyspecjalizowanym Domu 
Opieki i – niestety – niedługo potem Ona również ode-
szła. Nie zdążyłyśmy Jej odwiedzić. Spoczywa wraz z 
synem na cmentarzu w Otwocku, na skraju pięknego 
otwockiego sosnowego lasu, kwatera XIV, rząd 16. 

Maria Chmiel

 

ŚP.	ELŻBIETA	GAIK	 
(8.09.1942-23.04.2021)

Elżbieta Gaik, 2002

Elżbieta Gaik i Wojciech Filipp podczas loterii fantowej 
na balu PTEw, 2002 r. 


Z wielkim żalem i głębokim smutkiem dowiedzieliśmy się, że dwie nasze Koleżanki: Lilka Hofert-Kar-
czewska i Irena Scholl z d. Sander – odeszły prawie równocześnie. Znaliśmy się jeszcze z lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku, z ewangelickich młodzieżowych obozów wakacyjnych. Po latach poświęconych 
życiu zawodowemu, związki nasze ponownie się zacieśniły wraz z powstaniem nieformalnego klubu 
„Dinozaurów”, a szczególnie po sierpniowych pobytach na obozie w Sorkwitach. Tym razem Was już 
tam nie zobaczymy. Żal. Ale w sercach nadal będziemy razem!

DINOZAURY 
czyli członkowie byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej
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ŚP.	LILIANA	HOFERT-KARCZEWSKA	
(26.07.1930-27.06.2021)	

Liliana Hofert-Karczewska 
(1930-2021)

Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Prawo wtedy nie 
jest przeciwko takiej osobie. 

Gal. 5, 22-23 
Żegnając osobę zmarłą, bliską nam, 
spoglądamy w trakcie pogrzebu czę-
sto na trumnę lub urnę i tych kilka 
zdań i dat, które zaczynają i kończą 
ludzkie życie. Kilka dat, kilka słów, 
czasami zdjęcie... Tak to zazwy-
czaj wygląda dla ludzi nie znających 
osoby zmarłej. Lecz dla bliskich, 
dla was, za tymi informacjami i da-
tami kryje się życie, jedyne i niepo-
wtarzalne, które wpłynęło na życie 
swych najbliższych. Życie wraz ze swymi upadka-
mi i wzlotami, porażkami i zwycięstwami, błędami 
i sukcesami
Żegnamy dzisiaj Lilianę Hofert-Karczewską. 
Przeżyła niespełna 91 lat. Przeżyła życie najlepiej, 
jak potrafiła, ucząc swoich bliskich żyć godnie  
i pracować uczciwie, podjęła niełatwą odpowie-
dzialność bycia żoną, bycia po prostu człowie-
kiem. Jakim była człowiekiem?  
Z doświadczenia duszpasterskiego mogę stwier-
dzić, iż sposób w jaki rozmawiam o zmarłej osobie  
z najbliższymi zmarłej wiele może powiedzieć  
o tych osobach. Rozmowa z mężem zmarłej,  
Jerzym, przebiegała w atmosferze spokoju, uśmie-
chu, wspomnień i zdarzeń wywołujących wzru-
szenie i łzy.
Pani Liliana urodziła się w 1930 roku Warsza-
wie, okupację spędziła w stolicy, tajne nauczanie  
w szkole podstawowej i rok gimnazjum. Mieszkała 
wraz z rodzicami i starszym bratem Zdzisławem 
na Kole, za torami, które oddzielały Wolę, dlatego 
ocaleli z rzezi Woli w sierpniu 1944 roku. Zostali 
wywiezieni do Pruszkowa, a potem do niemie-
ckiego obozu pracy w Bernsbach, gdzie 14 letnia 

Pożegnanie wygłoszone przez ks. Michała Jabłońskiego podczas uroczystości 
pogrzebowych w dniu 14.07.2021

Liliana pracowała w lakierni. Po woj-
nie szczęśliwie wszyscy wrócili do 
Polski, najpierw do Łodzi, ponieważ 
ich dom na Kole został zburzony,  
a w 1948 roku do Warszawy. Tam  
w 1950 roku zdała maturę. 
Początkowo starała się dostać na wy-
marzoną anglistykę, nie pozwolono 
jej jednak tam studiować i zapropo-
nowano wydział prawa. Prawo jednak 
nie interesowało Liliany i po pół roku 
studiowania zrezygnowała, zgłaszając 
się do pracy w Bibliotece Narodowej 
w dawnej siedzibie przy ul. Rakowie-
ckiej, w budynku SGH. Jak się oka-
zało, była to dobra decyzja, ponieważ 

pani Liliana przepracowała w bibliotece ponad 52 
lata. W roku 1968 ukończyła studia bibliotekarskie 
na UW. Dała się poznać jako zdolna, operatywna  
i odpowiedzialna pracownica Biblioteki. 
W 2002 roku przeszła na emeryturę, a wyrazem 
docenienia pracy i wkładu w rozwój Biblioteki 
Narodowej było odznaczenie jej odznaką zasłużo-
ny Działacz Kultury i Złotym Krzyżem Zasługi. 
Ze swoim mężem Jerzym poznała się w 1952 roku 
na Mazurach, w Giżycku, w barze mlecznym, 
gdy z grupą młodzieży ewangelickiej zdążali do  
Kamienia na obóz ewangelicki. Jerzy, wraz ze 
swym towarzyszem wakacyjnej wędrówki, przyłą-
czył się potem do obozu w Kamieniu. Po czterech 
latach znajomości, 7 lipca 1956 roku pobrali się 
- ślubu udzielał im ks. Jan Niewieczerzał. Przeżyli  
w szczęśliwym, zgodnym, kochającym się i pięk-
nym małżeństwie 65 lat, znając się 69 lat. „Mia-
łem ogromne szczęście, że wraz z Lilką poznałem 
jej mądrą i dobrą rodzinę” powiedział pan Jerzy. 
„Miałem wspaniałe życie, dzięki Lilce”. 
Pani Liliana, piękna kobieta, z klasą, gracją i spo-
kojem wewnętrznym, wyciszona i trochę z boku  
i tak przyciągała uwagę i spojrzenia ludzi. Choć 
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nie była człowiekiem pierwszego planu to jej na-
tura: konkretna, zdecydowana i zrównoważona 
zarazem sprawiała, że liczona się z jej zdaniem, 
opinia i obecnością. 
Jej pasją, hobby i zainteresowaniem, które zbiegły 
się z jej zawodem były książki, które stały się jej 
życiem. Jej pasją było gromadzenie kultury zawar-
tej w książkach. 
W latach 80-tych na nowo wznowiła kontakt  
z dawnymi uczestnikami dawnych obozów  
i spotkań młodzieży ewangelickiej  - nazywający-
mi się Dinozaurami - zjazdem w Sorkwitach. Od 
tej pory Sorkwity, prowadzone przez pastorostwo 
Mutschmanów, stały się przez następne 30 lat bli-
skim i drogim jej sercu miejscem, w których spę-
dzała wakacje. 
W pewnym momencie w życiu Jerzego i Liliany 
pojawili się Paweł i Ewa Niemczykowie, którzy, 
według Jerzego „stali się darem Boga” dla tych 

dwojga starszych osób. Dzięki nim, jak to określił 
Jerzy „Starość nie jest straszna, napawająca lękiem 
i smutna”. Wdzięczni jesteśmy Pawłowi i Ewie za 
opiekę, wsparcie i towarzyszenie Jerzemu i Lilia-
nie w ich długim małżeństwie i ostatnich trudnych 
chwilach. 
Mark Twain powiedział kiedyś bardzo ważne zda-
nie, które w swej lapidarności uświadamia nam 
potrzebę znalezienia swego powołania, którym 
Bóg każdego z nas obdarzył: Dwa najważniejsze dni 
w twoim życiu to dzień, w którym się urodziłeś i dzień,  
w którym odkryłeś, po co. 
Liliana w pewnym, sobie tylko znanym momencie, 
odkryła powód swego istnienia na tym świecie –  
i błogosławione tego efekty odczuliśmy. 

Jej prochy złożono do grobu rodzinnego na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim Al.9/1/113

Przyszliśmy dzisiaj w to upalne 
południe by spotkać się i powspo-
minać, pomyśleć i pożegnać Irenę 
Scholl. Przyszliśmy tu z całą swo-
ją miłością do niej i jej bliskich,  
z wdzięcznością za dar spotkania 
jej na swej drodze, spotkaliśmy 
się by wspomnieć ją, choć nie jest 
to pierwsze i nie będzie to jedyne  
i ostatnie wspomnienie o Irenie. Był 
żoną, matką, babcią, prababcią, dla 
wielu przyjaciółką.  
Chcemy wspomnieć życie Ireny, przypomnieć  
o wszystkich ważnych dla nas momentach jej ży-
cia, o tym, co uczyniło ją taką, jaką była. Pragnie-
my przypomnieć jej pracę, jej dary, to czym cie-
szyła się i co sprawiało jej przyjemność. Próbować 
opisać jej charakter, jej integralność, poświęcenie 

ŚP.	IRENA	SCHOLL	 
1930-2021	 

Pożegnanie wygłoszone przez ks. Michała Jabłońskiego podczas nabożeństwa 
w kościele ewangelicko-reformowanym

dla spraw, dla których warto było 
się poświęcić. Czujemy wdzięcz-
ność za czas spędzony z nią, za 
bogactwo, które wniosła w nasze 
życie, w życie warszawskiego zboru 
ewangelicko-reformowanego, jak 
również obydwu warszawskich pa-
rafii ewangelicko-augsburskich. 
Pragnę pokazać kilka obrazów, dla 
mnie osobiście ważnych, ale które 
również dla wszystkich z nas są nie-

rozerwalnie związane z jej osobą. 
Przyjazd pani Ireny i jej przyjaciółki do Pstrążnej 
w 1996 roku, w której od roku byłem pastorem. 
Pamiętam tę przyjaciółkę, dziennikarkę, zdeklaro-
waną ateistkę, palącą ogromne ilości papierosów. 
Siedzieliśmy przed domem Zwikirschów albo  
u mnie w mieszkaniu, rozmawialiśmy, paliłem  

Irena Scholl
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z tą kobietą i było tak dobrze, tak pełnie, tak, jak 
wtedy być powinno. Prawdopodobnie rozmowy  
z panią Ireną i niewierzącą przyjaciółką w duchu 
szacunku i miłości były dla mnie początkiem na-
uki o tym, jak rozmawiać o sprawach ważnych dla 
człowieka, o życiu, miłości, Bogu i o śmierci z oso-
bami nie zawsze idącymi tą samą drogą co wierzą-
cy. Bardzo pokochała Pstrążną, jej mieszkańców, 
naszych współwyznawców, jeździła tam sama lub 
ze swoją rodziną, wnukami. 
Sorkwity. To miejsce dla pani Ireny drogie, ko-
chane. Stworzone przez ludzi z pasją i wizją, pa-
storostwo Mutschmanów, których tak bardzo 
pokochała. Bo ceniła przez całe życie, kochała   
i wspomagała ludzi z pasją, z otwartym sercem, 
oddających się swym zadaniom szczerze i do koń-
ca. Sama przecież taka była – wyrazista, pełna wi-
goru, humoru i zaangażowania. 
Nasz Chór Ekumeniczny. Również w przypadku 
Pana Pawła Hruszwickiego, jego pasji, zaanga-
żowaniu dla spraw Chóru pokochała i do koń-
ca wspierała Dyrygenta i chór i zawsze walczyła  
o jego istnienie z podziwu godnym zapamięta-
niem. Pokochała Chór, tych wszystkich ludzi, któ-
rych już nie ma, bo odeszli na zawsze, tych, którzy 
byli i są od początku. Dziękujemy więc Chórowi za 
udział w dzisiejszym nabożeństwie. 
Duchowni naszego Kościoła. jej stosunek i relacja 
do ks. Bogdana, ks. Zdzisława, przyjaźń, szacunek, 
miłość, podziw, krytyka i towarzyszenie im. Życie 
w parafii i parafią – uczestniczenie w wielu spot-
kaniach organizowanych przez nas, zawsze żywo 
reagująca na słowa usłyszane na prelekcji czy wy-
kładzie, zabierająca głos. 
Dziękuję również za jej miłość do mnie, choć nie 
bezkrytyczną, i nie bez sielanki, która zawsze dla 

mnie dużo znaczyła i pobudzała do wysiłku inte-
lektualnego i duchowego, by sprostać jej wyma-
ganiom w stosunku do mnie jako jej proboszcza  
i duchownego. 
Nasz cmentarz. Przecież to pani Irena była zało-
życielką i wieloletnią przewodniczącą Społeczne-
go Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. To 
dzięki niej, jej znajomością jeszcze z czasów pracy 
dziennikarskiej z wieloma ludźmi kultury, rozpo-
częły się kwesty na rzecz ratowania zabytków na-
szego cmentarza. 
Nie można nie wspomnieć Dinozaurów, członków 
Młodzieży Ewangelickiej skupiającej reformo-
wanych i luteran. Ich długoletnie kontakty, spot-
kania comiesięczne są wyjątkowym zjawiskiem  
w skali ogólnopolskiej przyjaźni i bliskich relacji 
pomiędzy warszawskimi luteranami i reformo-
wanymi. O takich relacjach możemy dzisiaj tylko 
pomarzyć. 
Rodzina. Wdzięczni jesteśmy pani Irenie za jej ro-
dzinę, Władka, Ewę, chłopaków Bolka i Przem-
ka, prawnuczki. Tworzycie jeden organizm, wie-
lopokoleniowy, uczący się siebie nawzajem i od 
siebie nawzajem. Pamiętamy pana Zbyszka, męża 
Ireny, spokojnego, uśmiechniętego i kochającego 
człowieka.
Wdzięczni jesteśmy rodzinie za opiekę nad panią 
Ireną, troskę, która nierzadko wiązała się ze zmę-
czeniem, lękiem i stresem. 
Pani Irena nie przeszła przez życie niezauważona, 
przeciwnie, pozostawiła swój ślad w sercach ludzi, 
ale również w otoczeniu najbliższym – Ps. 90 Niech 
spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk 
naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk 
naszych!

Irena Scholl  w trakcie spotkania PTEw, 2018 r. Irena Scholl i ks. biskup senior Zdzisław Tranda, 2019 r.
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Chciałbym przytoczyć modlitwę Indian północ-
noamerykańskich, która jest mi osobiście bliska, 
która tak prawdziwie opisuje jej ścieżkę życia, stan 
ducha i nastawienie do świata. Bardzo chciałbym, 
aby jej teraz posłuchała: 
Daj mi iść przez Piękno i Dobro. Spraw, aby moje oczy 
zawsze pełne były widoku purpurowych zachodów słońca  
i kochającego spojrzenia tej jedynej miłości. Spraw, aby moje 
ręce miały szacunek dla Twego stworzenia. Spraw, by mój 
słuch był tak wyostrzony, żebym słyszała Twój głos. Daj 
mi mądrość, bym lepiej zrozumiała to, czego nauczasz. Daj 
mi dostrzec lekcję życia, którą zawarłeś we wszystkich ka-
mieniach i kwiatach, liściach i ptakach. Szukam siły – nie 

po to, by pokonać mojego brata czy siostrę, ale by walczyć  
z moim największym wrogiem – z samą sobą. Spraw, abym 
zawsze była gotowa przyjść do Ciebie z czystymi rękoma  
i nie zmąconym spojrzeniem. A kiedy życie zgaśnie – jak 
gaśnie zachód słońca – pozwól Panie, by duch mój, idąc do 
Ciebie nie musiał się wstydzić. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 
12.07.2021 r. nabożeństwem w kościele ewange- 
licko reformowanym, po czym spoczęła na cmen-
tarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynar-
skiej Al.21/1/8

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ulicy Młynarskiej to 
jeden z najstarszych cmentarzy Warszawy. Został założony w roku 
1792 według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Jest na nim po-
chowanych bardzo wielu wybitnych ludzi, zasłużonych dla Polski  
i Warszawy, reprezentantów różnych dziedzin życia: pisarzy, mala-
rzy, muzyków, aktorów, architektów, lekarzy, naukowców, przedsię-
biorców, żołnierzy, duchownych… nie tylko zresztą ewangelików. 
Leżą tu m.in. Samuel Bogumił Linde – autor monumentalnego  
Słownika języka polskiego, malarze – Wojciech Gerson i Zygmunt 
Vogel, znani aktorzy – Małgorzata Braunek i Mieczysław Milecki, 
kompozytor, organista i nauczyciel młodego Stanisława Moniuszki 
– Karol August Freyer, tragicznie zmarły wiolonczelista, współza-
łożyciel znanej Grupy MoCarta – Artur Renion, znani przedsię-
biorcy: Emil Wedel, Błażej Haberbusch, Konstanty Schiele, Gu-
staw Adolf  Gebethner, architekci – Jan Chrystian Kamsetzer, Jan 
Chrystian Schuch i Szymon Bogumił Zug – projektant cmentarza  
i Kościoła Świętej Trójcy. 

Teren cmentarza był areną walk wojennych w różnych okresach. Ciężkie walki, których skutkiem 
były poważne zniszczenia, toczyły się tu w 1944 roku w czasie powstania warszawskiego. W roku 2014 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski wraz z pięcioma innymi cmentarzami został uznany za pomnik hi-
storii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach”. Tytuł Pomnik Historii 
przyznawany jest najważniejszym zabytkom w Polsce.

Oprócz walorów historycznych, architektonicznych i rzeźbiarskich cmentarz to także jedna z cen-
niejszych enklaw przyrodniczych Warszawy. Ma wiele wspólnego z parkiem, czyli ekosystemem sztucznie 
ukształtowanym przez człowieka, ale jednocześnie  przyroda rządzi się tu już swoimi prawami. Jest tu 
duża różnorodność gatunków roślin z dużym udziałem pięknych starych drzew. Wśród bogactwa drzew, 
krzewów, kwiatów i traw rozwija się zupełnie niezbadany świat zwierząt, przede wszystkim owadów, pta-
ków i drobnych ssaków.

JESIENNE KOLORY CMENTARZA  
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W WARSZAWIE
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Cmentarz Ewangelicko-Augsburski to obszar kameralny, wyciszony, skłaniający do zadumy i przede 
wszystkim bardzo piękny o każdej porze roku, ale szczególne wrażenie robi kolorystyka jesienna…

Tekst i zdjęcia: Krzysztof  Lewandowski 
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

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

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

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
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 Izabela Bartnik 
Zdjęcie na okładce: Pomnik Marcina Lutra (fragment) w Wormacji, fot. Aldona Karska (2014 r.) 

Do użytku wewnętrznego 

  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

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

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

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
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 Izabela Bartnik 
Zdjęcie na okładce: Pomnik Marcina Lutra (fragment) w Wormacji, fot. Aldona Karska (2014 r.) 

Do użytku wewnętrznego 


