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Drogie Siostry i Bracia!

Co roku obchodzimy radosne Święta Boże-
go Narodzenia, co roku słyszymy tę wspa-
niałą Ewangelię, którą jako pierwsi usłysze-
li pasterze na polach betlejemskich. Usły-
szeli ją z ust anioła – posłańca Bożego: Nie 
bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego 
ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawi-
dowym. ( Łuk. 2,10-11 )
Ta Dobra Nowina powinna dotrzeć do każ-
dego człowieka. Każdy powinien zachwycić 
się tym, że Bóg w ludzkim ciele przyszedł 
na świat, żeby pokazać, jak wielka jest 
Jego miłość do nas, grzesznych ludzi. Po-
winniśmy tak, jak pasterze wielbić i chwa-
lić Boga za to, że Zbawiciel jest nam dany! 
W naszym śpiewniku ewangelickim pod 
numerem 64 odnajdujemy słowa pięknej 
XVIII-wiecznej pieśni Gerharda Tersteege-
na. Chcę Was w tym roku zachęcić do tego, 
byście zechcieli słowami tej pieśni Boga 
uwielbiać:

Niebo, wykrzykuj! Wy chóry aniołów  
śpiewajcie! Panu i Zbawicielowi wesoło  
pląsajcie!
Patrzcie, jak Bóg do swoich zniża się sług; 
chwałę i cześć Mu oddajcie!
Niebo, wykrzykuj! Weselcie się ziemi 
krainy! Bóg i grzesznicy jednają się już tej 
godziny.
Pokoju wieść anieli wszystkim chcą nieść; 
cieszcie się z dobrej nowiny!
Cud oglądajcie, jak bardzo sam Bóg się 
poniża! Miłość najczystsza w Dzieciątku 
do nas się przybliża z niebieskich strzech, 
niweczy biorąc nasz grzech – idzie od 
żłobka do krzyża!

Bóg jest wcielony! Któż pojmie tajemnic 
tych kartę? Bramy żywota są tutaj dla 
wszystkich otwarte. Patrz więc i zważ: 
pokój i radość tu masz, balsam na serce 
rozdarte!
Królu najwyższy! Z miłości Dziecięciem się 
stałeś, serce me z sobą na wieki miłością 
związałeś, jestem więc Twój, a Tyś na 
wieki jest mój, bo mnie od wieków 
wybrałeś!
Emanuelu! Racz także we mnie się 
narodzić, mnie zgubionego racz z Ojcem 
na wieki pogodzić!
Za mną się wstaw, w sercu mieszkanie 
swe spraw, racz je zupełnie odrodzić!
Jezu mój drogi, chcę Ciebie gorąco 
miłować, Tobie i ciało, i duszę, i ducha 
darować!
Oczyść mnie z win! Boży Tyś dziedzic i Syn, 
racz mnie dla nieba zachować!

Dk. Małgorzata Gaś
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Jeżeli potrafimy szczerze modlić się sło-
wami tej pieśni, to oznacza, że rozumiemy 
sens Świąt Narodzenia Pańskiego. Życzę 
Wam błogosławionego świątecznego cza-
su. Cieszcie się z tego, że Zbawiciel dla nas 

w Betlejem się narodził. Niech Boży pokój 
wypełni Wasze serca i na zawsze w nich 
pozostanie. Życzę Wam dobrego zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
2022 roku.

diakon Małgorzata Gaś  

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, 
w imieniu zboru Katedry Berlińskiej przesyłamy Wam 

serdeczne pozdrowienia i życzymy Wam wszystkim błogosławionego czasu Adwentu  
oraz Świąt Bożego Narodzenia.

Jakże pilnie, zwłaszcza w tym roku, potrzebujemy usłyszeć, że dla naszego świata jest 
nadzieja, ponieważ sam Chrystus, niczym światłość z wysokości, rozświetli mrok.

Ostatnie tygodnie po raz kolejny dały nam odczuć całą siłę pandemii. Musieliśmy odwo-
łać troskliwie przygotowywane wydarzenia i utrzymywać dystans, mimo że właśnie w tym 
czasie chcielibyśmy być blisko siebie. Śpiewy podczas nabożeństw, brzmienia pięknych pieśni 
adwentowych, niemal nie przedostawały się przez maseczki. Czujemy, jak napięte są nerwy 
ludzi i jak długi okres pandemii ich przygnębia.

Czas pandemii dotknął również nasze partnerstwo. Od ponad dwóch lat możemy widzieć 
się jedynie na ekranach, podróże zostały odwołane, posypały się plany. Jednak chcemy Wam 
powiedzieć, że w myślach często jesteśmy przy Was i włączamy Was w nasze modlitwy.

Cieszyliśmy się wraz z Wami, kiedy w czerwcu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim  
Św. Trójcy nagrodę im. Świętego Wojciecha, przyznawaną za pokój, wolność i współpracę  
w Europie, otrzymał były prezydent federalny Joachim Gauck. Jak chętnie przypominamy so-
bie słowa Timothy Garton Asha, który dwa lata temu w Katedrze z okazji 30-lecia upadku Muru 
Berlińskiego powiedział: Zdarzył się cud, Europa znowu się zrasta. Jako dwa ważne Kościoły 
w Berlinie i w Warszawie pracujmy razem, aby Europa pozostała kontynentem pokoju, gdzie 
przestrzega się prawa i wolności oraz szanuje godność, jaką Bóg obdarzył każdego człowieka.

Drogie Siostry i drodzy Bracia, nadszedł Adwent, a my odczuwamy ufność, ponieważ zo-
stał nam obiecany Chrystus, Zbawiciel. Jego światło dosięga największych ciemności w roku. 
Gwiazda betlejemska, gwiazda poranna nowego dnia, promienie światła, przebijają się przez 
mrok i wskazują nową drogę.

Będziemy tą drogą kroczyć, a jeśli będzie możliwe, przynajmniej fragmenty pokonamy 
razem, jako chrześcijanie z Warszawy i Berlina, niesieni nadzieją, że Chrystus jest blisko.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Christlieb Klages, przewodniczący Kolegium Katedry

ks. Petra Zimmermann

Drogi Zborze,
aktualnie pracująca Rada Parafialna rozpo-
częła swoją kadencję wraz z aktem wprowa-
dzenia jej w urzędowanie, w trakcie nabo-
żeństwa w niedzielę 25 czerwca 2017 roku  
w kościele Świętej Trójcy. Uczestniczący 
w tym nabożeństwie zapewne pamiętają 
uprzątnięte wnętrze, ale nietrudno było za-
uważyć, że Parafia przeprowadza generalny 
remont konserwatorski swojego kościoła. 
Rozpoczęła go poprzednia Rada Parafialna 
kadencji 2012-2017 na mocy uchwały Zgro-
madzenia Parafialnego, a nowa Rada kaden-
cji 2017-2022 przejęła i kontynuowała ten 
trudny i kosztowny projekt. 
Ta zmiana w życiu Zboru następowała w ro- 
ku Jubileuszu 500-lat Reformacji, w dniu 
487. rocznicy odczytania Konfesji Augsbur-
skiej 25 czerwca 1530 roku oraz w perspek-
tywie szybko zbliżającego się centralnego 
nabożeństwa jubileuszowego zaplanowane-
go przez Władze Kościoła i naszą Parafię na  
27 października 2017 roku w kościele Świętej 
Trójcy, z udziałem krajowych i zagranicznych 
gości. Nowa Rada Parafialna podjęła trudne 
wyzwanie. Istotnym problemem, wymaga-
jącym pilnego rozwiązania, była płynność 
finansowania generalnego remontu konser-
watorskiego.
Dzięki kompetencji, doświadczeniu i ogrom-
nemu zaangażowaniu Rad Parafialnych – 
poprzedniej oraz obecnej kadencji – nastą-
piło płynne przekazanie wszystkich spraw 
parafialnych wraz z generalnym remontem 
konserwatorskim. Popatrzcie, proszę, na ar-
chiwalne zdjęcia z 25 czerwca 2017 roku. Ja 
to już zrobiłem. Wierzcie mi, ogarnęło mnie 
zdziwienie a jednocześnie wdzięczność. 
Udało się, zdążyliśmy. Bogu dzięki za Jego 
błogosławieństwo dla jednego z najważniej-

szych projektów w powojennej historii na-
szej Parafii!
Wspólnie robimy wspaniałe rzeczy. My, czyli 
Rady Parafialne kolejnych kadencji, parafia-
nie uczestniczący w obradach Zgromadzenia 
Parafialnego, angażujący się w różne projek-
ty i bieżące życie Zboru, wolontariusze oraz 
osoby wspierające naszą Parafię, które for-
malnie nie należą do naszej Wspólnoty, ale 
odnajdują w niej swoje miejsce. 
Co chcemy robić dalej? Jak chcemy działać? 
To ważne pytania przy końcu roku 2021,  
w perspektywie sprawozdawczego posie-
dzenia Zgromadzenia Parafialnego, zaplano-
wanego przez Radę Parafialną na niedzielę 
27 lutego 2022 roku w kościele Świętej Trój-
cy. Również uczestniczenie w życiu Parafii 
tu i teraz, wymaga odwagi, roztropności, 
planowania, mądrego zarządzania i przede 
wszystkim ciągłej refleksji nad rozumieniem 
i realizacją chrześcijańskiej misji powierzo-
nej nam przez naszego Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego także na mocy Chrztu Świętego.
Urzędująca Rada Parafialna odbyła warszta-
ty 9 listopada 2021 roku w Ośrodku naszej 
Parafii na Ursynowie przy ul. Rosoła 10. 
Warsztaty było poświęcone właśnie refleksji 
nad wypełnianiem misji przez cały Zbór, jego 
organy (Zgromadzenie Parafialne, Radę Pa-
rafialną, Proboszcza) i inne osoby współpra-
cujące z naszą Parafią. Rezultatem warszta-
tów jest dokument zatytułowany „Kierunki 
strategii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Św. Trójcy w Warszawie na lata 2022-2031”, 
przyjęty przez Radę Parafialną na posiedze-
niu odbytym 14 grudnia 2021 roku. 
Publikujemy wyżej wspomniany dokument  
z prośbą o zapoznanie się z nim. Zachęca-
my i zapraszamy do rozmowy o życiu Zboru  
i jego misji. O przedstawionych kierunkach 

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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do strategii chcemy rozmawiać na wspo-
mnianym wcześniej posiedzeniu Zgroma-
dzenia Parafialnego. Niech Bóg błogosławi 
dalszej pracy nad publikowanym Dokumen-
tem. Oby nasza wspólna praca przyniosła 
wiele dobra nam wszystkim i środowisku, 
w którym wypełniamy naszą chrześcijańską 
misję. Nade wszystko, niech nasze wspólne 
działania zawsze dzieją się dla Bożej chwały! 

Prośmy Boga o Jego dalsze prowadzenie, 
mądrość, odwagę i roztropność, abyśmy 
rozpoznawali Jego wolę i wypełniali ją w na-
szych planach i działaniach.

Warszawa, 15 grudnia 2021 roku
ks. Piotr Gaś

Część I:  
Cele do realizacji w latach 2022-2026

Cel strategiczny 1: Społeczność

Działania na rzecz aktywizacji życia para-
fialnego oraz rozwoju naszej wspólnoty
Działanie 1A: Efektywna komunikacja we-
wnętrzna (do członków Zboru) i zewnętrz-
na poprzez Informator Parafialny, ogłosze-
nia parafialne, stronę internetową Parafii, 
media społecznościowe (YouTube, Facebo-
ok, Instagram).

co dzień, stając się ambasadorami naszej 
wiary i naszej wspólnoty.
Działanie 1D: Wyłonienie liderów aktywi-
zujących Parafian w grupach, zespołach  
i inicjatywach prowadzonych przez Parafię.

Cel strategiczny 2: Diakonia

Wzmocnienie aktywności Parafii w ob-
szarze pomocy potrzebującym, zarówno 
tym związanym z naszą wspólnotą, jak  
i osobom spoza naszego środowiska,  
w tym uchodźcom z innych krajów
Działanie 2A: Wyłonienie liderów i wo-
lontariuszy poprzez organizację spotkania 
ogólnoparafialnego „Diakonia w Parafii 
Świętej Trójcy – stan i drogi rozwoju”.
Działanie 2B: Uruchomienie Komisji Diako-
nijnej jako ciała podległego Radzie Parafial-
nej, z rocznym planem działania, cykliczny-
mi spotkaniami, budżetem projektowym 
przydzielonym przez Radę, silną reprezen-
tacją młodzieży.

Cel strategiczny 3: Nieruchomości

Projekty remontowe i rewitalizacyjne na-
szych najważniejszych nieruchomości wy-
magających pilnych działań
Działanie 3A: Remont generalny kamienicy 
przy ul. Kredytowej.
Działanie 3B: Remont generalny budynku 
cmentarza przy ul. Młynarskiej.
Działanie 3C: Remont budynku kościoła we 
Włochach, przy ul. Cietrzewia.

Cel strategiczny 4: Tabita

Opracowanie nowych koncepcji funkcjo-
nalnych ośrodka Tabita 
Działanie 4A: Stworzenie możliwych do 
realizacji w przyszłości nowych koncepcji 
funkcjonalnych ośrodka Tabita, alternatyw-
nych do obecnego modelu. 
Działanie 4B: Opracowanie szczegółowego 
planu wdrożenia wraz z biznesplanem dla 
wybranej koncepcji.

KIERUNKI STRATEGII  
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE  
NA LATA 2022-2031

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie jest wspólnotą silną tradycją, 
otwartością i różnorodnością. Jest strażnikiem dziedzictwa, ostoją tożsamości, ale jedno-
cześnie społecznością inkluzywną i innowacyjną. Widzi siebie w wielu rolach: duszpaster-
skich, opiekuńczych, usługodawczych, kulturowych. Role te pełni dla rozmaitych partnerów, 
odbiorców i klientów: kościelnych, świeckich, instytucjonalnych i prywatnych, wewnętrz-
nych (parafianie) i zewnętrznych.
Mamy za sobą wiele wieków doświadczeń. Dysponujemy dobrami wypracowanymi ciężką 
pracą poprzednich pokoleń. O nasze dziedzictwo historyczne, duchowe i materialne jeste-
śmy zobowiązani dbać i je dalej rozwijać. Niniejszy dokument jest wynikiem pogłębionych 
dyskusji i pracy warsztatowej członków Rady Parafialnej kadencji 2017-2022. Ufamy, że 
pomoże przyszłym Radom oraz całemu Zborowi w odpowiedzialnym, przemyślanym i celo-
wym działaniu na rzecz Parafii, jej członków i społeczności, w której żyjemy. 

Działanie 1B: Bieżące prowadzenie reje-
stru aktywności parafialnych oraz stałe 
poszerzenie tej oferty o nowe inicjatywy, 
aby umożliwić Parafianom szybkie i łatwe 
dowiedzenie się, w jakie aktywności Parafii 
mogą się włączyć, w tym dalsze rozwijanie 
współpracy z parafiami partnerskimi za 
granicą. 
Działanie 1C: Wzmocnienie kultury organi-
zacyjnej Parafii tak, by Parafianie chętnie  
i aktywnie dawali świadectwo w grupach  
i środowiskach, w których funkcjonują na 

Część II:  
Cele do realizacji w latach 2022-2031

Cel strategiczny 5: Edukacja

Dalszy rozwój działań edukacyjnych reali-
zowanych przez naszą wspólnotę
Działanie 5A: Uruchomienie liceum ewan-
gelickiego. 
Działanie 5B: Dalszy rozwój placówek 
oświatowych, w tym m.in. uruchomienie 
przedszkola i szkoły integracyjnej.
Działanie 5C: Realizacja pozaszkolnych 
form edukacji, takich jak nauka języków 
obcych, kursy „cyfrowy senior”, zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, otwarte 
zajęcia na temat ewangelicyzmu (z wyko-
rzystaniem różnych mediów).

Cel strategiczny 6: Kultura i komunikacja

Aktywność Parafii na polu kultury oraz 
wzmocnienie wizerunku
Działanie 6A: Wzmocnienie obecności 
kulturalnej Parafii w Warszawie, poprzez 
kontynuację współpracy z partnerami przy 
realizacji wydarzeń oraz realizację stałych 
aktywności w ciągu dnia w tygodniu w ra-
mach akcji „Otwarty kościół”.
Działanie 6B: Zbudowanie szerokiej rozpo-
znawalności Parafii w sieci poprzez rozwój 
działalności Studia Lutheraneum, produk-
cję wysokiej jakości treści o szerokim zasię-
gu medialnym, współpracę z innymi, atrak-
cyjnymi partnerami medialnymi w sieci 
oraz inspirowanie wolontariuszy/Parafian 
do tworzenia własnych treści wzmacniają-
cych przekaz Parafii.
Działanie 6C: Wzmacnianie wizerunku  
Parafii poprzez działania PR, w tym aktywi-
zowanie Parafian do samodzielnego rea-
gowania na informacje w sferze publicznej 
oraz aktywne budowanie relacji z dzienni-
karzami i influencerami.

Rada Parafialna, grudzień 2021 roku 
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Zbliżający się jubileusz dwustuczterdziesto-
-lecia ukończenia budowy i poświęcenia 
gmachu ewangelickiego kościoła św. Trójcy 
w Warszawie zawsze skłaniał do refleksji na 
temat osiemnastowiecznego zboru, które-
mu udało się to wielkie zadanie: postawie-
nie wielkiego pomnika luteranizmu w stoli-
cy arcykatolickiej Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Sam budynek, materialny symbol  
i pamiątka po tej niemieckojęzycznej (prze-
de wszystkim) gminie wyznaniowej, od 
dawna skłaniał do zadumy, podobnie jak 
historia parafii. Historia ta trwała nieprze-
rwanie przez dziesięciolecia, jednak odda-
lenie czasowe i przemijanie pokoleń spra-
wiły, że wiedza o okolicznościach budowy 
kościoła stopniowo zanikała. Istniały do-
kumenty archiwalne, ale pamięć nieprzy-

DWA JUBILEUSZE A EWANGELICKA WSPÓLNOTA PAMIĘCI

woływana i fakty nieuobecniane na nowo 
– jak przekonują specjaliści od badań pa-
mięci – znikają z ludzkiej świadomości, sta-
jąc się nieaktualne. Przeszłość traci kontakt  
z teraźniejszością, stając się „archiwum”, 
czyli sferą wiedzy, która jest niedostępna dla 
zbiorowości. 
Aby odwrócić tę sytuację potrzebne jest 
przypomnienie, inaczej nazywane „aktem 
pamięci”, które ma na celu powiązanie 
przeszłości i teraźniejszości i uczynienie tej 
pierwszej relewantnej (mającej znaczenie) 
dla tej drugiej. Ten akt nie jest działaniem 
bezinteresownym, gdyż łączenie przeszłości 
z teraźniejszością, budowanie continuum 
czasowego, potrafi silnie spajać zbiorowości 
i ma wpływ na tożsamość jej członków. 
Zbiorowości, które można nazwać „wspól- 

notami pamięci”, w analogii do rozpow-
szechnionego w badaniach pamięci okreś-
lenia „kultury pamięci”1. Czas miniony 
przestaje być w nich czymś, co odeszło, 
zniknęło, zostało utracone. Staje się czymś 
istotnym dla teraźniejszości, uobecnionym,  
a wydarzenia z dawnych lat zostają „przejęte” 
i przystosowane do potrzeb chwili obecnej  
i potrzeb ludzi przywołujących przeszłość, co 
będzie widać za chwilę.
Tak było w końcu lat siedemdziesiątych XIX 
w., gdy mijało sto lat od chwili poświęcenia 
kościoła. Wydarzenia ze środkowych lat 
rządów króla Stanisława Augusta, gdy lute-
rańskie kolegium kościelne w Warszawie 
z prezesem Michałem Gröllem i Starszym 
Kościoła bankierem Piotrem Tepperem prze-
prowadziło wielką inwestycję budowy na 
długie lata najwyższego i najobszerniejszego 
budynku w mieście, symbolu oficjalnej 
(po latach formalnych zakazów) obecności 
protestantów w stolicy, należały już do 
dawnej przeszłości. Nie było łączności  
z tamtymi pokoleniami, żywa pamięć została 
zerwana. Uwagę przykuły inne wydarzenia, 
gdyż parafia przetrwała w międzyczasie kilka 
„trzęsień ziemi”, okresów dramatycznych 
wydarzeń politycznych: zaborów, wojen 
napoleońskich, a potem także powstania 
listopadowego. To ostatnie uniemożliwiło 
świętowanie pierwszego okrągłego, pięć-
dziesięcioletniego jubileuszu powstania 
kościoła, przypadającego w końcu 1831 r., 
miesiąc po wybuchu powstania. W roku 1831 
całymi miesiącami zresztą nie odbywały 
się zebrania kolegium2. Nie mniejszym 
szokiem dla coraz bardziej wrastającego  
w miejską tkankę społeczną zboru był gorący 
okres manifestacji narodowych w 1861 r. 
i powstanie styczniowe. W okresie tym za-

służony dla parafii drugi pastor Leopold Otto, 
jeden z bohaterów tej opowieści, musiał 
czasowo wyemigrować (wybrał się na Śląsk 
Cieszyński). Echa osiemnastowiecznych 
dziejów parafii zostały w ten sposób zagłu-
szone przez odgłosy kolejnych wielkich 
wydarzeń.
To się miało jednak niedługo zmienić. Kilka lat 
po powrocie ks. Otto w 1875 r. do Warszawy 
w parafii stanęła kwestia zbliżającego się 
jubileuszu stulecia poświęcenia kościoła. 
Zbiegło się to w czasie ze zmianami perso- 
nalnymi i stopniową polonizacją zboru. 
Orientującego się na niemieckość pierw-
szego pastora Juliusa Ludwiga zastąpił  
w dużej mierze zasymilowany do polskości 
Karol Gustaw Manitius, a drugim został 
gorący polski patriota Otto. Dzięki temu  
język polski, wcześniej używany w kontak-
tach z władzami, ale w działalności kościel-
nej traktowany trochę pomocniczo, zyskał 
równoprawne miejsce podczas samych 
obchodów. Oprócz rozwoju kompetencji 
w języku polskim wśród duchownych  
i członków zboru zachodził proces wnikania 
społeczności luterańskiej w społeczeństwo 
warszawskie. Gmina warszawska urosła  
w poprzedzających dekadach w siłę, a jej 
szeregi wzmocnił szereg rodzin niemieckich, 
które przeniosły się do Królestwa Polskie-
go (czyli zaboru rosyjskiego) w okresie 
sprowadzania tzw. „pożytecznych cudzo-
ziemców” po 1815 r. Fala migrantów napły-
wała do lat czterdziestych XIX w., w tym też 
okresie zaczęły pojawiać się w Warszawie 
warsztaty i małe zakłady produkcyjne na-
leżące do niemieckich przybyszów, które 
potem rozwinęły się na jedne z największych 
firm kraju. Parafia składała się więc nie tyle 
z potomków dawnych rodzin luterańskich  

1  Dobrym przewodnikiem po tych badaniach jest m.in.: Astrid Erll, Kultura pamięci: wprowadzenie, Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego 2018.

2  Ludwik Jenike, Kronika Zboru Ewangielicko-Augsburskiego w Warszawie: 1782 do 1890, Warszawa: [s.n.], 1891, s. 54.
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z pokolenia jej założycieli, ale głównie  
z nowych członków. Jubileusz był więc także 
wyrazem ich wpływów i potęgi ekonomicznej. 
Wrastanie tych zborowników w społeczeń-
-stwo warszawskie nie oznaczało stapiania 

się z nim w sposób całkowity: wyznanie po-
zostawało mocnym wyznacznikiem tożsa- 
mościowym, a katolicy i ewangelicy rzadko 
konwertowali. Pod względem religijnym 
obie grupy pozostawały sobie w dużym 
stopniu obce, o czym świadczą wspomnie-
nia mieszkańców Warszawy tego czasu,  
np. Stanisława Gieysztora (rzymskiego 
katolika), który opisał swoje wrażenia  
z pobytu w kościele św. Trójcy (nastrój  
i wygląd świątyni skojarzył mu się z syna-
gogą, a nie ze świątynią chrześcijańską)3. 
Można dodać, że zaprowadziła go tam druga 
żona jego dziadka, znanego lekarza Tytusa 
Chałubińskiego, Niemka bałtycka. Mieszane 
małżeństwa nie były bowiem rzadkie, jednak 
wiązały się one z wychowaniem dzieci 

w wyznaniu poszczególnych rodziców  
(np. synowie w wyznaniu ojca, córki – wy- 
znaniu matki), podziały religijne były więc 
 reprodukowane w następnych pokoleniach. 
Nie ulega wątpliwości jednak, że ewan-
gelicy nie separowali się towarzysko. 
Odwrotnie, ich aktywność zawodowa 
wymagała posiadania dobrych kontaktów 
ze środowiskiem dominującym, czyli kato-
lickim, a także solidaryzowania się z krajem, 
w którym żyli. Jak pisano w tym czasie 
w „Tygodniku Ilustrowanym”: „Obecnie 
stanowczo utrzymywać można, że cała 
niemal inteligencja zboru ewangelickiego 
w Warszawie składa się z Polaków, którzy, 
oprócz nazwiska, nic w sobie niemieckiego 
nie mają […] nie zaniedbując przytem  
i szerszych obowiązków względem kraju, 
z którego dążeniami i potrzebami we 
wszystkiem się solidaryzują”4. Te wszystkie 
czynniki odzwierciedlały się także w upa-
miętnieniach.

3	 Stanisław	Gieysztor,	Moja Warszawa, Warszawa 2010, s. 277.
4 „Tygodnik Illustrowany”, 7 stycznia 1882, nr 315, s. 10.

Jubileusz 1881 r. miał za zadanie przede 
wszystkim przypomnieć wydarzenia sprzed 
stu lat. Nadano mu charakter religijny,  
a więc był wydarzeniem wewnątrz-zbo-
rowym. Nie próbowano uczynić z niego 
wydarzenia ponadkonfesyjnego, a nacisk 
został położony na sam obiekt celebra-
cji, czyli na budynek kościoła, określony  
w artykule na temat jubileuszu „widomym 
pomnikiem przeszłości”5. Postanowiono  
dokonać jego gruntownego remontu, któ-
ry już i tak był potrzebny, gdyż ostatni re-
mont przechodził on pół stulecia wcześniej,   
w 1830 r. (wówczas też pokryto jego dach 
miedzią)6, zaś kilka lat wcześniej zdążono 
już wyrównać teren wokół kościoła7. Zbie-
ranie ofert zaczęło się w 1878 r. Zachowały 
się rachunki z tego wielkiego przedsięwzię-
cia, w którym brały udział przedsiębiorstwa 
należące do ewangelików8. Inicjatywa ucz-
-czenia stulecia wyszła od prezesa kole-
-gium kościelnego, znanego dziennikarza  
i publicysty Ludwika Jenikego. Remontem kie-
rował znany wówczas warszawski architekt- 
ewangelik Jan Heurich (ojciec), a w komi-
tecie restauracyjnym znaleźli się pasto-
rowie oraz kilku znaczniejszych członków 
kolegium, inny komitet zaś miał zbierać 
składki na ten cel. Zbieranie składek było 
działaniem odpowiedzialnym i publicznym,  
a w kraju policyjnym, jakim było wówczas 
Królestwo Polskie, wymagało zgody Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych w Petersbur-
gu (za pośrednictwem generał-gubernatora 
warszawskiego)9. Zgodę otrzymano bez 
problemu, w czym na pewno pomogły do-
bre układy z władzą, jakie budował m.in. po-

przedni, nieżyjący już wówczas, wspomniany 
proboszcz Ludwig. W ciągu niecałych trzech 
lat zebrano ponad 18 tys. rubli, czyli tyle, 
ile było trzeba, podkreślano więc potem, że 
parafia dokonała tak kosztownego przedsię-
wzięcia samodzielnie10. Jak wspomniałem 
roboty wykonywały zakłady ewangelickie,  
w tym największe wówczas zakłady murar-
skie Kazimierza Granzowa. Dodatkowo złot-
nik Teodor Werner bezinteresownie pozłocił 
krzyż, a kupiec Jan Szlenkier podarował  
22 żyrandole z brązu za sumę ok. 2 tys. rs 
(nienajgorszą ówczesną roczną pensję).  
Restauracja nie była pozbawiona ingerencji 
w tkankę zabytku, choć starano się zacho-
wać oryginalny styl, jaki architekt (Szymon 
Bogumił Zug) nadał swemu dziełu. Odno-
wiono dach i latarnię kościelną, a także 
tynk na ścianach. We wnętrzu zmiany były 
większe, m.in. wymieniono ołtarz: drewnia-
ny zastąpiono marmurowym, pozłocono też 
elementy filarów, a ławki kościelne przema-
lowano z białych na szare. Zmieniono też do-
stęp do ołtarza, gdyż „przy ołtarzu zbudowa-
no szeroki występ to jest stopień, aby nie jak 
dotąd zgodnie z kształtem ołtarza przystępu-
jący do Komunii takowy obchodzili, lecz aby 
przed ołtarzem klękali […]”11. 
Oprócz remontu uznanej za wspólnoto-
we dziedzictwo świątyni zdecydowano się 
na istotny „akt pamięci” w postaci wydru-
kowania historii zboru i zadanie to zlecono 
Leopoldowi Otto. Oprócz tego, że był du-
chownym, był on także publicystą i należał 
do elity inteligencji warszawskiej. Historia 
parafii nie była powszechnie znana wśród 
jej członków, brakowało bowiem spisanych 

5 [Leopold Otto], Stuletnia rocznica poświęcenia kościoła pod wezwaniem Trójcy świętej w Warszawie, „Zwiastun Ewangeliczny”, 19 (31) 
stycznia 1882, nr 4, s. 75–78 (tu: s. 75).

6  Ludwik Jenike, Kronika zboru…., s. 53.
7  Ibidem, s. 152.
8	 	AGAD,	Akta	Kollegium	Kościelnego	Zboru	E-A	Warszawskiego,	Wydziału	Kasowego,	sygn.	921.
9  Ibidem, k. 123.
10  [Leopold Otto], Stuletnia rocznica, s. 76.
11  Ibidem, s. 77.
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dziejów, nie licząc krótkich artykułów i przy-
czynków w wydawanym przez Otto „Zwia-
stunie Ewangelicznym”. Publikacja ta miała 
więc się stać istotną podwaliną czegoś no-
wego; warszawsko-ewangelickiej świado-
mości historycznej, która miała mocniej 
scalać wspólnotę i dawać nadzieję na jej 
zwartość w przyszłości. Kronika miała pole-
gać na rozbudowaniu artykułu na temat pa-
rafii w „Zwiastunie”, a zlecając ją w 1878 r. 
kolegium kościelne zapewniało, że stanie się 
„cenną pamiątką jubileuszu”. Jednocześnie 
wskazano na finansową rentowność tego 
przedsięwzięcia (sprzedaż książeczki miała 
się zwrócić z nawiązką)12. Dziełko to wydano 
w języku polskim oraz niemieckim, by każdy 
parafianin mógł się z nim zapoznać. Oprócz 
tego postanowiono dodatkowo wybić pa-
miątkowy medal przedstawiający widok 
kościoła, a na rewersie stosowny napis łaciń-
ski, który był świadomym odniesieniem do  
o sto lat wcześniejszego medalu wybitego 
dla uczczenia nowego kościoła. Ten dzie-
więtnastowieczny medal wybił ewangelik, 
medalier Jerzy Bruno Pusch13. Egzemplarze 
kosztowały po cztery ruble14.
Sama uroczystość jubileuszowa została za-
planowana w dokładne stulecie poświęce-
nia, 30 grudnia 1881 r. Ustalono, że nabo-
żeństwo – o godzinie 10-tej z rana – będzie 
dwujęzyczne, niemieckie i polskie, a po-
przedzi je mała „procesja” o godzinie 9-tej. 
Wyszła ona z sal ochrony, czyli z budynku 
domu starców i sierot na rogu ulicy Erywań-
skiej (Kredytowej) i Placu Ewangelickiego15 
(dziś S. Małachowskiego)16. Wybór tego 
miejsca wynikał z faktu, że był to budynek 

bardzo niedawno wybudowany przez zbór 
i stanowił przedmiot dumy władz parafial-
nych. Pochód dotarł do kościoła, a następnie 
uczestnicy zajęli przeznaczone im miejsca  
w kościele. Organizacja tej „procesji” nie 
była sprawą łatwą, gdyż trzeba było wybrać 
jej uczestników, którymi mieli być ważniejsi 
członkowie zboru oraz goście. Sporządze-
nie tej listy wymagało konkretnych decyzji: 
wzmacniała ona, ale i do pewnego stop-
nia współtworzyła, podziały hierarchiczne  
w obrębie wspólnoty. Do grupy tej weszli 
przyjezdni pastorowie, gdyż na długo przed 
jubileuszem wysłano listy zapraszające pro-
boszczów różnych parafii w Królestwie Pol-
skim. Wielu z nich przesłało prośby o uspra-
wiedliwienie nieobecności, obecnych było 
więc ostatecznie tylko trzech: z Nowego 
Dworu, Wiskitek i Mariampola. W pochodzie 
brały udział też nieznane z imienia osoby  
z „władz rządowych”. Program nabożeństwa 
odzwierciedlał stosunki językowe w parafii: 
główna część i kazanie ks. Manitiusa były po 
niemiecku, a drugie kazanie ks. Otto i koń-
cowa liturgia po polsku. Nowo utworzony 
(w 1881 r.) chór parafialny zaśpiewał m.in. 
kantatę Beethovena po polsku, a pieśń za-
mykającą – po niemiecku17. I znów, dekoracji 
dostarczyły ewangelickie przedsiębiorstwa: 
ogrodnicy Hoserowie dostarczyli kwiatów 
do sal ochrony, a Ulrichowie do kościoła. 
Sprzedażą zaś Kroniki zboru zobowiązały się 
zająć księgarnie: E. Wendego oraz Gebeth-
nera i Wolffa18, a także Sennewalda, za cenę 
1 rubla i 20 kopiejek19 za egzemplarz. 

12	 	AGAD,	Akta	Kollegium	Kościelnego	Zboru	E-A	Warszawskiego,	Wydziału	Kościelnego,	sygn.	453,	k.	1–3.
13	 	https://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/jerzy-bruno-pusch	(dostęp	8	grudnia	2021	r.).
14  Ludwik Jenike, Kronika zboru…., s. 167.
15	 	Aleksander	Łupienko,	Ewangelicki zakątek w dziewiętnastowiecznej Warszawie. Nieruchomości parafii Św. Trójcy wokół placu 

Ewangelickiego,	„Kronika	Warszawy”,	2017,	nr	1,	s.	49–70	(tu:	s.	55).
16	 	AGAD,	Akta	Kollegium	Kościelnego	Zboru	E-A	Warszawskiego,	Wydziału	Kościelnego,	sygn.	453,	k.	22.
17  [Leopold Otto], Stuletnia rocznica, s. 78.
18	 	AGAD,	Akta	Kollegium	Kościelnego	Zboru	E-A	Warszawskiego,	Wydziału	Kościelnego,	sygn.	453,	k.	79,	81.
19  Ludwik Jenike, Kronika zboru…., s.171.

Kazanie ks. Otto zostało wydane w postaci 
małej broszurki na pamiątkę i dzięki temu 
można je dziś poznać. Duchowny zawarł 
w nim wyraźne odwołania do tego, co dziś 
nazywamy kulturą pamięci. Wskazał na akt 
wspominania jako istotny element budowa-
nia przyszłości, podkreślając, że „w przeszło-
ści każdej, przyszłość leży”, a „przeszłość nie 
ginie”. Wiek dziewiętnasty – można dodać 
– przyniósł świadomość tego, że przeszłość 
powinna być zachowywana dla żyjących. Nie 
wystarczało już, że wypełniała ona „księgi 
żywota” każdego chrześcijanina, zapisane  
w Niebie, jak to tradycyjnie ujmowano. 
Miała teraz być zachowywana także dla po-
tomnych na Ziemi. Kazanie miało jasną kon-
strukcję: przeszłość zboru ukazana została 
jako fundament, na którym ma się budo-
wać przyszłość. Przeszłością tą była działal-
ność zboru od XVIII w., nie tylko związana  
z głoszeniem Słowa Bożego, ale z inicjatywa-
mi charytatywnymi i społecznymi (prowa-

dzeniem różnych instytucji, w tym szpitala) 
oraz życiem najbardziej oddanych parafian, 
np. dra Jana Fryderyka Wilhelma Malcza. 
„Przeszłość ta pozostawiona wam została 
prawem dziedzictwa i na tę przeszłość wy 
żywi, dziś w murach Kościoła naszego zgro-
madzeni, szczególniej wy zborownicy, patrz-
cie, schylcie czoła przed nią i wsłuchajcie 
się w echa brzmiące z mogił cmentarnych 
a zrozumiecie”20 – grzmiał (jak to sobie 
można wyobrazić) ks. Otto. Programem na 
przyszłość był dalszy kult Chrystusa i opie-
ranie swego życia na wierze. Innymi sło-
wy: zachowanie przez członków wspólnoty  
(w tym wypadku parafii i szerzej Kościoła) 
swej tożsamości wyznaniowej. 
Nie wspomniał przy tym o wydarzeniu, które 
miało miejsce w tym czasie i które zaliczyć 
można do burz dziejowych, jakie nie omijały 
miasta także i wtedy. W pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia, czyli kilka dni przed ju-
bileuszem, doszło do paniki w niedaleko 
położonym od placu Ewangelickiego katoli-
ckim kościele św. Krzyża, w której zginęło kil-
kadziesiąt osób. Wina za wywołanie paniki 
spadła na pewnego Żyda, w związku z czym 
25, 26 i 27 grudnia doszło w reakcji do se-
rii ataków na sklepy i mieszkania żydowskie 
w Warszawie, które przeszły do historii jako 
„pogrom 1881 roku”. Prasa donosiła o nazwi-
skach ofiar paniki oraz o szczegółach zacho-
wania warszawian w czasie pogromu, w tym 
także na temat podobnych zajść we wsiach 
wokół miasta. Zepsuło to atmosferę końca 
roku i było symptomem pogarszających się 
relacji między społecznością chrześcijańską 
i żydowską w Warszawie, relacji, które były 
coraz bardziej napięte z powodu osiedlania 
się w Królestwie Żydów z Rosji, zmuszonych 
do migracji przez władze, Żydów, którzy nie 

20 Leopold Otto, Kazanie w dniu pamiątki obchodu stuletniej rocznicy poświęcenia kościoła Trójcy Świętej…, Warszawa: w drukarni 
Alexandra	Ginsa,	1882,	s.	6.
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znali języka polskiego i których nazywano 
litwakami. Kolegium kościelne św. Trójcy 
stanęło więc przed dramatyczną decyzją, 
co robić z jubileuszem. Nie zrezygnowano  
z głównych obchodów, bardzo dawno już 
zaplanowanych, ale odwołano uroczystą 
wieczerzę, jaka miała mieć miejsce z udzia-
łem znaczniejszych parafian i gości w gma-
chu Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim 
Przedmieściu w wieczór po nabożeństwie. 
Jubileusz stał się dzięki temu okazją do wy-
kazania się duchem obywatelskim. Wszyst-
kich kilkudziesięciu zaproszonych, którzy zło-
żyli na ten cel składki, zapytano, czy zgadzają 
się, by przeznaczyć ten fundusz na potrzeby 
poszkodowanych w pogromie. I wszyscy pi-
semnie to potwierdzili21.
Przygotowanie jubileuszu i jego obchody 
dużo mówią o ówczesnej parafii. Pokazują 
przywiązanie parafian, w dużej mierze po-
chodzących z nowoprzybyłych rodzin nie-
mieckich (trudno – z braku źródeł – ustalić, 
jaką część stanowiły), do tradycji miejscowej 
i przyjęcie historii zboru za własną. Pokazują 
siłę ekonomiczną przedsiębiorstw prowa-
dzonych przez rodziny ewangelickie, które 
miały się jeszcze bardziej rozwinąć do 1914 r., 
dzięki handlowi z Rosją i które miały stać 
się potem bardzo ważne dla przemysłu nie-
podległej Polski. Pokazują też przemiany 
językowe w parafii. Właśnie w roku jubile-
uszu kolegium uchwaliło zrównanie ważno-
ści nabożeństw niedzielnych po niemiecku 
i polsku, co miało już wkrótce skutkować 
zmianami w ich liturgiach (nabożeństwa 
polskojęzyczne miały być także połączone  
z Komunią Św.). Trudno ustalić, ilu wśród 
kilkunastu tysięcy warszawskich ewangeli-
ków czuło się kulturowymi Niemcami i mó-
wiło po niemiecku. W spisie powszechnym 

z 1897 r. niecałe 48% parafian podało język 
polski jako ojczysty, a prawie 50% niemie-
cki, ale – jak oceniał Tadeusz Stegner – tych 
drugich pewnie było kilka procent mniej22, 
w każdym więc razie ponad 40%. Oznacza-
ło to, że proces polonizacji zboru poczynił 
duże postępy. Te stosunki nadal ewoluo-
wały w kolejnych latach, szczególnie, że na 
czele Kościoła (Konsystorza) stanął w 1895 
r. po raz pierwszy od dawna przekonany do 
polskości Manitius, po którym od 1905 r. 
stery dzierżył propolsko nastawiony Juliusz 
Bursche. 
Najważniejszymi czynnikami zmian były 
pierwsza wojna światowa, okupacja nie-
miecka od 1915 r., próba stworzenia lojal-
nego wobec II Rzeszy Kościoła luterańskiego  
w Królestwie, następnie zaś klęska Niemców 
w wojnie i powstanie nowego państwa pol-
skiego, z którego wielu poczuwających się 
do niemieckości luteranów wyemigrowało. 
Międzywojnie stało się zaś okresem dalszej 
polonizacji grona duchownych, do którego 
wstępowali kolejni przekonani do polskości 
młodzi ludzie, ale nie polonizacji parafian, 
gdyż burze dziejowe i rozwój wykluczających 
się ideologii narodowych już przed 1918 r. 
sprawił, że w tak dużych miastach jak War-
szawa tożsamość kulturowo-językowa mu-
siała się przełożyć na świadomość narodową 
i potrzebę podejmowania ostatecznych wy-
borów, czy jest się Polakiem czy Niemcem. 
Parafia składała się już więc głównie ze zde-
klarowanych Polaków, obywateli odrodzo-
nego państwa, oraz Niemców, przedstawi-
cieli mniejszości narodowej. Był to więc już 
okres nie tyle przemian tożsamościowych, 
co polaryzacji. Juliusz Bursche, superinten-
dent generalny i do początku lat dwudzie-
stych pierwszy pastor warszawski, wspierał 

21	 	AGAD,	Akta	Kollegium	Kościelnego	Zboru	E-A	Warszawskiego,	Wydziału	Kościelnego,	sygn.	453,	k.	42–43.
22  Tadeusz Stegner, Ewangelicy warszawscy 1815–1918, Warszawa: Semper, 1993, s. 127.

adaptowanie się Kościoła do nowych wa-
runków po 1918 r., ale starał się przy tym 
służyć wszystkim wiernym niezależnie od 
ich języka, który uznawali za ojczysty. Niem-
cy stanowili mniejszość wśród wiernych, 
mieli „swoich” księży, którym było blisko 
do państwa niemieckiego, ale prym wśród 
duchowieństwa nadawali – podobnie jak to 
było w czasach Królestwa Kongresowego po  
1815 r. – ci, którzy przyznawali się do związ-
ków z polskością. 
Jubileusz stupięćdziesięciolecia poświęcenia 
kościoła przypadał na początek lat trzydzie- 
stych. Dane z roku jubileuszu, 1931, pokazu-
ją, że na ponad 19 tys. luteranów warszaw-
skich ponad 14 tys., a więc prawie trzy czwar-
te, stanowili Polacy23. Wierni niemieccy 
dystansowali się od nich w wielu kwestiach, 
przede wszystkim w kwestii pełnej lojalności 
i wsparcia odrodzonego państwa polskiego 
przez władze kościelne z J. Burschem na cze-
le. Wszystkie te okoliczności: zdecydowane 
poparcie polskiej racji stanu przez Kościół 
luterański (najbardziej propolski – obok obu 
jednot Kościoła reformowanego – odłam 
protestantyzmu w międzywojennej Polsce) 
oraz polaryzacja wśród wiernych w Warsza-
wie, znalazły oddźwięk w kolejnej rocznico-
wej uroczystości kościelnej.

Brak szczegółowych źró-
deł do tego drugiego 
jubileuszu nie pozwala 
na wniknięcie w sprawy 
jego organizacji, ale re-
lacje prasowe pozwalają 
na przedstawienie sa-
mych obchodów. Wiado-
mo, że już w lutym 1929 r. 
prezes Kolegium Kościel-
nego wysunął sprawę 
uczczenia stupięćdzie-
sięcioletniej rocznicy po-
święcenia gmachu koś-
cioła przez wmurowanie 
dwóch tablic pamiątkowych we wnętrzu 
zboru24. Chodziło o tablice upamiętniające 
pastora Gottlieba Ringeltaubego, probosz-
cza parafii z okresu budowy kościoła oraz  
ks. Leopolda Otto. Był to jednak wyda-
tek uznany za zbyt duży: dwie marmuro-
we tablice oraz marmurowe popiersia obu 
duchownych ponad nimi miały kosztować  
30 tys. zł25. I tu znów natrafiamy na skom-
plikowane okoliczności, które miały towarzy-
szyć jubileuszowi. Taką dziejową burzą był 
tym razem wielki kryzys, który wybuchł na 
świecie na jesieni 1929 r., a który na dobre 
dał się odczuć w Polsce, kraju nadal w du-
żym stopniu rolniczym i mniej powiązanym 
z rynkami finansowymi, w pierwszej poło-
wie lat trzydziestych. Koniec 1931 r. był więc 
okresem załamania i niepokojów społecz-
nych, które miały się wzmagać w kolejnych 
miesiącach, nie było więc mowy o wielkich 
wydatkach jubileuszowych. 
Postawiono więc na działania bardziej sym-
boliczne i związane z aktem upamiętniania 
(aktem pamięci), czyli wydanie albumu jubi-
leuszowego. Tym razem postanowiono una-

23	 	Jarosław	Kłaczkow,	Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918–1939,	Toruń:	Wydawnictwo	Naukowe	UMK,	2017,	s.	31.
24	 	AGAD,	Akta	Kollegium	Kościelnego	Zboru	E-A	Warszawskiego,	Wydziału	Kościelnego,	sygn.	453,	k.	97.
25  150-lecie Kościoła,	„Głos	Ewangelicki”,	13	grudnia	1931,	nr	50,	s.	2.
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ocznić osiągnięcia parafii, których zebrało się 
przez kolejne pięćdziesiąt lat od 1881 r. jesz-
cze więcej. W albumie reprodukowano fo-
tografie wszystkich zabudowań kościelnych 
(gmach kościoła, dom parafialny, szkoła im. 
M. Reja, pastorówka), gmachów zborowych 
instytucji charytatywnych ulokowanych na 
Woli, szpitala, szkół ewangelickich i należą-
cych do nich domów letnich, a także grafiki 
przedstawiające zasłużonych przewodniczą-
cych kolegium kościelnego. Album miał być 
wydany w 1500 egzemplarzach, a fotografie 
wydane jako pocztówki (było ich czterdzie-
ści), sprzedawane w kompletach po 1 zł 
60 gr (ostatecznie cena nieco wzrosła). Po-
cztówki miały także cel popularyzowania in-
stytucji i gmachów zborowych w kraju, gdyż 
parafianie, którzy je wykupią mieli się nimi 
posługiwać w swej korespondencji26.
30 grudnia zorganizowano uroczyste nabo-
żeństwo, poprowadzone m.in. przez Juliu-
sza Burschego, na którym miał być obecny 
prezydent Warszawy. Zwieńczeniem dnia 
był wieczór słowa i pieśni zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej. W atmosferze świątecznej 
uczczono jubileusz kilkoma przemowami  
w wypełnionej po brzegi sali konfirmacyj-
nej w budynku parafialnym koło kościoła. 
Uroczystość zorganizowało stowarzyszenie 
polskie, w tym języku omówione były dzie-
je budowy kościoła oraz objaśnienia pokazu 
przezroczy z budynkami parafialnymi (m.in. 
kaplicą Halpertów i kaplicą w szpitalu ewan-
gelickim). Spotkanie poprowadził prof. Karol 
Michejda, niedawny redaktor „Zwiastuna”  
i profesor z Wydziału Teologii Ewangelickiej.  
To było jedynie wprowadzenie. Właściwe 
obchody jubileuszu przełożono na wiosnę 

następnego roku. Powody mogły być róż-
ne: lepsza pogoda, nadzieja, że polepszy się 
sytuacja ekonomiczna itp. Ostatecznie datą 
świętowania został 8 maja. Redakcja „Głosu 
Ewangelickiego” w tym dniu przygotowała 
dwa teksty: mowę pastora Ringeltaubego  
z uroczystości poświęcenia kościoła w 1781 r. 
(w polskim tłumaczeniu) oraz opis historii 
parafii. Wyrażono życzenie, by przyszłe po-
kolenie umiało cenić przeszłość i by władze 
parafii potrafiły dalej „prząść zadzierzgniętą 
nić tradycji”27. Budowa wspólnoty pamię-
ci trwała dalej. O jubileuszu, podobnie jak  
o tym z 1881 r., donosił „Tygodnik Ilustrowa-
ny”28, w krótkiej notce wzbogaconej kilkoma 
reprodukcjami grafik przedstawiających bu- 
dynek kościoła oraz wizerunek jednego 
z prezesów kolegium, Samuela Bogumiła 
Lindego, a także fotografiami trzech wybra-
nych zabudowań zborowych. W tekstach 
tych istotny był m.in. wątek przestrzenny, 
podkreślano bowiem peryferyjność i sła-
by stan zagospodarowania terenu wokół  
kościoła w XVIII w. oraz jego centralność  
w wieku XX. 
W przeddzień głównego jubileuszu wieczo-
rem wspomniano zmarłych na cmentarzu 
przy ul. Młynarskiej. Przypomniano zasłużo-
nych dla parafii działaczy i inne wybitne jed-
nostki, także bojowników o niepodległość. 
Miało to za zadanie nie tylko łączenie prze-
szłości z teraźniejszością, ale i legitymizację 
wspólnoty luterańskiej w ramach państwa  
i narodu polskiego i ich burzliwej historii.
I tym razem centralnym wydarzeniem było 
niedzielne uroczyste nabożeństwo poran-
ne, rozpoczęte przy wypełnionej po brzegi 
świątyni (wiernych obliczano na ok. 5 tysię-
cy)29. W kościele byli obecni tym razem liczni 

26  Upominek jubileuszowy, „Zwiastun Ewangeliczny”, 1932, nr 18, s. 144.
27  W 150-ą rocznicę poświęcenia kościoła Ewang.-Augsburskiego w Warszawie 1781–1931,	„Głos	Ewangelicki”,	8	maja	1932,	nr	19,	s.	2–4	

(tu: s. 4).
28  Jubileusz Kościoła Ewang., „Tygodnik Ilustrowany”, 14 maja 1932, nr 20, s. 321.
29  Echa obchodu 150-letniego jubileuszu Kościoła ew. augsb. w Warszawie,	w	„Głos	Ewangelicki”,	15	maja	1932,	nr	20,	s.	2–3.

przedstawiciele polskich władz. Był wśród 
nich szef Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Narodowego (MWRiOP) Janusz 
Jędrzejewicz, wiceminister, dyrektor waż-
nego dla Kościoła Departamentu Wyznań 
MWRiOP, wojewoda, szef Biura Wyznań 
Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych, szef Kancelarii Wojskowej prezydenta, 
wiceprezydent miasta, komendant policji, 
pułkownik Sztabu Głównego oraz niżsi rangą 
pracownicy administracji. Obecni byli także 
przedstawiciele innych Kościołów: metropo-
lita Kościoła Prawosławnego Dionizy (Wale-
dyński), superintendent Kościoła reformo-
wanego Stefan Skierski wraz z członkami 
kolegium kościelnego, naczelny kaznodzieja 
Kościoła Metodystycznego dr Price, a także 
przedstawiciele Konsystorza luterańskiego 
oraz czterdziestu księży z różnych miast pol-
skich. Najważniejszym gościem był jednak 
prezydent Ignacy Mościcki, który przybył 
jako ostatni, witany przez gospodarzy para-
fii, przewodniczącego kolegium kościelnego 
senatora Ludwika Józefa Everta (organizato-
ra obchodów), proboszcza ks. Augusta Lotha 
oraz przewodniczącego Wydziału Porządku 
i Administracji Gustawa Jeutego, po czym 
zasiadł na pozłacanym fotelu niedaleko oł-
tarza, obok zwierzchnika Kościoła Juliusza 
Burschego. Liturgię odprawił ks. Edmund 
Bursche, brat zwierzchnika i profesor Wy-
działu Teologii Ewangelickiej. Kazanie wygło-
sił Juliusz Bursche. Swymi wspomnieniami 
związanymi z budynkiem kościoła podzielił 
się następnie proboszcz Loth, który w dzie-
ciństwie był świadkiem opisywanego przeze 
mnie jubileuszu z 1881 r.
Nie zapomniano o podstawowych zasadach 
budowy wspólnoty pamięci: do celebracji 
rocznicy włączono bowiem następne po-
kolenie. Była to młodzież szkolna ze szkół 

ewangelickich w Warszawie, dwóch gim-
nazjów i dwóch szkół powszechnych (było 
to przed reformą szkolną z 1933 r., zwaną 
od nazwiska ministra – obecnego zresztą 
na uroczystości – reformą jędrzejewiczow-
ską, gdy m.in. wprowadzono licea). Sporą 
część uczniów, choć nie większość, stano-
wili ewangelicy. Młodzież została ustawiona  
w dwóch szeregach wzdłuż uliczki wiodącej 
do kościoła od ul. Królewskiej. Następnie 
poczty sztandarowe stanęły we wnętrzu 
świątyni, za fotelami prezydenta i general-
nego superintendenta. 
Było to nie tylko czczenie rocznicy poświęce-
nia kościoła, było to świętowanie nowej roli 
Kościoła w Polsce, roli, jaką mu wyznaczyli 
dawni duchowni z L. Otto na czele oraz ów-
cześni z J. Burschem na czele. Kościoła, który 
miał być życzliwy sprawie polskiej i lojalny 
odrodzonemu państwu. Jednocześnie Koś-
cioła o wielkich ambicjach i wypełniającego 
misję odnowy Polaków. Idea ta bazowała 
na dawnej historii protestantyzmu w Rze-
czypospolitej, tej szesnastowiecznej, jako 
legitymizacji istnienia Kościoła protestan-
ckiego w katolickiej Polsce, oraz wyznacza-
niu właściwej drogi dla katolickich rodaków. 
Ks. Otto wierzył, że Polaków da się przeko-
nać do protestantyzmu, w XX w. było to już 
mrzonką, jednak idea niesienia czystego 
Słowa („doprowadzić ludzi do samodziel-
ności w wierze”) oraz piętnowania czarnych 
okresów historii polskiej (uosabianych m.in. 
przez szlachtę czasów saskich czy jezuitów) 
była nadal aktualna. Dodatkowo wzmoc-
niona misją wspierania zagrożonego w XX 
w. chrześcijaństwa. To wszystko znalazło się  
w kazaniu J. Burschego30. Całe obchody jubi-
leuszu były triumfem tej idei. Naczelne wła-
dze państwa przybyły wysłuchać tych słów  
i legitymizować propolską politykę, usłyszały 

30  Przedruk w: Mowa na 150-lecie kościoła naszego w Warszawie…,	„Głos	Ewangelicki”,	12	czerwca	1932,	r.	13,	nr	24,	s.	1–2.
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kilka gorzkich zdań na temat przywar ultraka-
tolickiej Polski, ale też zapewnień o podziwie 
dla „starych Kościołów” ze strony ewangeli-
ków. Mogło się w tych chwilach wydawać, 
że ewangelicy stanowią naprawdę istotną –  
i niezbędną – część społeczeństwa polskie-
go, o czym marzył zwierzchnik. Zauważali to 
inni. Autor rzeczowej w istocie relacji z uro-
czystości, przeznaczonej dla wiernych Niem-
ców, także zwrócił na to uwagę: w 1781 r. król 
nie był skłonny przybyć (nie wypadało mu?) 
na poświęcenie kościoła św. Trójcy, którego 
projekt wzbudzał jego najżywsze zaintereso-
wanie, a w 1932 r. na jubileuszu byli obecni 
przedstawiciele najwyższych władz z prezy-
dentem na czele31. W „Zwiastunie” redaktor 
Zygmunt Michelis, duchowny o orientacji 
polskiej, choć niechętny Burschemu, rozta-
czał podobną, choć bardziej radykalną wizję. 
Podzielił on dzieje ewangelicyzmu w Polsce 
na etapy. Walka o niepodległość i bohater-
stwo na placu boju należały do przeszłości 
– przynajmniej tak się wówczas wydawało 
– a obecnie był czas prowadzenia społeczeń-
stwa polskiego na wyższy poziom cywiliza-
cyjny, tropem przodujących gospodarczo i 
społecznie państw protestanckich (tu widać 
wpływ idei ks. Otto), jednocześnie wyzwala-
jąc naród polski „z ciemnoty wstecznictwa i 
zabobonów”. Drogą do tego była wierność 
Ewangelii i ideał bycia „uświadomionym, 
gorliwym i agresywnym ewangelikiem”32.
Nie było to bez wpływu na jedność war-
szawskiej parafii, polaryzując ją jeszcze bar-
dziej. Polityka zwierzchnika Kościoła nie była 
aprobowana przez tę część wiernych, która 
identyfikowała się z kulturą niemiecką. Uro-
czyste nabożeństwo zostało w rezultacie 

zbojkotowane przez duchownych parafii 
łódzkich oraz tych, którym polityka propań-
stwowa się nie podobała. Wśród nazwisk 
wspomnianych czterdziestu księży luterań-
skich obecnych na nabożeństwie majowym 
widać niemal wyłącznie nazwiska zwolen-
ników J. Burschego. Prowadził on politykę 
lojalności państwu polskiemu, ale związaną 
także mocno z apoteozą własnego wyznania 
i budowania na nim tożsamości. Wyrazem 
tego była także uroczysta akademia, jaką 
zorganizowano po południu tego samego  
8 maja w gmachu Filharmonii Warszawskiej. 
Tutaj prym wiódł Edmund Bursche, który 
przedstawił dzieje reformacji w Polsce oraz 
Władysław Ludwik Evert, syn prezesa kole-
gium i przyszły przewodniczący Federacji 
Ewangelików Polskich33, radykalny zwolen-
nik polityki angażowania się politycznego 
Kościoła, który w sposób niedwuznaczny 
udowadniał wyższość wyznania luterańskie-
go nad katolickim34. 
Drugi jubileusz także ilustruje dobrze pe-
wien moment dziejowy, w jakim znajdowała 
się parafia. Pokazuje polaryzację i petryfiku-
jące się podziały na grupy narodowe i ros-
nące mury międzyludzkie, mimo wszystkich 
wysiłków zwierzchnika Kościoła, by bronić 
wiernych niemieckojęzycznych przed zaku-
sami radykalizującego się państwa polskie-
go. Pokazuje dobrze cele władz kościelnych 
i ich postawę względem państwa, które 
czasem potrafiło odwzajemnić kierowane 
wobec niego pozytywne uczucia. Rok 1932 
stanowił moment triumfu idei silnego i liczą-
cego się Kościoła ewangelickiego, w którym 
podziały wewnętrzne nie rozsadzały jeszcze 
ogólnej spoistości. Moment być może ostat-

31  Das 150jährige Jubiläum der Einweihung der ev.-lith. Kirche in Warschau,	“Hausfreund.	Evangelischer	Volks-Kalender	für	das	Jahr	1933”,	
s. 65–71 (tu: s. 67).

32	 Zygmunt	Michelis,	W obliczu jubileuszu, „Zwiastun Ewangeliczny”, 8 maja 1932, nr 19, s. 145–146.
33	 Jarosław	Kłaczkow,	Kościół…, s. 157 i nn.
34  Echa obchodu 150-letniego…, s. 3.

ni, gdyż niecały rok później w Niemczech 
doszli do władzy hitlerowcy, którzy szybko 
zdobyli serca części niemieckich wiernych 
w Warszawie, Wielki Kryzys dalej niszczył 
kraj i radykalizował społeczeństwo, któ-
rego więzi po śmierci Józefa Piłsudskiego  
w 1935 r. zaczęły wykazywać symptomy 
niemal rozpadu, szczególnie w mniejszych 
ośrodkach. Zaś na niwie kościelnej doszło 
do poważnego kryzysu w relacjach z pań-
stwem w czasie negocjacji ustawy regulu-
jącej status Kościoła ewangelickiego w RP 
(uchwalonej w 1937 r.).
Niezależnie od tego czarnego scenariusza, 
który zaczął się wówczas ziszczać, trzeba 
zwrócić uwagę na cechy wspólne obu ju-
bileuszy. W obu brali udział wszyscy, dla 
których ważna była tożsamość ewangeli-
cka, tożsamość religijna. W obu przekaz  
o przeszłości miał być dostępny i przystęp-
ny dla współczesnych. Przekaz był popu-
laryzowany, ale też upraszczany, by mógł 

być łatwiej przyswojony, by historię dawno 
zmarłych ludzi łatwiej było uznać za własną. 
W obu nie wspominano o niesnaskach i po-
działach w społeczności budującej gmach 
świątyni, wynikających z zawartej niedługo 
wcześniej unii z ewangelikami reformowa-
nymi (parafia podzieliła się na zwolenników  
i przeciwników unii). W przekazie nie było 
miejsca na takie szczegóły, szczególnie je-
śli komplikowały przekaz i mogły zniechę-
cać młodych. Oba jubileusze uświadamiają  
w końcu, że jeden budynek, jeden obiekt 
historyczny, może ogniskować wysiłki wo-
kół budowania wspólnoty pamięci, być  
widomym symbolem zbiorowości, która się 
z nim z jakichś powodów utożsamia. Jest 
jednocześnie niemym świadkiem historii, 
niewzruszonym i nieświadomym znaczeń, 
jakie mu nadają grupy ludzkie. Daje „dach 
nad głową” każdemu, kto się z nim chce 
związać, niezależnie od języka, w którym 
przemawia. 

Aleksander Łupienko

Kościół Świętej Trójcy na pocztówce z 1931 r.
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WARSZAWA DLA UCHODŹCÓW

WYDARZENIA

Ostatnie miesiące znów boleśnie przypomi-
nają nam o niedoli tych, którzy tracą swoje 
domy lub muszą opuścić je w wy-niku wojny 
czy braku środków do życia – o uchodźcach 
i migrantach, którzy tym razem zostali wy-
korzystani w rozgrywkach politycznych za 
naszą wschodnią granicą.
Poruszeni sytuacją na granicy włączyli-
śmy się aktywnie w akcję „Warszawa dla 
uchodźców”, odpowiadając na apel pre-
zydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, 
metropolity warszawskiego abp. Kardynała 
Kazimierza Nycza, naczelnego rabina Polski 
Michaela Schudricha, zwierzchnika Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego Biskupa Jerzego 
Samca, Biskupa Naczelnego Kościoła Staro-
katolickiego Marka Marię Karola Babiego, 
ks. Bogdana Krubę w imieniu Kościoła Gre-
ckokatolickiego i ks. Doroteusza Sawickiego 
w imieniu Polskiego Autokefalicznego Koś-
cioła Prawosławnego.

Paczki z darami dla potrzebujących można 
było przynosić m.in. do naszego kościoła  
i do kancelarii parafialnej zaledwie przez  
tydzień od 21 do 28 listopada.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym pa-
rafianom za tak ogromny odzew. Dzięki 
Państwa otwartym sercom i hojności uda-
ło nam się zebrać 44 kartony darów, wśród 
których znalazła się nie tylko odzież, ale  
i żywność potrzebna na granicy, a także koce 
ratunkowe i akcesoria dla niemowląt i dzieci.  
Wszystkie te paczki to ponad tysiąc różnych 
niezbędnych do godnego życia artykułów, 
które pojechały już w środę 1 grudnia do 
potrzebujących. 
Gorąco dziękujemy za okazane serce  
i współczucie.

Justyna Stanisławska
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REKOLEKCJE MŁODZIEŻY DIECEZJI WARSZAWSKIEJ  
W WIŚLE

w Kościele Ewangelicko-Reformowanym. 
Wspólnie poznaliśmy historię mściwego 
Samsona i jego impulsywności. Wieczór 
upłynął nam przy rozmowach, wspólnych 
grach i przekąskach. Następnego dnia na 
porannym spotkaniu, które prowadził ks. 
Sebastian Madejski odgrywaliśmy scenki 
z życia biblijnego Józefa i jego braci. Za-
stanawialiśmy się nad trudnymi relacjami  
w rodzinie i skupialiśmy się na przebacze-
niu oraz pojednaniu z bliźnimi. 
Kolejnym punktem programu była wyciecz-
ka do Cieszyna, gdzie zwiedzaliśmy z prze-
wodniczką miasto oraz Kościół Jezusowy. 
Po miejskim spacerze oraz czasie wolnym 
na kawę i ciastko powróciliśmy do Wisły. 
Następnie w ramach wieczornej społecz-
ności prowadzonej przez ks. Grzegorza Fry-
dę uczestniczyliśmy we wspólnym uwiel-

bieniu. W czasie wieczoru pieśni i modlitwy 
mieliśmy okazję poznać postać biblijne-
go Dawida, któremu przyszło mierzyć się 
z wielkim Goliatem. Dzień zakończył się 
wspólnym czasem na sport, gry planszowe 
i integrację. 
Ostatniego dnia poranną społeczność pro-
wadziła Zofia Niemczyk, studentka teologii 
ewangelickiej z Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Opowiadała o Pryscylli i Akwili, 
małżeństwie wzmiankowanym w Nowym 
Testamencie. Zastanawialiśmy się nad 
chrześcijańskim małżeństwem i relacjami 
w rodzinie. Po południu byliśmy w górach, 
na ściance wspinaczkowej i w parku lino-
wym. Chłodny dzień umiliło nam ognisko 
z kiełbaskami i wiślańską herbatą z zielin.
Na koniec dnia powróciliśmy bezpiecznie 
do swoich domów również autokarem.  
Wspaniale, że z parafii Św. Trójcy w War-
szawie udało się zorganizować największą 
grupę - ośmioosobową. Mam nadzieję, że 
w przyszłości młodzież jeszcze w szerszym 
gronie będzie chciała brać udział w tego 
rodzaju wyjazdach i rekolekcjach. Przede 
wszystkim dziękujemy Bogu za błogosła-
wiony czas spędzony aktywnie w górach  
i nad Jego Słowem!

Mateusz Jelinek
Ks. Sebastian Madejski

PREZENT POD CHOINKĘ

Wśród 6 625 paczek, które zostały zebrane 
w ramach akcji „Prezent pod choinkę” dla 
dzieci (Ukraina, Białoruś, Rumunia, Mołda-
wia) znalazło się 208 z Warszawy. Zrobili je 
parafianie/parafianki i uczniowie/uczennice 
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trój-
cy w Warszawie, Parafii Ewangelicko-Refor-
mowanej w Warszawie, Społecznego LO nr 5 
w Milanówku, Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Leonarda da Vinci, Niepubliczne-
go Przedszkola „Wesoły Autobus”, 69 L.O. z 
oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów  
Powstania Warszawskiego 1944, Liceum Fil-
mowego przy WSF, Liceum Kreacji Gier Wi-
deo przy WSF, Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego, Niepublicznego Przed-
szkola „Szkrabki”, Przedszkola nr 52, Przedszkola 420 Nasza Bajka.

WSZYSTKIM WIELKIE I SERDECZNE PODZIĘKOWANIA !!!!!

W dniach 11-13 listopada 2021 r. w Wiśle odbyły się rekolekcje dla młodzieży z Diece-
zji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i z Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego. Pierwszego dnia ekumeniczny autokar wyjechał z Warszawy i zabierał po dro-
dze ewangelicką młodzież. 33 uczestników z Warszawy (z trzech parafii), Łodzi, Pabianic, 
Zelowa, Łasku, Bełchatowa i Kleszczowa zagościło na trzy dni w Domu Gościnnym Parafii  

w Wiśle-Jaworniku. Wydarzenie współor-
ganizowała grupa robocza złożona z mło-
dych duchownych i praktykantów ewan-
gelickich parafii: ks. Arkadiusz Raszka,  
ks. Grzegorz Fryda, ks. Sebastian Madejski, 
praktykant Mateusz Jelinek, studentka te-
ologii Zofia Niemczyk.
Już pierwszego dnia po przyjeździe uda-
liśmy się pieszo na pobliską górę Soszów, 
aby w ramach spaceru zobaczyć okolice  
i górskie widoki. Po powrocie i krótkiej inte-
gracji braliśmy udział w studium biblijnym 
prowadzonym przez Mateusza, Jelinka 
praktykanta i kandydata na duchownego 
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KONCERTY W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

W sezonie jesienno-zimowym nasz kościół 
znów wypełniły dźwięki muzyki. Jak co roku 
udało nam się gościć Festiwal Krzyżowa 
Music oraz XXX Jubileuszowy Warszawski 
Koncert Muzyki Cerkiewnej – tym razem 
słuchaliśmy artystów z Łotwy, Rumunii, 
Węgier i Litwy, również w bardziej współ-
czesnych brzmieniach.
Licznie zgromadzona publiczność mogła 
również wziąć udział w koncercie w ramach 
Festiwalu Barok w Radości. Koncert, który 
odbył się pod kopułą związany był z pięć-
setną rocznicą śmierci Josquina Desprez. 
Dzieła tego kompozytora wykonał legen-
darny francuski zespół Ensemble Clément 
Janequin pod charyzmatyczną dyrekcją 
Dominique’a Visse’a. Koncert poprzedziła 
prelekcja Pana Jakuba Burzyńskiego, który 
wprowadził publiczność w świat barokowej 
muzyki.

W ramach Festiwalu Muzyki Europy 
Wschodniej Eufonie nasz kościół odwie-
dził, nieprzerwanie działający od 1940 ro-
-ku, wystąpi Chór Radia Łotewskiego pod 
batutą swojego dyrektora artystycznego, 
Sigvardsa Klavy. W repertuarze znalazły się 
utwory łotewskich, polskich, francuskich  
i szwedzkich kompozytorów XX wieku. 
Usłyszeliśmy także wspaniałe wykonanie 
„Ave Maria” na chór mieszany Antona 
Brucknera oraz „Die zwei blauen Augen” 
Gustava Mahlera w aranżacji kompozytora 
i dyrygenta Clytusa Gottwalda.
W muzyczną podróż kilkakrotnie zabierał 
nas również chór Semper Cantamus pod 
dyrekcją Pani kantor Zuzanny Kuźniak – 
najpierw w „Muzycznej bajaderce” – kon-
cercie w ramach tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa, a potem podczas 
Koncertu Reformacyjnego, podczas które-

Organiści Roman Szlaużys i Damian Skowroński. Przy fortepianie Anna Gaś

go mogliśmy podziwiać muzykę protestan-
cką nie tylko w wykonaniach chóralnych, 
ale i fortepianowych i organowych, dzięki 
talentom Anny Gaś, Romana Szlaużysa  
i Damiana Skowrońskiego.
Przed nami jeszcze Koncert Bożonarodze-
niowy oraz wykład Katedry Warsawianisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego „W samym 
centrum Warszawy”, które tradycyjnie za-
kończą rok wydarzeń artystycznych w na-
szej parafii.

Mam nadzieję, że mimo trwającej pande-
mii kolejny 2022 rok będzie równie udany  
i spotkamy się na ciekawych i różnorod-
nych wydarzeniach kulturalnych, które tak 
bardzo wzbogacają i umilają życie Człon-
ków naszego zboru.

Tekst: Justyna Stanisławska
Zdjęcia: Łukasz Gierdalski

Chór Semper Cantamus pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak
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W dniu 5 grudnia młodzież z trzech parafii ewangelickich w Warszawie świętowała wspól-
nie adwent. Tego dnia pod wieczór w warszawskim kościele św. Trójcy odbyło się Nabo-
żeństwo Młodzieży Ewangelickiej. Liturgię poprowadzili wspólnie ks. Sebastian Madejski 
i Mateusz Jelinek. Na podstawie słów z Księgi Izajasza ks. Sebastian wygłosił rozważanie  
o zazdrości i miłości Bożej. W czasie nabożeństwa młodzież luterańska i reformowana czy-
tała Pismo, śpiewała, modliła się oraz wspólnie przystąpiła do spowiedzi i sakramentu Wie-
czerzy Pańskiej. Następnie w sali parafialnej odbyła tradycyjna adwentówka. Przy adwen-
towym stole  - przy dźwiękach kolęd i ciepłym barszczu - młodzież miała okazję, aby poznać 
się bliżej i złożyć sobie życzenia.

Zdjęcia: Grzegorz Fryda
Opis: Mateusz Jelinek

MŁODZIEŻOWA ADWENTÓWKA

Jesienne popołudnie. W sali parafialnej 
zgromadziło się ponad dwadzieścia osób. 
Dobrze było zobaczyć się znów mimo pa-
nującej pandemii i nieszczególnej pogody, 
podzielić nowinkami, złożyć życzenia jubi-
latkom i przy słodkim poczęstunku prze-
nieść się w czasie i przestrzeni oglądając 
wyświetlane na ekranie zdjęcia letnich 
widoków: Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego, rozległe zielone jeszcze łąki, tor-
fowiska, jeziorka pokryte bagienną roślin-
nością, żeremia bobrów i lasy sosnowe na 
wydmach. To oaza dzikiej przyrody o zagad-
kowo brzmiącej  nazwie... Bagno Całowanie 
obejmujące obszar 1200 ha na terenie po-
wiatu otwockiego w odległości około 30 km 
od Warszawy.

Pochodzenie nazwy bagna jest trudne do 
ustalenia podobnie jak położonej w pobli-
żu wsi Całowanie. Dziś zamieszkuje ją około 
700 osób. Kroniki wspominają o jej istnie-
niu w XVI wieku. W późniejszych wiekach 
zmieniała swoich właścicieli. Na przełomie 
XIX i XX wieku przez około siedemdziesiąt 
lat była własnością ewangelickiej rodziny 
Drewitzów. W 1872 roku dzierżawcą folwar-

ku Całowanie został Karol Drewitz (1846-
1936), syn architekta urodzony w Berlinie 
w 1846 roku. Jako młody człowiek został 
zmobilizowany do armii pruskiej i walczył 
o zjednoczenie Niemiec w wojnie z Austrią 
w 1866 i Francją w 1870 roku. Po powrocie 
do cywila, za radą krewnych mieszkających 
na Pomorzu przybył do Królestwa Polskie-
go. Wkrótce po zamieszkaniu w wydzierża-
wionym folwarku poznał młodą i posażną 
Laurę Wernerównę, córkę warszawskiego 
aptekarza. Niebawem w warszawskim koś-
ciele Świętej Trójcy odbył się ich ślub.
Za pieniądze pochodzące z posagu żony 
Drewitz wykupił na własność dzierżawiony 
majątek i zajął się warzywnictwem. Mał-
żonkowie doczekali się dwojga dzieci. Syn 
Teodor urodzony w 1877 roku ukończył  
w Bydgoszczy gimnazjum, szkołę rolniczą  
i kurs weterynarii. Po powrocie do Cało-
wania wspólnie z ojcem zajął się gospo-
darką. Drewitzowie przystąpili do pracy 
nad udoskonaleniem gatunku ziemniaków.  
W tym celu sprowadzali nasiona i bulwy 
pochodzące z różnych krajów, głównie z po-
łudniowej Europy i Ameryki. W 1909 roku 
udało się wyhodować pierwsze, nie tylko  
w Królestwie Polskim, ale i w całym Impe-
rium Rosyjskim, rodzime gatunki. Otrzy-
mały one nazwy Syrena i Warszawa. Po 
zaprezentowaniu ich na wystawie rolniczej  
w Petersburgu w 1912 roku, Drewitzowie 
powrócili do Całowania ze złotym meda-
lem. Zachęceni sukcesem podjęli dalsze 
prace nad wyhodowaniem smacznych 
białych ziemniaków. Tak powstały kolejne 
popularne rodzime gatunki Klio, Garwolin, 
Almy. Na łamach Gazety Rolniczej publiko-
wali swoje opinie na temat upraw i produk-
cji rolnej oraz hodowli bydła.

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE KOŁA PAŃ I SENIORÓW 

O dzikiej przyrodzie okolic Warszawy i dziejach pewnej rodziny

Bagno Całowanie
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W 1908 roku Teodor Drewitz 
ożenił się z Anielą Manitius, 
wnuczką ks. Karola Gustawa 
Manitiusa (1823-1904), pan-
ną uzdolnioną artystycznie  
i starannie wykształconą  
(studiowała m.in. w Lozan-
nie). Wychowana w duchu 
patriotycznym na apel pre-
miera Ignacego Paderew-
skiego o tworzenie Skarbu 
Narodowego dla niepodległej 
Polski oddala na ten cel część 
swojej złotej biżuterii. Jako 
dziedziczka Całowania zajmowała się po-
radnictwem gospodarczym dla kobiet wiej-
skich. W czasopiśmie Bluszcz zamieszczała 
artykuły na tematy związane z gospodarką 
wiejską ilustrując je własnymi rysunkami. 
Warto dodać, że pasją pani Anieli było 
malarstwo, rysunek i fotografia. Dla kościo-
ła katolickiego w pobliskich Warszowicach 
namalowala dwa obrazy.
Teodor Drewitz dzięki „ziemniaczanym suk-
cesom” stał się znaną i popularną osobą  
w lokalnym środowisku. W niepodległej 
Polsce został sędzią pokoju, wstąpił do 
Związku Ziemian Powiatu Otwockiego, 
w którym pełnił liczne funkcje z wybo-
ru. Współpracował z I Pułkiem Strzelców 
Konnych w Garwolinie, w 1924 roku stał 
się współfundatorem i ojcem chrzestnym 
pułkowego sztandaru, organizował zawo-
dy hippiczne i fundował nagrody dla zwy-
cięzców w tych i innych zawodach sporto-
wych. Założył we wsi szkołę początkową  
i wspierał lokalną spółdzielczość. W latach 
trzydziestych został mianowany wójtem  
w pobliskich Sobieniach-Jeziorach. Dre-
witzowie byli rodzicami trzech córek Zofii, 
Ireny i Hanny.
Wybuch II wojny światowej położył kres 
rodzinnemu szczęściu. Latem 1939 roku 
Aniela Drewiczowa udała się na Podlasie  
w okolice Krynek, by pomagać swojej 

córce Zofii spodziewają-
cej się drugiego dziecka. 
Tu zastał ją wybuch wojny  
i wkroczenie armii czerwonej. 
W 1941 roku wraz z córką  
i jej dziećmi została wywie-
ziona do kołchozu Biały Jar  
w zachodniej Syberii. W koń-
cu 1944 roku rodzina uzy-
skała pozwolenie na powrót 
do Polski. Aniela nie dotarła 
do kraju. Zmarła z wycień-
czenia w marcu 1945 roku  
w europejskiej części Rosji  

i tam została pochowana. Teodor Drewitz 
i pozostała część rodziny nadal mieszkała 
w Całowaniu. Na folwarku pomoc i schro-
nienie znajdowały osoby zagrożone re-
presjami ze strony okupanta. Posiadłość  
Drewitzów stała się też punktem kontakto-
wym dla tworzącej się akowskiej partyzant-
ki. W 1941 roku Teodor został aresztowany, 
za odmowę podpisania folkslisty pozba-
wiono go funkcji wójta w Sobieniach-Je-
ziorach i przez dziesięć dni przesłuchiwano  
w areszcie garwolińskim. Po kilkunastu 
miesiącach, w lipcową noc 1942 roku do 
majątku przyjechali gestapowcy i żandar-
meria z Garwolina.
Przeprowadzono rewizję i zatrzymano 
wszystkie osoby przebywające na folwar-
ku. Cztery osoby zostały natychmiast roz-
strzelane za ogrodzeniem. Pozostałych 
przewieziono do siedziby Gestapo w Gar-
wolinie. Teodor Drewitz został oskarżony  
o ukrywanie polskich oficerów, jego mają-
tek został skonfiskowany, on sam trafił do 
warszawskiej siedziby gestapo w al. Szu- 
cha, stamtąd do więzienia na Pawiaku. 
15 października 1942 roku wraz z innymi 
czterdziestoma więźniami Pawiaka został 
rozstrzelany na wydmie Łuża koło Łomia-
nek. W 1947 roku po ekshumacji zwłoki 
pomordowanych przeniesiono na cmen-
tarz ofiar wojny w Palmirach.

Teodor Drewitz
Groby rodziny Drewitzów znajdują się na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy 
ul. Młynarskiej. Karol Drewitz (1846-1936) 
został pochowany w alei nr 65/1/44, jego 
małżonka Laura zm. w 1920 roku - w alei 
nr 66. Obok znajduje się miejsce spoczyn-
ku najmłodszej córki Anieli i Teodora Dre-
witzów Hanny (1920-2005). 

Cmentarz w Palmirach Symboliczny grób Anieli i Teodora Drewitzów

Miejsce to jest zarazem symbolicznym gro-
bem jej rodziców. Na płycie z czerwonego 
granitu czytamy napis: 

Teodor Drewitz  zm. 1942  Palmiry
Aniela Drewitz  zm. 1945  Rosja
Zawsze pamiętam o Was, córka

Tekst opr. Alicja Sadomska

Jestem studentką medycyny na Uniwersy-
tecie Kraju Saary w Niemczech. Chciałabym 
podzielić się moimi wrażeniami o studiowa-
niu i życiu w tym miejscu. 
Zacznę od samego początku, tzn. od zainte-
resowania studiami w Niemczech i poszuki-
waniem informacji o sposobie rekrutacji, aby 
już w klasie maturalnej wiedzieć, jakie egza-
miny mam zdawać oraz na czym skupić. Już 
w ciągu zeszłych wakacji szukałam informa-
cji o rekrutacji na wydział lekarski u naszego 
zachodniego sąsiada. Nie była to najprostsza 
rzecz, gdyż każda strona, która teoretycznie 

miała być kompendium na temat aplikowa-
nia na studia do Niemiec, dawała odnośnik 
do kolejnej strony, itd. Trudno było znaleźć 
cokolwiek konkretnego. Teraz już wiem, 
że nawet osoby wychowane i uczące się  
w Niemczech nie wiedziały, jak dokładnie 
przebiega rekrutacja. Ostatecznie dowie-
działam się, że powinnam napisać egzamin 
TMS — Test na Studia Medyczne. Egzamin 
opierał się na sprawdzeniu umiejętności 
logicznego myślenia, umiejętności mate-
matycznych, przestrzennych i zapamięty-
wania. Mój termin wypadał 2 tygodnie po 
napisaniu matury, w maju. Test trwa 8 godzin  
z przerwą i trzeba napisać go  na miejscu  
w Niemczech, aczkolwiek dostępnych jest 

CZY WARTO STUDIOWAĆ W NIEMCZECH? WARTO!
TRZY PRZYKŁADY STUDENTÓW NASZEJ PARAFII

Studia medyczne na Uniwersytecie  
Kraju Saary
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wiele centrów testowych do wyboru. Dla 
porównania - osoby wybierające się na stu-
dia medyczne w Anglii mogą podobny test 
na medycynę pisać w Polsce. 
Na maturze, oprócz obowiązkowych przed-
miotów podstawowych, pisałam rozszerzo-
ną matematykę, chemię, biologię oraz an-
gielski. W Polsce rozszerzenie z biologii jest 
niezbędne do rekrutacji na kierunek lekar-
ski, natomiast w Niemczech nie ma znacze-
nia, jakie przedmioty w trybie rozszerzonym 
były zdawane w liceum. Warto podkreślić, 
że niemiecka matura diametralnie różni się 
od naszej. Między innymi liczą się oceny uzy-
skane w ostatnich 2 latach nauki. Poza tym 
w ramach rekrutacji dostaje się dodatkowe 
punkty za pracę jako pomoc w szpitalu (Frei-
williges Soziales Jahr), za roczny wolonta-
riat (29 godzin tygodniowo) np. w teatrze, 
przedszkolu, parafii, telewizji, polityce, jak 
również w szpitalu czy ratownictwie), czy 
też osiągnięcia pozaszkolne. To jest właśnie 
przyczyna, że w Niemczech z reguły ludzie 
zaczynają studia medyczne dopiero kilka 
lat po napisaniu matury po „zebraniu punk-
tów”. Studia medyczne jako jedne z niewielu 
mają tzw. numerus clausus — ograniczoną 
liczbę miejsc, stąd np. w tym roku najlepsze 
oceny z matury nie były gwarantem dostania 
się na medycynę. W Polsce natomiast jedy-
nym wyznacznikiem jest wynik z matury.
W dalszej części rekrutacji zapisy odbywały 
się przez stronę hochschulstart.de, na któ-
rej trzeba wpisać wszystkie swoje wyniki  
z matury, TMS i resztę danych niezbędnych 
do przyjęcia na studia. Zdawało mi się, że 
na rekrutację mam całkiem sporo czasu, bo-
wiem termin składania dokumentów i reje-
stracji na studia przypadał na koniec lipca. 
Wypełniłam stronę tydzień przed terminem, 
zadowolona, że zdążyłam z takim wyprze-
dzeniem. Jednak po naciśnięciu ‘Wyślij’ do-
znałam lekkiego szoku. Wszystkie dokumen-

ty, które załadowałam w formie skanu na 
stronie, musiałam przetłumaczyć notarial-
nie i wysłać pocztą. One też miały  dotrzeć 
do wyznaczonego miejsca w Niemczech do 
końca lipca! Kompletnie nieprzygotowana 
na taki zwrot akcji, o którym nie było mowy 
na żadnym kroku, zaczęłam wyścig z czasem. 
Szukanie na szybko tłumacza, kompletowa-
nie pieczątek ze szkoły, itd. Na szczęście po-
czta tym razem mnie nie zawiodła i wszystko 
dotarło na czas. Następny etap — czekanie 
na ofertę. Po miesiącu czekania byłam już 
nastawiona na studiowanie w Polsce, aż nag-
le pod sam koniec sierpnia dostałam ofertę. 
Późno, ale jak się potem okazało, wiele osób 
otrzymało je jeszcze później. Już zadowolo-
na, że się udało, musiałam ominąć jeszcze 
jedną przeszkodę — niemiecką biurokrację. 
Na wszystko musiałam mieć dokumenty,  
o których oczywiście nie było mowy na żad-
nym kroku aplikacji. Do otrzymania miejsca 
w akademiku nie byłam pewna czy podejmę 
studia w Niemczech, czy w Polsce. 
W Niemczech rok akademicki zaczyna się  
w teorii na początku października, ale  
w praktyce zajęcia rozpoczynają się dopiero 
pod koniec miesiąca. Pozytywnie się zasko-
czyłam, że nie byłam jedynym obcokrajow-
cem na moim roku. Poznałam osoby z całego 
świata — Chile, Włoch, Syrii, Grecji, czy Ko-
rei, które przyjechały tu, do Niemiec studio-
wać medycynę. Niesamowicie doceniam in-
kluzywną, otwartą atmosferę, którą buduje 
nasz uniwersytet, podkreślając że jest prze-
znaczony dla wszystkich, bez względu na 
pochodzenie czy przynależność do LGBTQ. 
Profesor przeprasza nas za nie używanie za 
każdym razem wszystkich zaimków, np. tych, 
które dotyczą osób z różnymi tożsamościami 
płciowymi. Wyobraźcie to sobie w Polsce! 
Przyjemny dla mnie i mojej skromnej stu-
denckiej kieszeni jest fakt, że wszystkie nie-
zbędne książki do nauki dostajemy w formie 

elektronicznej w pdf, za darmo z biblioteki. 
Oczywiście mamy też dostęp do wielkiego 
zasobu książek.
Studia zaczynam dosyć spokojnie biologią,  
fizyką medyczną, chemią i psychologią. 
Głównie chodzi o wyrównanie wiedzy, gdyż 
każdy student rozszerzał w liceum inne przed-
mioty. Wszyscy moi znajomi na medycynie  
w Polsce odstają na pierwszym roku w za-
kresie przedmiotu – „kobyły”, jaką jest ana-
tomia - ja mam ją  dopiero za rok.  System 
nauczania lekarzy w Niemczech jest zna-
cząco inny od tego w Polsce. Po pierwszych 
dwóch latach mam mój pierwszy państwowy  
egzamin lekarski z przedmiotów przedkli-
nicznych, tzw. physikum: anatomii, bioche-
mii, fizjologii, biologii, chemii, fizyki, psycho-
logii i socjologii. Po 5 roku piszę państwowy 
egzamin z przedmiotów klinicznych, a 6 rok 
to staż (W Polsce studia dzielą się na 3 lata 
przedkliniczne, 3 lata kliniki, po nich dopie-
ro rok stażu i jeden egzamin po 6 latach).  
W sumie, jeśli wszystko dobrze pójdzie za-
cznę pracę rok wcześniej niż moi znajomi 
studiujący medycynę w Polsce. Ponadto  
w Niemczech bardzo łatwo jest zmienić 
uniwersytet. Taka możliwość występuje po 
każdym egzaminie lekarskim oraz w ramach 
wymiany miejsc ze studentem z innego  
Uniwersytetu.
Jeśli chodzi o otaczających mnie w Niem-
czech ludzi, to muszę powiedzieć, że są bar-
dzo serdeczni i życzliwi. Każdy z moich zna-
jomych chętnie wyciąga pomocną dłoń. Co 
więcej, w każdy czwartek siadamy wspólnie 
w barze i śpiewamy przy akompaniamencie 
fortepianu i gitary przy kuflu niemieckiego 
piwa. Do naszych śpiewów dołączają też 
właściciele pubu!
Moja legitymacja studencka pozwala mi 
na darmową jazdę komunikacją miejską 
na terenie całego kraju związkowego Saary  
i Luksemburga. Poza tym uniwersytet ofe-
ruję wszelakie zajęcia sportowe bezpłatnie 

lub za symboliczną cenę. Można zapisać się 
na jogę, szermierkę, balet, pływanie, judo  
i wiele więcej. Koszt utrzymania jest porów-
nywalny do Polski. Obiady zazwyczaj jem 
na mensie — studenckiej stołówce. Dostaję 
tam pełny obiad z deserem i darmową do-
kładką za ok. 3 EUR.
Muszę przyznać, że jestem tutaj szczęśliwa. 
Nie ma wyścigu szczurów czy nadmiernej 
presji, z jaką spotkałam się w Warszawie. 
Czuję się również bardzo zadbana przez 
kadrę, która oferuję mi pomoc i podchodzi 
do każdego studenta indywidualnie. Każdy 
może po prostu przyjść i porozmawiać. 
Jeśli ktoś jest zainteresowany studiowaniem 
w Niemczech, a w szczególności medycy-
ny chętnie pomogę w procesie rekrutacji.  
Z mojego własnego doświadczenia wiem,  
że nie chciałabym przechodzić przez to 
wszystko sama. A przyznam szczerze, na-
prawdę warto.

Konstancja Porzycka

Studia teologiczne na Uniwersytecie  
w Lipsku

Od tego roku jestem stu-
dentką teologii ewange-
lickiej na uniwersytecie 
Lipskim. Od dawna wie-
działam, że chcę studio-
wać w Niemczech w celu 
doskonalenia znajomo-
ści języka oraz poznania 
realiów życia w kraju, 
gdzie Kościół ewangeli-
cki jest bardzo duży. Wy-

bór teologii nie był dla mnie ani dla mojej 
rodziny oczywistym, jednak coś mnie w tym 
kierunku pchnęło. Bardzo interesują mnie 
zarówno dyscypliny teologiczne, jak też hi-
storia Kościoła i cieszę się, że mogę się w tym 
kierunku kształcić. 

Zuzanna Welman

Zuzanna Welman
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Chęć studiowania teo-
logii ewangelickiej doj-
rzewała we mnie dość 
długo, a pandemia tylko 
przyspieszyła ten pro-
ces. Uczęszczałem do 
klasy dwujęzycznej z ję-
zykiem niemieckim, co 
oznaczało, że po zdaniu 
odpowiednich certyfi- 

katów miałem możliwość ubiegania się  
o przyjęcie na studia w krajach niemieckoję-
zycznych. Jak każdy pobyt za granicą, studio-
wanie w innym kraju to także dogłębne po-
szerzanie swoich umiejętności językowych. 
Studiuję teologię, aby zweryfikować moje 
powołanie, które jak na razie kieruje mnie  
w stronę służby duszpasterskiej.

Jeremi Budniak

Uniwersytet Lipski to dobry wybór dla nas, 
studentów z Polski, ponieważ jest to uczel-
nia o bardzo dobrych kontaktach międzyna-
rodowych – dla nas szczególnie ważna jest 
ta z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, 
dzięki której to współpracy w Lipsku teologię 
studiowało i studiują obecnie osoby z nasze-
go Kościoła. 

Bycie studentem Uniwersytetu Lipskiego 
umożliwia również uczęszczanie na wykłady 
Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wit-
tenberdze. To doskonała okazja dla nowych 
studentów, ponieważ pozwala na zapo-
znanie się z ofertą edukacyjną oraz przede 
wszystkim często odmiennym podejściem 
do tej dyscypliny naukowej, jaką jest teolo-
gia ewangelicka.
Oba miasta stanowią jedną aglomerację, 
oddalone są od siebie zaledwie o 40 km,  
a przejazd pociągiem (opłacany w ramach bi-
letu semestralnego) trwa zaledwie 20 minut.
Podczas pierwszego semestru studiujemy ła-
cinę, doskonalimy hebrajski oraz poznajemy 
podstawy teologii ewangelickiej – wszystko 
oczywiście w języku niemieckim. W kolej-
nych semestrach czeka nas jeszcze greka – 
wszystkie te trzy klasyczne języki są niezbęd-
ne do dalszego kształcenia teologicznego. 
Jako chrześcijanie mieszkamy w tzw. Akade-
miku Ewangelickim w Halle (niem. Evangelis-
ches Konvikt), które jest nie tylko miejscem 
zamieszkania dla innych studentów, ale tak-
że przyjazną i otwartą społecznością, któ-
ra stanowi wspaniałe miejsce dla młodych  
ludzi, chcących pielęgnować i umacniać 
swoją wiarę. 

Zuzanna Welman i Jeremi Budniak

Jeremi Budniak

W tegoroczne, jesienne porządkowanie 
naszego cmentarza ogromnie zaan-

gażowała się młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 322 im. Jana Brzechwy z Ursynowa. 
Zarzewiem tej – niemal trzymiesięcznej, 
cosobotniej – akcji była wychowanka druh-
ny Ewy W. naszej parafianki, emerytowanej 
nauczycielki, która zapał do dobrego czy-
nu społecznego zaszczepiła w młodzieży.  

I właśnie owa uczennica, dziś mama nasto-
latka uczącego się we wspomnianej szkole, 
swoim pomysłem szkolnego wolontariatu 
na naszym cmentarzu zaraziła kilkanaście 
rodzin. 

Poniżej relacja z przebiegu jednej z sobót  
i kilka zdjęć, które publikujemy za zgodą 
autorki.

WOLONTARIUSZE – WYCHOWANKOWIE 
WYCHOWANKÓW – NA CMENTARZU 

***
Było nas tym razem więcej (aż 17 dziecia-
ków). Na początku wsypywaliśmy do kon-
tenera liście bez worków odzyskując te 
ostatnie, jednakże szybko się okazało, iż 
trudno je okiełznać i „rosną” natychmiast 
po ich wsypaniu. Nawet wrzucenie mło-
dych ochotników do uważnego deptania 
liści w kontenerze nie dawało pożądanego 
rezultatu na dłuższą metę :)  Dlatego też, 
po zapełnieniu pod linię brzegową pojem-
nika (a nawet dwóch) wróciliśmy do trady-
cyjnej metody upychania liści w workach 
i przygniatania nimi tych znajdujących się 
w kontenerze. Jednakże, przynajmniej po 
części,  zdołaliśmy je odzyskać i choć trochę 
byliśmy eko.
Udało się nam posprzątać alejki za mu-
rem na 2/3 jego szerokości (alejki do 50),  
w tym w miarę możliwości dokładnie, także 
pomiędzy paprociami i spod zalegających 
na ścieżce bluszczy w okolice kaplicy Gran-
zowa, skrzyżowanie przy grobie dr Malcza  
i groby przy murze od strony kaplicy Gran-
zowa (aleja C). Garstka zdjęć w załączeniu.
W tym tygodniu będziemy w sobotę. Posta-
ramy się ogarnąć niezrealizowane obszary  
z zeszłego tygodnia ( groby na przeciw sióstr 
diakonis w alei 7 oraz pole przylegające do 

alei 59 i 59a), ale bylibyśmy wdzięczni za 
kolejne wskazówki (co najpierw, gdzie się 
udać, wzdłuż których alej idąc za koleją).
Mamy zamiar zdążyć przygotować jak 
najwięcej na weekend poprzedzający ten  
z dniem pamięci Umarłych i Świętych Pań-
skich, bo z doświadczenia we własnej ro-
dzinie wiem, że już wtedy odbywa się ruch 
na cmentarzu. Tym samym chcielibyśmy 
jak najlepiej zagospodarować nadchodzą-
ce weekendy, a w ten najbliższy pogoda ma 
być ładna.
Czekając na dalsze instrukcje bardzo gorą-
co pozdrawiam,

Aga
P.S. W ten weekend pogoda tak dopisa-
ła, że było cudownie...ale niestety ciepło 
sprawiło, że młodzież nam się szybciej 
męczyła...W przerwie zjedliśmy pączki pod 
grobem rodziny Emila Wedla i wracając za-
szliśmy pod grobowiec Skwarcowa, gdzie 
jeden z ojców, historyk wojskowości, woj-
skowy z WAT opowiedział zafascynowanym 
młodym chłopakom kilka słów o toczących 
się na terenie naszego cmentarza walkach  
i pobliskich miejscach pamięci. 

Oprac. na podst. relacji  
Agnieszki Żebrowskiej-Kucharzyk



34 35

INFORMATOR 4 (110) 2021 INFORMATOR 4 (110) 2021

Prace porządkowe młodzieży ze SP nr 322 na cmentarzu ewangelickim

Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 
znajduje się nagrobek Carla Friedricha 
Tennera, (1783-1859), światowej sławy 
geodety, którego uznaje się za ojca geode-
zji Imperium Rosyjskiego. Współpracując  
z Friedrichem Georgem Wilhelmem Struve 
wyznaczył on i zmierzył łuk południka Zie-
mi, zwany Południkiem lub Łukiem Struve-
go (południk 250,20’). Pomiary południka 
miały na celu określenie najbardziej praw-
dopodobnych rozmiarów i kształtu Ziemi.

Grób Carla Friedricha Tennera znajduje się 
w Alei nr 1, pierwsza przy murze od ulicy 
Młynarskiej (grób 49). Napis cyrylicą na wy-
sokim pomniku nagrobnym, podaje przede 
wszystkim informację, że był generałem 
sztabu generalnego [Imperium Rosyjskie-
go – dopisek D.G.].  Szkoda, że nagrobek 

Pomnik nagrobny Carla Friedricha Tennera na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

(Aleja nr 1, grób 49). Napis na nagrobku (pisany cyrylicą)
informuje, że Tenner był generałem Sztabu Generalnego

wybitnego geodety jest obecnie tak bardzo 
zaniedbany; z każdym rokiem zacierają się 
kolejne litery pisane cyrylicą na pomni-
ku z piaskowca. A przecież grób ten móg-
łby być punktem na turystycznej mapie 
Warszawy, zwłaszcza dla zwiedzających, 
którzy cenią historię rozwoju naukowego  
i gospodarczego Europy, a nie tylko historię 
batalistyczną. Czy ten wybitny naukowiec 
przemierzający z przyrządami geodezyjny-
mi rozległe obszary Rzeczypospolitej nie 
zasłużył na naszą pamięć?

Najdłuższy pomiar południka
Po wojnach napoleońskich odczuwano 
w całej Europie potrzebę posiadania do-
kładnych map topograficznych na potrze-
by wojskowe. W 1816 r. na polecenie cara 
Aleksandra I rozpoczęto wielkie pomiary 
triangulacyjne w Rosji pod przewodni-
ctwem wybitnego astronoma Uniwersy-
tetu w Tartu (Dorpacie) Fridricha Geo-
rga Wilhelma von Struve i geodety Carla 
Friedricha Tennera. Pomiary trwały około  
40 lat (od roku 1816 do 1855). Wykonano je 
południkowo na długości prawie 3 tysięcy 
kilometrów od historycznego miasta Izmaił 
przy ujściu Dunaju nad Morzem Czarnym 
do Fuglenes nad Oceanem Arktycznym  
u wybrzeży północnej Norwegii. Dzięki po-
miarom obejmującym tak długi odcinek 
można było wyznaczyć długość południka 
ziemskiego i kształt Ziemi. Był to ówcześ-
nie najdłuższy pomiar południka. W nauko-
wym i międzynarodowym przedsięwzięciu 
uczestniczyli szwedzcy i norwescy geodeci, 
a także Jan Śniadecki, który przeprowadził 
obserwacje astronomiczne.
Sprzyjającą okolicznością do wykonania 
pomiarów był fakt, że carskie Imperium 

CARL FRIEDRICH TENNER – TWÓRCA ROSYJSKIEJ  
GEODEZJI I JEGO ZAPOMNIANY NAGROBEK
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obejmowało ogromny obszar od Bałtyku 
po Morze Czarne; dlatego większość prac 
została wykonana zasadniczo na obsza-
rze jednego państwa. Pierwszy założony 
punkt znajduje się w obserwatorium w Tar-
tu (Dorpat na terenie dzisiejszej Estonii). 
Obecnie Łuk Struvego (ang. Struve Geo-
desic Arc) przebiega przez dziesięć państw 
(Norwegię, Szwecję, Finlandię, Rosję, 
Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Mołdawię  
i Ukrainę) i jest wpisany na listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO (2005 r.). 

Kim był z pochodzenia Carl Friedrich 
Tenner?

Popularna Wikipedia zawiera różne infor-
macje o jego narodowości: strona niemie-
ckojęzyczna i rosyjska podaje, że był Niem-
cem bałtyckim (po ojcu), jego matka była 
Estonką. Przekonujące są jednak także ar-
gumenty estońskiego historyka Lemminga 
Rootsmae, który w 1984 roku przestudio-
wał materiały archiwalne i postawił tezę  
o estońskim pochodzeniu geodety (ze stro-
ny ojca i matki). 
Tenner urodził się w majątku Ampfer (tak 
na nagrobku) w okolicach Narwy 22 lip-
ca (3 sierpnia wg nowego stylu) 1783 r.,  

w tzw. Estlandii (dziś Estonii), w ówczesnym 
Imperium Rosyjskim. Po dwóch latach ro-
dzina Tennerów przeprowadziła się do ma-
jątku Saare w południowej Estonii, gdzie 
jego ojciec Johann pracował jako zarządca 
na dworze Paula Magnusa von Bock. 
Na życiu młodego Carla zaważyło wydarze-
nie z dzieciństwa, gdy właściciel sprowadził 
do dworu dwóch geodetów, by dokonali 
pomiarów jego posiadłości. Chłopca za-
fascynowała ich praca, a geodeci widząc 
jego zainteresowanie, zapoznali go z zasa-
dami topografii i rysunkiem technicznym. 
Dalszą naukę chłonnemu wiedzy chłopcu 
zapewnił baron Gothard von Manteuffel 
(1762–1832), który wziął go do swojego 
dworu w Rangu, gdzie Carl spędził przeszło 
pięć lat, pobierając domową edukację wraz 
z dziećmi barona. W tym czasie baron koń-
czył pisanie swojej książki o Syberii i sto-
sunkach handlowych między Rosją a Azją, 
którą pragnął zilustrować mapami. Tenner 
wykonał do książki kilka map; dla dalszej 
kwerendy baron wyjechał z Carlem do Pe-
tersburga. Tam uzdolniony młodzieniec, 
zarekomendowany przez Manteuffla, roz-
począł studia w szkole wojskowej. Po ukoń-
czeniu studiów otrzymał stopień oficera  
i pracował w Archiwum Map Sztabu Gene-
ralnego (według informacji na nagrobku do 
sztabu generalnego carskiej armii przydzie-
lono go w 1802 r.). 
W 1805 r. włączono go w skład delegacji 
dyplomatycznej księcia Jurija Gołowki-
na, udającej się do Chin. Tenner w grupie 
geografów miał obowiązek sporządzenia 
„na oko” map podróży przez Syberię; mógł 
teraz przemierzyć miasta i regiony, które 
niegdyś nanosił na mapy dla barona Man-
teuffla. W drodze powrotnej zaznaczył na 
mapach przebieg granicy rosyjsko-chiń-
skiej, w tym fortyfikacje. 

Carl Friedrich Tenner (domena publiczna)

Udział w wojnie z Napoleonem
W wieku 26 lat po raz pierwszy przepro-
wadził wraz z innymi geodetami badania 
metodą triangulacji na rosyjskim wybrze-
żu Bałtyku między Narwą, a stolicą Ro-
sji Sankt Petersburgiem (lata 1809/10).  
W latach 1810/11 kontynuowano pomia-
ry triangulacyjne w Tallinie i Tartu. Swoją 
pracę naukową musiał przerwać w 1812 r. 
z powodu wojny z Napoleonem. W latach 
1812/13 Tenner brał udział w wojnie wal-
cząc pod Smoleńskiem, Borodino, Tarutino, 
Wiaźmą, Krasnoje i w bitwie pod Lipskiem. 
Za swoją odwagę został odznaczony Orde-
rem Św. Jerzego IV klasy. Po wojnie powró-
cił do pomiarów geodezyjnych: najpierw  
w 1816 r. w województwie wileńskim, a na-
stępnych latach – w Kurlandii oraz w guber-
ni grodzieńskiej i mińskiej. 

Współpraca z astronomem Friedrichem 
Struve 
Ważnym punktem w jego karierze nauko-
wej było spotkanie z rosyjskim astronomem 
niemieckiego pochodzenia Friedrichem 
Georgem Wilhelmem Struve w 1828 r.  
w Tartu. Konsekwencją nawiązania współ-

pracy były pomiary triangulacyjne na Ukrai-
nie, w Królestwie Polskim i Besarabii, konty-
nuowane w latach trzydziestych XIX wieku  
i połączenie obydwu linii pomiarowych na-
ukowców - północnej i południowej.

W połowie lat 40. Tenner prowadził po-
miary w Królestwie Polskim. Triangulacja 
w Królestwie jest uważana za najlepszą 
pracę Tennera; podczas tej pracy Tenner 
napisał szczegółową instrukcję przepro-
wadzenia triangulacji. Prace geodezyjne  
w Królestwie miały ogromne znaczenie, 
dzięki nim połączono rosyjską sieć triangu-
lacji z siecią Europy Zachodniej przez Prusy 
i Austrię. Ostatecznym rezultatem współ-
pracy dwóch naukowców był największy  
w tym czasie na świecie pomiar długości 
południka – 2880 km.

Zasługi Tennera w szkoleniu geodetów  
i topografów
Gdy Tenner rozpoczynał pomiary w woje-
wództwie wileńskim, brakowało mu wy-
kształconych pracowników. Co roku szkolił 
pięciu oficerów, których po przeszkoleniu 
musiał zgodnie z zarządzeniem wojskowym 

Punkt pomiarowy południka Ziemi w Bezdzieżu  
na Polesiu (Białoruś). Niewysoki obelisk zakończony czarną, 
marmurową kulą został ustawiony przy kamieniu z 1825 r., 

który wyznacza jeden z punktów triangulacyjnych południka. 
Tzw. „Łuk Struvego”, przebiegający obecnie przez dziesięć 

państw, został wpisany na światową listę dziedzictwa 
UNESCO w 2005 r. (Fot. Dorota Giebułtowicz)

Obmurowany i zabezpieczony szybą znak geodezyjny – 
kamień z datą 1825 r.w Bezdzieżu na Białorusi  

( fot. Dorota Giebułtowicz)
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odsyłać do dowództwa, które przysyłało 
mu kolejnych pięciu – nieprzeszkolonych. 
W końcu udało mu się przekonać przeło-
żonych do przeszkolenia kilkunastu chłop-
ców, którzy nie tylko na stałe zostali jego 
pomocnikami, ale w przyszłości sami stali 
się wybitnymi, samodzielnymi geodetami. 
W tej grupie był Józef Chodźko, polityczny 
zesłaniec 1830 r., który trafił do „drużyny” 
Tennera i zrobił karierę naukową otrzymu-
jąc w 1868 r. złoty medal Rosyjskiego Towa-
rzystwa Geograficznego za prace związane 
z triangulacją Kaukazu. Był to pierwszy  
w dziejach Imperium Rosyjskiego przypa-
dek wyróżnienia byłego politycznego ze-
słańca za zasługi dla nauki. Józef Chodźko 
zrobił również karierę wojskową w carskiej 
armii: został generałem-lejtnantem. 

Dopełnieniem kariery Carla Friedricha Ten-
nera także był awans wojskowy: na genera-
ła piechoty w 1856 r., a w dwa lata później 
stanowisko senatora w Królestwie Pol-
skim, które otrzymał w wieku 75 lat. Zmarł  
w Warszawie 15/26 grudnia 1859 r. i został 
pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-
-Augsburskim.
Carl Friedrich Tenner miał trzech synów, 
jednak żaden z nich nie był zainteresowany 
pracą naukową, raczej karierą wojskową. 
Najbardziej znanym w historii militarnej 
Rosji jest Jeremiasz Tenner, który w mło-
dości wziął udział w kampanii przeciwko 
powstańcom styczniowym, później został 
generałem i zasłynął w wojnie rosyjsko-
-tureckiej (1877-1878). 

Dorota Giebułtowicz

Tablica z biogramem po rosyjsku Carla Friedricha Tennera w Bezdzieżu

Podstawą przemówienia pożegnalnego, które wy-
głosił Ks. Witold są słowa z Listu Apostoła Pawła do 
Rzymian:

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utra-
pienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy 
nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? ...Ale  
w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas 

umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi 
niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani 
żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezu-
sie, Panu naszym. (Rz8,35-39)

Dnia 6 listopada 2020 roku po długiej i ciężkiej 
chorobie w wieku 55 lat odszedł od nas do Pana  
śp. Piotr Jadwiszczok. Pozostawił żonę, rodziców, 
dalszą rodzinę oraz grono przyjaciół i znajomych.  
Z powodu szalejącej pandemii i ograniczeń dotyczą-
cych zgromadzeń, wielu nas nie mogło uczestniczyć 
w uroczystościach pogrzebowych Piotra. Żegnali 
go tylko najbliżsi oraz przyjaciel rodziny ks. Witold 
Twardzik – Proboszcz Parafii E.-A. w Pasymiu, a także 
ks. Piotr Gaś - Proboszcz Parafii Św. Trójcy w War-
szawie.

WSPOMNIENIA...

ŚP. PIOTR JADWISZCZOK  
(04.04.1965 - 06.11.2020)

Piotr Jadwiszczok  (1965-2020)

Droga Kasiu, Drodzy Rodzice Piotra – Pani Krystyno i Panie Adamie,
Płaczemy dziś razem z Wami i nie kryjemy naszych łez, bo Piotr był i nam bliski. Z Wami 

przezywamy ból rozstania, z Twoim mężem i Waszym synem, naszym Przyjacielem. Dziś 
chcemy podziękować Panu Bogu za jego życie i naszą wspólna drogę z nim. Zostaliśmy bez 
niego sami, dlatego ten czas żałoby jest dla nas tym trudniejszy. Puste miejsce przy stole, 
milczący telefon. Brakuje nam Piotra, jego bliskości, głosu, gestów, uśmiechu i tego specy-
ficznego celnego żartu oraz humoru, którymi nas otaczał.  

Piotr urodził się 4 kwietnia 1965 roku w Warszawie. Posiadał ścisły inżynierski umysł 
ukierunkowany na matematykę i fizykę. Z wyróżnieniem otrzymał dyplom magistra inży-
niera w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Po ukończeniu studiów kiero-
wał centralą telefoniczną w dzielnicy Gocław oraz innymi podmiotami w placówkach łącz-
ności. Wykładał również informatykę w Technikum Łączności. Ostatnio sprawował kontrolę 
administracyjną nad systemem informatycznym prestiżowej uczelni warszawskiej SGGW.



40 41

INFORMATOR 4 (110) 2021 INFORMATOR 4 (110) 2021

Piotr był człowiekiem niezwykle wrażliwym na piękno przyrody. Ukochał mazurskie  je-
ziora i lasy. Tam przecież poznał Kasię – swoją przyszłą małżonkę. Z pasją fotografował florę 
i faunę. Dokumentował  na video niektóre wydarzenia kościelne na Mazurach i w Świdnicy.

Należy podkreślić, że dla swych najbliższych Piotr był kochającym mężem, dobrym  
synem i zięciem. Właściwie Piotra nie dało się nie lubić. Różnice zdań i spory wśród przyja-
ciół zwykle konkludował żarcikiem, wypowiedzianym z „szelmowskim” uśmiechem, czym 
rozbrajał wszystkich.

W ostatnich dwóch latach przyszedł czas choroby i intensywnej z nią walki. Piotr miał 
wielką wolę walki..., niestety j przegrał.  Z naszego ludzkiego punktu widzenia stało się to 
przedwcześnie.

Drodzy, dziś doświadczamy prawdziwości słów Kaznodziei Salomona gdy mówi:
Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę:  Jest czas rodzenia 

i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono...jest czas lecze-
nia…, Jest czas płaczu i czas śmiechu. (Kaz 3,1-4)

Nie my decydujemy o długości naszego życia, to sam Wszechmocny Bóg wyznacza jego 
tor i dystans na tej ziemi. Dziś serca nasze przepełnione są tęsknotą za Piotrem i bólem ża-
łoby, ale tę czarną zasłonę przenika nadzieja, że Chrystus Pan zmartwychwstał, że Jezus żyje 
i przygotował nam miejsce w Niebie, w Królestwie Ojca. Modlimy się wzajemnie za siebie  
i dziękujemy  Panu Bogu za życie Piotra, że nas codziennie przez niego rozmaicie ubogacał. 
Dziękujemy za miłość Piotra – ona nie umarła i trwa nadal, wszak jak powiada Apostoł Pa-
weł: miłość nigdy nie ustaje... To miłość wyciska łzy, to miłość nie pozwala zapomnieć, to 
miłość nie pozwala umrzeć nadziei na ponowne spotkanie w Domu Ojca. To wreszcie mi-
łość jest w stanie podążyć tam, gdzie nie sięgają nasze ziemskie oczy. Miłość Potrafi widzieć 
dalej, przeżywać głębiej, znosić więcej.

W Jezusie Chrystusie Boża miłość wpisuje się w nasze życie poprzez cierpienie i krzyż. 
To Jezus Chrystus  przez swoją gorzką mękę i śmierć na Golgocie, sprawił nasze Zbawienie 
Wieczne. Dlatego stojąc dziś pod krzyżem naszego Pana, choć przygięci do ziemi naszym 
cierpieniem, możemy znaleźć dość siły, aby to przezwyciężyć. Dlatego wraz z Apostołem 
Pawłem z wiarą wołamy:

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebie-
skie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,  ani wysokość, ani głębokość, ani żadne 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym. (Rz8,38) 

Żegnając Piotra, w Bogu znajdujemy nadzieję i pociechę. Po mimo bólu i żałoby możemy 
z psalmistą wyznać: Panie...Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia 
mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. (Ps23,6)

Życzę Wam Droga Rodzino – nam wszystkim, niezachwianej ufności w Bożą obietnicę: 
Bliski jest Pan wszystkim, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. 
(Ps34,19).
Zostańcie z Bogiem, niech On ma Was w Swojej opiece, pokrzepia i pociesza Was mocą 
Swojego Słowa i Sakramentu. Amen.

Ks. Witold  Twardzik
Maciej  Pełczyński

zgliszcz wojennych odbu-
dowywano nasz kościół. 
Dnia 9 czerwca 1963 roku 
Ewa wraz z licznym gro-
nem młodzieży przeżywała 
uroczystość konfirmacji. 
Była to również pierwsza 
konfirmacja w naszej pa-
rafii dla ówczesnego jej 
proboszcza, ks. sen. Ry-
szarda Trenklera. Z tego 
grona trzeba wymienić 
choćby kilka nazwisk osób, 
z którymi Ewa była zaprzy-

jaźniona. Byli to: Ula Szajer, Krysia Ryn-
kiewicz, Ewa i Ela siostry Zielińskie, Lidka 
Szyrle, Elżbieta Ebinger, Gienio Rynkiewicz, 
Paweł Poppe, Jacek Kitzman, Zbigniew 
Hauser. Warto podkreślić, że Krysia i Ula 
utrzymywały z Ewą kontakt do ostatnich 
jej dni. W tamtych latach  młodzież para-
fialna spotykała się na zebraniach w „Piw-
nicy przy Królewskiej”, przebywał wśród 
niej także młodziutki wikariusz, ks. Włodzi-
mierz Nast.
Ewa posiadała różne talenty, odznacza-
ła się dobrym słuchem muzycznym, ład-
nie rysowała. Przez ponad 20 lat śpiewała  
w parafialnym chórze. Była rozmiłowana  
w literaturze i poezji. Szczególnie lubiła 
wiersze Juliana Tuwima, Bolesława Le-
śmiana oraz ballady Bułata Okudżawy. 
Była osobą obdarzoną urodą, wrażliwą na 
piękno przyrody i sztukę. Buntowała się 
wewnętrznie przeciwko panującemu na 
świecie kłamstwu i niesprawiedliwości. 
Dom rodzinny wpoił jej wartości uczciwo-
ści, prawdy i patriotyzmu, którym pozosta-

Mamy zaś ten skarb w naczy-
niach glinianych, aby się oka-
zało, że moc, która wszystko 
przewyższa, jest z Boga, a nie z 
nas.  Zewsząd uciskani, nie je-
steśmy jednak pognębieni, za-
kłopotani, ale nie zrozpaczeni,  
prześladowani, ale nie opusz-
czeni, powaleni, ale nie poko-
nani .   Wiemy bowiem, że jeśli 
ten namiot, który jest naszym 
ziemskim mieszkaniem, się 
rozpadnie, mamy budowlę od 
Boga, dom w niebie, nie ręko-
ma zbudowany, wieczny. (2Kor4,7-9;5,1)
Dnia 14 sierpnia 2021 roku odeszła od nas 
do Pana śp. Ewa Pełczyńska, córka Alicji  
z domu Szulc i Edwina Kutte. Przeżyła lat 74, 
pozostawiła siostrę Hannę, dalszą rodzinę 
oraz grono oddanych i wiernych przyjaciół.
Ewa przyszła na świat 11 lipca 1947 roku 
w Łodzi i tam też została ochrzczona  
w ewangelickim kościele Św. Mateusza. 
Należy nadmienić, że tata Ewy, wujkowie 
Eugeniusz i Janusz Sulcowie oraz dziadek 
Emil Szulc, ówczesny długoletni intendent 
naszego cmentarza przy ul. Młynarskiej, 
byli uczestnikami Powstania Warszawskie-
go. Po jego upadku wraz ze swymi rodzina-
mi trafili do niewoli w różnych obozach na 
terenie Niemiec. Po zakończeniu wojny nie 
mieli do czego wracać w Warszawie, dlate-
go  zatrzymali się w Łodzi, by dopiero po 
kilku latach powrócić do stolicy.
Jako dziecko a potem nastolatka Ewa 
uczęszczała na lekcje religii i szkółkę nie-
dzielną w Parafii Św. Trójcy, które pro-
wadził ks. Otton Krentz. W tym czasie ze 

 ŚP.  EWA  PEŁCZYŃSKA   
(11.07.1947 – 14.08.2021)

Ewa Pełczyńska, 2017 r. 
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ła wierna. Z zawodu Ewa była technikiem 
dokumentalistą i tak długo jak pozwalało 
jej zdrowie, pracowała w Instytucie Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej.
 Od wczesnej młodości aż do ostatnich chwil 
życia Ewa dźwigała ciężki krzyż. Dotknięta 
była chorobą, która niestety z biegiem lat 
nasilała się, stając się problemem dla niej 
samej oraz bliskich jej osób. Jej małżeń-
stwo nie przetrwało próby czasu; nie mo-
gła też dokończyć studiów na wymarzonej 
polonistyce. Pobyty w szpitalu stawały się 
coraz dłuższe. W tej ciemnej dolinie ota-
czała ją miłość ukochanej siostry Hani oraz 
pomoc wiernych przyjaciół. Przez wiele lat 
Ewa uczęszczała pod „Daszek”. Jest to klub 
Środowiskowego Domu Opieki Społecznej 
przy ul. Żytniej, gdzie otoczona była pro-
fesjonalnym wsparciem psychologicznym  
i terapią zajęciową. Ostatnie osiem miesię-
cy było bardzo trudne. Po przebytej opera-
cji i intensywnej terapii w śpiączce, odeszła 
do Domu Ojca.
Pan Jezus mówi: Niechaj się nie trwoży 
serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie 
wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest 
mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam 
powiedział. Idę przygotować wam miejsce.  
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę znowu i wezmę was do siebie, aby-
ście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (Jan 14,1-3) 
Ufni w te słowa Zbawiciela powierzamy 
Ewę w najlepsze ręce Ojca wyrażając pew-
ność, że otrzymała ona w Niebie mieszka-
nie przygotowane dla niej i każdego z nas 
przez ofiarę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 
Prosimy dla niej o pokój wieczny.
Uroczyste nabożeństwo pożegnalne śp. Ewy 
Pełczyńskiej miało miejsce 23 sierpnia 2021 
roku w Kaplicy Halpertów, po czym urnę  
z prochami Ewy złożono do grobu rodzinne-
go. Uroczystość ta zgromadziła wiele osób, 
które mimo pandemii przyszły pożegnać 
zmarłą. Nabożeństwo i kondukt poprowa-

dziła diakon Małgorzata Gaś. W kazaniu op-
artym na liście do Koryntian 2Kor 4,7-9,16-
18; 5,1, odniosła ona słowa Apostoła Pawła 
bezpośrednio do życia zmarłej Ewy, które 
naznaczone krzyżem cierpienia - zamknię-
te w „glinianym naczyniu” słabości i udrę-
ki, wskazuje wyłącznie na moc Bożą, która 
wszystko przewyższa, oczyszcza i uzdrawia. 
Zewsząd uciskani – w tym, cierpieniem  
i chorobą - nie jesteśmy jednak pognębieni, 
zakłopotani, ale nie zrozpaczeni..., powa-
leni, ale nie pokonani. To właśnie sprawia  
w nas moc Boża, a ta – mówi Apostoł Paweł 
na innym miejscu - objawia się w słabości. 
Słabość ciała Ewy i uwięzionego w nim 
ducha została dotknięta przez moc Bożą  
i uwolniona. Ewa już nie cierpi. Albowiem 
nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam 
przeogromną obfitość wiekuistej chwały. 
(2Kor4,17). Wierzymy bowiem, że jeśli ten 
namiot, który jest naszym ziemskim miesz-
kaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od 
Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowa-
ny, wieczny. (2Kor5,1).
Tak długo jak jeszcze tu żyć nam przyjdzie 
na tej niskiej ziemi zapamiętamy Ewę jako 
człowieka  prawego, pokornie godzące-
go się ze swoim losem i przebaczającego 
swoim winowajcom, w tym piszącemu te 
słowa. Dziś dziękujemy Bogu za życie Ewy 
i wszelkie dobro, którym  On przez jej ręce 
nas obdarował. Dziś Ewa w niebie, a my tu 
na ziemi razem z nią śpiewamy jej ulubioną 
pieśń kościelną nr 713:

Za rękę weź mnie Panie i prowadź sam,  
aż dusza moja stanie u niebios bram.

Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie! Stań 
Ty u mego boku i prowadź mnie.

Niech ufam Twojej mocy w najgorszy czas. 
Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas.

Za rękę weź mnie, Panie i prowadź sam,  
aż dusza moja stanie u niebios bram.

Andrzej Wagner urodził się 12.04.1942 w Warszawie. Po wojnie 
jego rodzina osiedliła się w Łodzi. Tam też w kościele św. Mateusza 
został ochrzczony przez ks. Karola Kotulę, a w 1957 był konfir-
mowany przez ks. Woldemara Gastparego. Po maturze w łódz-
kim III LO im T. Kościuszki rozpoczął naukę w Państwowej Szkole 
Technicznej w Warszawie i dalej studiował elektronikę na Poli-
technice Warszawskiej, którą ukończył w 1969 r. Po ukończeniu 
studiów pracował w telewizji łódzkiej. W 1966 poślubił Barbarę. 
Ostatnie 40 lat mieszkał z rodziną w Niemczech. Przez całe swoje 
życie był blisko kościoła. Aktywny w parafialnych grupach młodzie-
żowych, udzielał się w życiu parafialnym, a będąc już zagranicą -  
w Duesseldorfie i Essen - aktywnie uczestniczył i organizował  pol-

skojęzyczne nabożeństwa ewangelickie. W ostatnich latach często przyjeżdżał z rodziną do 
Polski. Pandemia zahamowała podróże i gromadzenie się na nabożeństwach. W końcu po  
2 latach przerwy przyjechał z żoną do Polski, odwiedzili wybrzeże, przejechali przez Mazury 
i do Warszawy, i tu nagle zaniemógł. Zmarł 2 października 2021 roku w Warszawie.
Na wieść o jego śmierci przedstawicie polskojęzycznego zboru w Duesseldorfie nadesłali 
list:
„Nagłe odejście śp. Andrzeja Wagnera pogrążyło polskojęzyczny zbór w Duesseldorfie  
w głębokim smutku i żalu. Odszedł od nas człowiek, który po śmierci księdza Jana Poloka 
był organizatorem naszych nabożeństw, które dla nas ewangelików z Polski, a zamieszka-
łych w Niemczech były możliwością kontynuowania polskiego obrządku nabożeństw koś-

ŚP. ANDRZEJ WAGNER 
(1942-2021)

Andrzej Wagner, 2007

W imieniu Hanny Kutte, siostry śp. Ewy 
Pełczyńskiej i swoim własnym, składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim Oso-
bom, które podczas choroby Ewy intereso-
wały się jej losem. Dziękujemy Basi oraz jej 
siostrom za samarytańskie zaangażowanie 
i okazaną wszechstronną pomoc. Składamy 
wyrazy wdzięczności Kierownictwu i Pra-
cownikom Klubu pod Daszkiem, Dzielnicy 
W-wa Wola za długoletnie wsparcie okaza-
ne Ewie. Dziękujemy Pani Pastor Małgorza-
cie Gaś oraz ks. Sebastianowi Madejskie-
mu za Boże Słowo pocieszenia i modlitwę  
w szpitalu. Bóg Zapłać!

Maciej  Pełczyński 
1999 r. Ewa Pełczyńska (druga z prawej)  

podczas wycieczki PTEw  do Kalisza 
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cioła ewangelicko-augsburgskiego. Organizowanie naszych nabożeństw wymagało niejed-
nokrotnie dużego zaangażowania i poświęcenia czasu z powodu braku księży, którzy mogli 
odprawiać nabożeństwo po polsku. Dzięki osobistym kontaktom Pana Andrzeja mogliśmy 
uczestniczyć przez 40 lat w nabożeństwach z udziałem polskich księży. Niestety, pandemia 
przerwała dalszy ciąg tych nabożeństw. Za cało-
kształt działalności śp. Andrzeja Wagnera dzięku-
jemy, na zawsze pozostanie on w naszej pamięci.” 

Andrzej był aktywny nie tylko zagranicą. Wiele 
osób pamięta go z okresu studiów, z ewangelickich 
obozów młodzieżowych na Mazurach. Wszędzie 
dał się poznać jako dobry kolega, nie brakowało 
mu pogody ducha i poczucia humoru, pomysło-
wości. Był zapalonym fotografem. Utrwalał na slaj-
dach i zdjęciach obozowe wydarzenia.  Ale nie tyl-
ko. Dzięki niemu pozostało wiele zdjęć, na których 
uwieczniono uczestników tych obozów, ale rów-
nież ostatnią konfirmację w Jerutkach, ludzi zjeż-
dżających furmankami do kościoła z okolicznych 
miejscowości, wiele detali jerutkowskiego kościo-
ła, czy obrazy mazurskiej wsi lat 60. Był świetnym 
obserwatorem, wiedział co jest ważne… Pozosta-
ną nam na zawsze wspólne wspomnienia, ale też 
wiele utrwalonych obrazów na fotograficznych 
kliszach, obrazów, które zniknęły już bezpowrotnie  
z mazurskiego krajobrazu.

Śp. Andrzej pozostawił żonę Barbarę, córkę Annę, rodzinę i liczne grono przyjaciół. Po-
żegnaliśmy go w kościele E-A  Świętej Trójcy 12.10.2021 r., a kilka dni później spoczął na 
cmentarzu w Lipsku. 

Aldona Karska

1964. Jerutki, podczas obozu młodzieży ewangelickiej

1965. Jerutki podczas obozu młodzieżowego  
(A. Wagner w ciemnych okularach)

2007. Mikołajki z Andrzej Wagner i ks. Włodzimierz Nast 
w Muzeum Reformacji

2007. Z żoną Barbarą nad jez. Marksoby w Jerutkach

Dnia 28 października 2021 roku, w wieku 82 lat odszedł do 
Pana, śp. Bob Hulst, wieloletni przyjaciel Parafii Ewangeli-
cko-Augsburskiej Świętej	Trójcy	w	Warszawie.
W trudnych dla nas czasach, od 1982 roku poczynając, 
organizował transporty pomocy humanitarnej dla na-
szych parafian, dla podopiecznych Domów Opieki Tabi-
ta i Sarepta, a także dla dzieci z domów dziecka dla ludzi  
w potrzebie w naszym kraju. Przywoził niedostępne wów-
czas w Polsce leki oraz specjalistyczne odżywki dla dzieci  
z różnego rodzaju nietolerancją pokarmową. Organizował 
materiały i środki niezbędne do prowadzonych remontów 
w Parafii, filiach parafialnych w Warszawie-Włochach i EOD 
Tabita w Konstancinie-Jeziornie. Witraż w oknie zakrystii 
tabitańskiej kaplicy został wykonany przez niego osobiście. 

Pamiętał o młodzieży parafialnej przywożąc dla niej organy elektroniczne, o których w tam-
tych czasach można było jedynie pomarzyć.  Zabezpieczał 
materiały niezbędne do prac wykonywanych przez Komi-
sję Ochrony Pamiątek działającą przy Parafii Św. Trójcy. 
Organizował przyjazdy delegacji amsterdamskich para-
fian do Warszawy i rewizyty warszawskich parafian w Am-
sterdamie. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu mogliśmy 
lepiej się poznać i zrozumieć – był jednym z prekursorów 
„otwartej Europy”, na którą przyszło nam czekać wiele lat. 
Mottem przewodnim niesionej przez p. Hulsta pomocy, 
była pomoc potrzebującym, bez względu na okoliczności, 
które sprawiły, że ta pomoc była potrzebna.
W 1999 roku za swą działalność został uhonorowany jed-
nym z najwyższych holenderskich odznaczeń Orderem 
Oranje Nassau, przyznawanym od 1892 roku, za szczególne zasługi cywilne i wojskowe.  
W imieniu ówcześnie panującej królowej holenderskiej Beatrix, order ten wręczył Bobowi 
Hulstowi burmistrz Amsterdamu, podkreślając jego wybitne zasługi dla Diakonii i Kościoła 
Luterańskiego w Holandii oraz za pomoc niesioną Polsce.
W 2016 Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w uznaniu za zaangażowanie na 
rzecz pracy diakonijnej oraz za „samarytańskie serce”, przyznała Panu Bobowi Hulstowi 
nagrodę „Miłosiernego Samarytanina”.
Bob, na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci…..

Beata Just-Brochocka

ŚP. BOB HULST 
(1939-2021)

Bob Hulst

Witraż w zakrystii kablicy „Tabity”  
– dar Boba Hulsta jego autorstwa
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2007 r.,  Bob Hulst z delegacją Diakonii 
Amsterdamskiej w sali parafialnej

2007 r. Bob Hulst w Sali parafialnej

2010 r., Bob Hulst podczas spotkania  
w Lutheraneum

ŚP. BARBARA DZIENIO 
(1.10.1923  - 28.10.2021)

Odeszła do lepszego świata kolejna członkini Koła Pań  
i -  nie waham się użyć tego określenia – dobra i sprawdzona 
przyjaciółka wielu z nas. Dożyła sędziwego wieku 98 lat i jak 
sama wielokrotnie powtarzała, miała dobre życie. 
Przyszła na świat 1 października 1923 roku w rodzinie wy-
sokiego rangą funkcjonariusza Policji Państwowej Jana 
Dzienio. Po powrocie z pracy (poród odbywał się w domu) 
Ojciec wsunął pod poduszeczkę becika swojej nowo naro-
dzonej córeczki plik banknotów – całą swoją wypłatę, aby 
nigdy nie zaznała niedostatku. Rzeczywiście, rodzina przed 
wojną była zamożna: matka Basi, Helena, pochodząca  
z rodu restauratorów warszawskich Franzów i Haarichów, 
zajmowała się prowadzeniem domu, Basia uczęszczała do Barbara Dzienio, 2005 r.

renomowanego Gimnazjum im. Królew-
ny Anny Wazówny i zawsze z szacunkiem i 
wielką estymą wspominała szkołę i grono 
nauczycielskie wraz z dyrektorką Heleną 
Bursche. Do wybuchu wojny zrobiła tzw. 
małą maturę
Wrzesień 1939 roku stał się cezurą w życiu 
rodziny. Jan Dzienio, zmobilizowany i skie-
rowany na kresy wschodnie, dostał się do 
sowieckiej niewoli. Jego losy wojenne były 
nieznane aż do 1993 roku, kiedy to, w wy-
niku decyzji Borysa Jelcyna o udostępnieniu 
Polakom list zamordowanych w 1940 roku 
polskich oficerów, Basia dowiedziała się, że 
Ojciec został wysłany do  obozu w Ostasz-
kowie, rozstrzelany w Twerze i pochowany  
w zbiorowej mogile w miejscowości Mied-
noje. Tabliczka z jego nazwiskiem  zawisła   
w  kaplicy  katyńskiej Katedry Polowej przy 
ulicy Długiej w Warszawie, a także w Mu-
zeum Katyńskim. Ostatnie wspomnienie   
o Ojcu, utrwalone w  Jej pamięci, to jak od-
jeżdża do punktu mobilizacyjnego,  stojąc na 
tylnej platformie tramwaju i kreśląc w kie-
runku żegnającej go rodziny znak krzyża.
W czasie okupacji Basia uczy się na tajnych 
kursach, wstępuje do  drużyny harcerskiej 
Szarych Szeregów, uczy się obowiązków 
sanitariuszki. Życie nie szczędzi ciosów:  
w 1943 roku zostaje aresztowana jej ciotka 

Wanda Luxemburg wraz z mężem Stanisła-
wem, oboje lekarze. Nie wiadomo, co się 
z nimi stało, można się tylko domyślać, że 
zginęli oboje, jako że mąż Wandy miał tak 
zwane złe pochodzenie. Matkę Stanisła-
wa,  Zofię i jej siostrę, ukrywała matka Basi  
w swoim mieszkaniu przy Wolskiej 15. Ro-
dzina Dzienio zdała egzamin z człowieczeń-
stwa w tych trudnych i podłych czasach, 
kiedy obnażały się ludzkie charaktery, kiedy 
można było rabować i donosić, skazywać na 
śmierć, w najlepszym przypadku – przecho-
dzić obojętnie. Wybuch powstania zastaje 
Basię  i Jej matkę  w śródmieściu Warszawy, 
z dala od domu – i  obie już do niego nie 
wrócą.  Po wojnie zastaną tylko stertę gruzu 
na jego miejscu.  Na szczęście jednak  bab-
cia i młodszy brat Basi, Jurek, którzy zostali 
na Woli, ocaleli.  Rodzina jest znowu razem 
i od zera odbudowuje swoje życie. Po krót-
kim pobycie w Gliwicach wszyscy wracają 
do Warszawy, Basia rozpoczyna pracę w Fo-
tonie, dostaje służbowe, niewielkie miesz-
kanie. Jako księgowa pracuje w Fotonie do 
emerytury, potem jeszcze, już na emerytu-
rze, w PAP-ie i wreszcie w parafii. Aktywnie 
udziela się w strukturach parafialnych – 
przez dwie kadencje jest członkinią Komisji 
Rewizyjnej, a także skarbnikiem Rady Para-
fialnej. Jest również czynną członkinią Koła 
Pań, przy czym nie bez znaczenia jest Jej do-
skonała znajomość języka niemieckiego, tak 
przydatna w kontaktach z naszymi siostrami 

1999-06-25. Warszawa, jako przedstawicielka rady 
parafialnej, podczas  składania wieńców pod tablicą 

upamiętniającą więzionych na Pawiaku ewangelików

2007 r. Na nabożeństwie w w EOD Tabita
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Dnia 9 października 2021 roku, po długiej chorobie w wieku  
81 lat, odeszła od nas do Pana śp. Krystyna Jadwiszczok. Pozo-
stawiła męża, synową, dalszą rodzinę oraz liczne grono przyjaciół  
i znajomych. Uroczyste nabożeństwo pogrzebowe odprawili  
i kondukt poprowadzili, przyjaciel rodziny, ks. Witold Twardzik – 
Proboszcz Parafii E.-A. w Pasymiu oraz ks. Sebastian Madejski – 
Wikariusz Parafii Św. Trójcy w Warszawie.
Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowa-
dzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam  
w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce 
moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.  (Ps.73,23-26)

z Niemiec. Basia lubi jeździć, jest ciekawa 
świata, potrafi ciekawie opowiadać o po-
dróżach na spotkaniach Koła. Dzieli się rów-
nież wrażeniami ze swoich lektur – a czyta 
bardzo wiele dobrej, wartościowej literatu-
ry. Uwielbia teatr. Grono przyjaciół  chętnie 
gości w swoim przytulnym, urządzonym ze 
smakiem niewielkim mieszkaniu.
Pamiętamy Ją jako pogodną, życzliwą, 
bardzo kulturalną Panią, z którą po prostu 
chciało się przebywać. Na szacunek zasłu-
guje także Jej zmysł organizacyjny. Będąc 
osobą samotną i nie chcąc być ciężarem 

dla innych, w sposób przemyślany upo-
rządkowała swoje życie,   decydując się na 
przejście do domu opieki. Z doświadczenia 
wiem, że zostawienie tego, co się kochało, 
nie jest łatwe, ale Basia miała świadomość 
ulotności i przemijalności życia, miała  tak-
że to doświadczenie wojenne, że nic nie 
jest wieczne, że trzeba umieć się żegnać –  
z ludźmi,  z rzeczami, że zostają nam właści-
wie wspomnienia. Ważne, żeby były dobre. 
Żegnaj, Basiu

Maria Chmiel 

2008 r. Barbara Dzienio z Janiną Borkowską i Hanną 
Hummel podczas spotkania Wazowianek

Na wycieczce PTEw w Łodzi

ŚP. KRYSTYNA JADWISZCZOK 
(26.08.1940 - 09.10.2021)

Krystyna Jadwiszczok, 
2015 r.

Drogi Panie Adamie, Droga Kasiu, Droga Rodzino, przyjaciele Krystyny,
Nigdy nie ma dobrego czasu na pożegnanie bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić 
ich myślami. Płaczemy dziś razem z Wami, bo Twoja żona, twoja teściowa i Wasza ciocia 
była i nam bliska. Z Wami przeżywam ból i żałobę rozstania. Przez jej odejście zostaliście 
osamotnieni, tylko cisza i pustka w domu. Ponownie doświadczacie prawdziwości słów 
Psalmisty gdy mówi:
Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą 
wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Ps.90,10
Krystyna doświadczyła granicy dni człowieka, którą wyznacza Słowo Boże. Przed blisko ro-
kiem pożegnaliśmy Piotra Twojego Kasiu męża i Waszego Panie Adamie jedynego syna. 
Cierpienie nie da się pogrzebać, z nim musicie się uporać, dlatego modlimy się wzajemnie 
za siebie, prosząc Pana Boga o siłę z wysokości do przeżycia bólu rozstania i żałoby.
Dziś zatrzymując się nad miejscem spoczynku doczesnych szczątków śp. Krystyny dzięku-
jemy Bogu za jej życie i Waszą wspólną drogę przebytą z nią aż dotąd. Krysia była Bożym 
darem dla Was i dla nas wszystkich. Dziękujemy, że mogła ona z Wami dzielić powszedni 
chleb – radości, troski, smutki i cierpienia. Wspomnienia przywołane myślą ukazują to, co 
najgłębiej pozostało w sercu.

Śp. Krystyna Jadwiszczok urodziła się w Warszawie 26 sier-
pnia 1940 roku, jako córka Amalii z domu Lechelt i Gustawa 
Klotz. Jej dzieciństwo i wczesna młodość to czas pożogi wojen-
nej, który spędziła wraz z rodzicami na terenie naszego Domu 
Opieki „Tabita” w Chylicach, należącego do  Sióstr Diakonatu 
Warszawskiego. Dom rodzinny Krystyny to tradycyjny dom 
ewangelicki, przywiązany do Kościoła i wartości opartych na 
Bożym Słowie, stosowanych w codziennym życiu jako modli-
twa i cicha praca organiczna.
Konfirmacja Krysi odbyła się jako pierwsza w odbudowanym 
po wojnie Kościele Św. Trójcy w Warszawie. Uroczystości prze-
wodniczył ks. Zygmunt Michelis. Krysia ukończyła Państwową 
Policealną Szkołę Architektury. Czynnie uczestniczyła w para-
fialnych spotkaniach młodzieży ewangelickiej,  gdzie w roku 
1961 poznała Adama. To wtedy oddawaliście się marzeniom o 
wspólnym życiu. Dwa lata później, 21 lipca 1963 roku w ewan-
gelickim Kościele Pokoju w Świdnicy Krystyna i Adam zawarli 

święty związek małżeński. I tak zgodnie z wzajemnym ślubowaniem – w miłości, w szczęściu 
i nieszczęściu – przeżyli 58 lat. W małżeństwie tym urodził się im jedyny syn, Piotr.

Krysia bezgranicznie kochała swych najbliższych. Jako żona, matka, teściowa o najdroższych 
swemu sercu mówiła z ogromną miłością i szacunkiem. Podobnie wyrażała się też o wszyst-
kich ludziach. Nikogo nie stygmatyzowała i zawsze usprawiedliwiała. Nie było w niej nic 
fałszywego. Nie istniały dla niej etyczne odcienie szarości, białe było białe, a czarne – czar-
ne. Mowa jej była tak-tak oraz nie-nie. Była człowiekiem szanującym innych bez względu 
na przekonania, co sprawiało, że gromadziła wokół siebie licznych przyjaciół. Zawsze dla 
każdego znajdowała dobre słowa pociechy. Przez ponad trzydzieści lat Krysia opiekowała 
się niewidomą ciocią Helą, z którą zamieszkiwaliście razem. Znajdowała też czas, by uczest-

1959 r. Konfirmacja  
(Krystyna w pierwszym rzędzie 

pierwsza od lewej)
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niczyć w życiu parafii. Przez dziesięć lat  śpiewała w parafialnym chórze. W ostatnich latach 
przed chorobą udzielała się diakonijnie, odwiedzając w Konstancinie, Piasecznie i okolicach 
osoby potrzebujące wsparcia i specjalnej troski. Stanisław Wyspiański zapisał: Idziesz przez 
świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny.
Krystyna pozostawiła dobry, trwały ślad w sercach wielu osób, które spotkała. Jej życie 
było naznaczone wiarą i nadzieją pokładaną w Bogu. Żyła pięknie, skromnie i w przyjaźni  
z bliźnimi.

W zaufaniu Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym życiem, pocieszeniem i zbawieniem –  
Wasze wspólne cierpienie, gdy odszedł Wasz syn Piotr. Niosąc tę żałobę cicho znosiła także 
swoją chorobę, składając swój los w Boże Ojcowskie ręce. Wiarę te wyraża pieśń kościelna:    

Nadzieję mocną w Bogu mam, On twierdzą i pociechą.
Na Niego się we wszystkim zdam, co jest pod moją strzechą,
Na Niegom  zdan, mój wieczny Pan  mój włos na głowie zliczył,
Osłania nas , ratuje w czas, czyliżby źle mi życzył?

Dziś przeżywając żałobę słyszymy słowa Apostoła Pawła, który przypomina nam:
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się 
nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł 
i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy 
zasnęli. (1Tes.4,13-14)                                                                                                                              

Smutno nam, ale wierzymy, że w Jezusie Chry-
stusie śmierć Krystyny stała się dla jej ciała tylko 
snem. Jej dusza żyje i jest już u Boga. A skoro 
ciało zasnęło, to się obudzi na głos trąby osta-
tecznej w dniu powtórnego przyjścia Pana Je-
zusa. Żegnając dziś naszą kochaną Krystynę za-
stanawiamy się nad zagadką życia i śmierci. Tę 
tajemnicę pomaga nam zrozumieć psalmista: 
...jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. 
Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem 
przyjmiesz mnie do chwały... Chociaż ciało i ser-
ce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca 
mego i działem moim na wieki.  (Ps.73,23,26)

Życzę Wam Droga Rodzino niezachwianej 
ufności w Bożą obietnicę zmartwychwstania na-
szych ciał, zmartwychwstania Krystyny. W naj-
trudniejszych chwilach, gdy wydaje się nam, że 
serce nasze pęka z bólu – Bóg jest najbliżej nas. 
Zostańcie z Bogiem, niech On ma Was w swojej 
opiece, pokrzepia i pociesza Was mocą Swojego 
Słowa i Sakramentu. Amen.

Ks. Witold Twardzik
Maciej  Pełczyński 

Krystyna Jadwiszczok (pierwsza z lewej) podczas 
obchodów 101 rocznicy urodzin Olgi Gajdeczko  

w EOD „Tabita”

2015 r. Podczas pikniku na terenie EOD „Tabita”

Rada Parafialna na posiedzeniu odbytym 23 listopada 2021 roku pozytywnie 
oceniła pierwszy rok organizowania transmisji nabożeństw z tłumaczeniem 
na Polski Język Migowy. Podjęła też uchwałę o przedłużeniu tego projektu na 
kolejne dwa lata – do roku 2023. Jednocześnie wyraziła zgodę na zwiększenie 
liczby nabożeństw do dwóch – w drugą oraz ostatnią niedzielę w miesiącu.

Podajemy terminy tych nabożeństw w roku 2022: 

KOMUNIKAT  
O NABOŻEŃSTWACH TŁUMACZONYCH  

NA POLSKI JĘZYK MIGOWY

–  9 oraz 30 stycznia
–  13 oraz 27 lutego
–  13 oraz 27 marca
–  10 oraz 24 kwietnia
–  8 oraz 29 maja
–  12 oraz 26 czerwca

–  10 oraz 31 lipca
–  14 oraz 28 sierpnia
–  11 oraz 25 września
–  9 oraz 30 października
–  13 oraz 27 listopada 
–  11 oraz 25 grudnia

Drodzy Czytelnicy! 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego,

dużo zdrowia i radości w nadchodzącym Nowym Roku 2022

życzy 

Redakcja Informatora Parafialnego



  
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 
Do użytku wewnętrznego 
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