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WOLA

Szanowni Pañstwo,
W wydawanych przez Urz¹d Dzielnicy publikacjach staramy siê pokazywaæ najlepsze
strony Woli, jej historiê, zabytki i atrakcyjne miejsca. Tym razem poznajemy Wolê wielowyznaniow¹, poniewa¿ jest to cecha, która wyró¿nia j¹ na tle Warszawy i sprawia, ¿e patrzymy
na historiê tej czêœci miasta pod innym k¹tem.
Na terenach dzisiejszej Woli osiedlali siê w³aœciciele i pracownicy powstaj¹cych fabryk
i zak³adów przemys³owych, którzy przybywali na Wolê w poszukiwaniu pracy, przynosz¹c
swoj¹ kulturê i religiê. Byli to ludzie otwarci na nowe nurty, zw³aszcza protestanckie. Szybko
rozwija³ siê równie¿ handel i to przyci¹ga³o przybyszów z ca³ej Europy, w tym wielu ¯ydów,
w nadziei na lepsze warunki ¿ycia. Zanim Wola sta³a siê czêœci¹ stolicy, wyznaczano tu
parcele pod nowe cmentarze i st¹d obecnoœæ m.in. Muzu³manów czy Karaimów – na Woli
znajduje siê jedyny w Polsce cmentarz karaimski, w 1834 r. zapad³a decyzja o lokalizacji
w s¹siedztwie wsi Wola cmentarza prawos³awnego. Nowe nurty religijne pojawia³y siê na
Woli tak¿e wspó³czeœnie – w 1988 r. Mormoni rozpoczêli budowê swej kaplicy u zbiegu ulic
Wolskiej i Redutowej, a w 1998 r. swoje miejsce na oœrodek medytacyjny znaleŸli przy
ul. O¿arowskiej Buddyœci.
Dziœ aktywnie dzia³a na Woli kilkanaœcie koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych.
Zwróciliœmy siê do nich z proœb¹ o przygotowanie tekstów na swój temat, z których
dowiadujemy siê wielu szczegó³ów o fascynuj¹cej historii tych terenów i ludzi, którzy tu
zamieszkali. Sk¹d przybyli na Wolê, jak ¿yli i w jaki sposób ich wspólnoty dzia³aj¹ dzisiaj, jak
uczestnicz¹ w ¿yciu dzielnicy.
Serdecznie dziêkujê wszystkim autorom za przygotowanie materia³u do tej publikacji.
Nasz pomys³ na wydawnictwo „Wola wielu wyznañ” spotka³ siê z tak¹ ¿yczliwoœci¹ ze strony
przedstawicieli koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, ¿e wydaje siê, i¿ jest to projekt bardzo
potrzebny i oczekiwany.
Wola to dzielnica-mozaika. Wzglêdy historyczne i urbanistyczne ukszta³towa³y na tym
terenie wiele kontrastów, a jednoczeœnie umo¿liwi³y wspó³istnienie ró¿nych kultur i religii.
Jesteœmy dumni z tego dziedzictwa.
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Buddyzm

Marcin Barañski

arszawski oœrodek medytacyjny funkcjonuje
od ponad 27 lat, ale dopiero od 1997 r. jego
dzia³alnoœæ nabra³a rozmachu. By³o to mo¿liwe dziêki uzyskaniu odpowiedniego miejsca, którego
poszukiwania zajê³y wiele lat. Jesieni¹ 1998 r. znaleŸliœmy je na Woli. To by³a „mi³oœæ od pierwszego wejrzenia”. Du¿y, masywny budynek po kot³owni, ³aŸni i pralni by³ spe³nieniem naszych marzeñ o warszawskim
oœrodku buddyjskim. Swoj¹ form¹ przypomina stupê
– budowlê bêd¹c¹ w tradycji buddyjskiej symbolem
oœwieconego umys³u. St¹d nadana mu nazwa „Stupa
House”. W 1999 r. Stupa House sta³a siê nasz¹ w³asnoœci¹. Rozpoczêliœmy remont i wiele prac wykonaliœmy
w³asnymi si³ami, ucz¹c siê budowlanego rzemios³a.

Dzia³alnoœæ
Stupa House to przede wszystkim sala do medytacji, po tybetañsku „gompa”, gdzie spotykamy siê na
otwartych medytacjach, na które ka¿dy mo¿e przyjœæ.
Trwaj¹ one zwykle oko³o pó³ godziny i nie wymagaj¹
przygotowañ. S¹ bezp³atne i prowadzone w jêzyku polskim. Oœrodek prowadzi równie¿ szeroko rozumian¹
dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Poza wyk³adami polskich i zagranicznych podró¿uj¹cych nauczycieli dla wszystkich
zainteresowanych tematem buddyzmu, prowadzimy
krótkie spotkania edukacyjne dla kadry nauczycielskiej
szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów. Wieczorami
Stupa House têtni ¿yciem kulturalnym zapraszaj¹c na
liczne projekcje filmowe, wystawy i pokazy zdjêæ.
Na parterze oœrodka mieszcz¹ siê: biblioteka, siedziba
Fundacji Stupa House oraz siedziba Zwi¹zku Buddyjskiego Karma Kagyu – najwiêkszego buddyjskiego zwi¹zku
w Polsce. To tutaj powstaj¹ kolejne wydania magazynu
„Diamentowa Droga”, w którym publikujemy t³umaczenia

tekstów buddyjskich, wyk³ady oraz wywiady z naszymi
lamami i nauczycielami.
Lama Ole Nydahl, za³o¿yciel oœrodka, odwiedza go
dwa razy w roku przy okazji prowadzenia publicznych
kursów weekendowych. Ze wzglêdu na coraz wiêksz¹
rzeszê zainteresowanych, odbywaj¹ siê one zazwyczaj
w mieszcz¹cych siê w pobli¿u halach sportowych
„Ko³o” i „Reduta” i dziœ gromadz¹ ponad 2 tysi¹ce buddystów z ca³ego œwiata.
W ramach obchodów rocznic dzia³alnoœci naszej
szko³y buddyjskiej w Polsce, zorganizowaliœmy „dzieñ
drzwi otwartych oœrodka”, a wraz z nim tematyczne
wyk³ady, wystawy i koncerty. W 2011 r. mieliœmy zaszczyt i wielk¹ przyjemnoœæ goœciæ w Warszawie Asi
Dord¿e £angmo – królow¹ Bhutanu, jednego z ostatnich buddyjskich krajów na œwiecie.

Projekt Hala Buddów
Kiedy kupowaliœmy Stupa House, nie przypuszczaliœmy, ¿e rozwój buddyzmu w Polsce bêdzie a¿
tak dynamiczny, a liczba zainteresowanych warszawskim oœrodkiem wzroœnie na tyle, ¿e w momencie
oddania budynku do u¿ytku oka¿e siê on zbyt ma³y.
Na szczêœcie warunki z³o¿y³y siê znowu pomyœlnie:
s¹siedzi, do których nale¿a³a hala przylegaj¹ca do
Stupa House, zdecydowali j¹ odsprzedaæ. Po po³¹czeniu budynków Hala Stupa House bêdzie jednym z najwiêkszych w Europie centrów kultury buddyjskiej – miejscem umo¿liwiaj¹cym praktykê
i uzyskanie informacji o buddyzmie za poœrednictwem wystaw, koncertów lub pokazów filmowych.
W Hali Buddów bêd¹ prowadzone lekcje dla szkó³
i uniwersytetów. W planach jest organizacja kursów
t³umaczeñ tekstów buddyjskich.
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Kalendarium œwi¹t
Poniewa¿ w buddyzmie liczy siê najbardziej codzienna praca na rzecz innych i praktyka, nauki stosujemy i weryfikujemy w codziennym ¿yciu, jednoczeœnie
ma³o uwagi poœwiêcaj¹c rytua³om. Œwiêtem s¹ dla nas
buddyjskie kursy daj¹ce mo¿liwoœæ spotkania nauczycieli, otrzymania od nich nauk i koñcz¹ce siê wspóln¹
praktyk¹. Co roku organizujemy te¿ dwie du¿e imprezy:
urodziny oœrodka oraz imprezê sylwestrow¹, w czasie
której do pó³nocy medytujemy, wspólnie sk³adamy
obietnicê pomocy i pracy dla innych (tzw. Obietnicê
Bodhisattwy), a potem bawimy w gronie najlepszych
przyjació³.

Buddyzm
„¯adna religia nie jest wa¿niejsza
ni¿ ludzkie szczêœcie”.
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Buddyzm jest jedn¹ z najstarszych a zarazem jedn¹
z czterech najwiêkszych religii. Zaliczany jest do religii
nieteistycznych lecz zak³ada istnienie absolutu, którym
jest odkrycie pe³nego potencja³u ludzkiej istoty, czyli
Oœwiecenie. Za³o¿ycielem i twórc¹ podstawowych
za³o¿eñ buddyzmu by³ ¿yj¹cy od oko³o 560 do 480 r.
p.n.e. Siddhartha Gautama, ksi¹¿ê z rodu Siakjów, syn
w³adcy jednego z pañstw-miast w Indiach. Gdy uœwiadomi³ sobie, jak wielkie jest cierpienie ludzi spowodowane staroœci¹, chorobami i œmierci¹, porzuci³ dostatnie ¿ycie i uda³ siê na duchowe poszukiwania trwa³ego
szczêœcia. Przez szeœæ lat medytowa³ i uczy³ siê u mistrzów duchowych i filozofów. W wieku 35 lat osi¹gn¹³
ostateczny rezultat – stan, który nazywamy w buddyzmie Oœwieceniem (Nirwana). „Budda”, czyli w sanskrycie „Przebudzony”, to ten, który obudzi³ siê ze snu
niewiedzy. Nastêpnie Budda naucza³ przez 45 lat. Po
jego œmierci nauki zosta³y spisane i uporz¹dkowane
przez uczniów tworz¹c system obszernych wskazó-

wek zwanych Dharm¹, co w sanskrycie oznacza „jakimi rzeczy s¹”. Spisany przekaz nauk Buddy, Kandziur,
sk³ada siê ze 108 tomów.
Celem praktyki buddyzmu jest rozwiniêcie wrodzonych mo¿liwoœci umys³u – potencja³u zwanego natur¹
buddy. Gdy go odkrywamy, uwalniamy siê od egoistycznych ograniczeñ i b³êdnych koncepcji. Budd¹ mo¿e
staæ siê ka¿dy – jest to stan umys³u, którego zal¹¿ek
w³aœciwy jest w ka¿dej czuj¹cej istocie.
We wspó³czesnym œwiecie buddyzm jawi siê jako
praktyczny, pe³en odniesieñ do codziennego ¿ycia system. Zrozumienie tego „jakimi rzeczy s¹” jest kluczem
do trwa³ego szczêœcia. Buddyzm nie jest oparty na
wierze ani dogmatach. G³êboka buddyjska praktyka
powoduje, ¿e doœwiadcza siê stanów coraz intensywniejszej radoœci i jest siê w stanie coraz skuteczniej pomagaæ innym.

Nauka Buddy – Diamentowa Droga
Wyjaœnienia i rady Buddy z³o¿y³y siê na obszerny
i zró¿nicowany zbiór nauk. W naturalny sposób wy³oni³y
siê spoœród nich trzy drogi, dostosowane do indywidualnych mo¿liwoœci i tendencji. Te trzy drogi nazywa siê
Ma³¹, Wielk¹ i Diamentow¹ Drog¹ (w sanskrycie Hinajana, Mahajana i Wad¿rajana). Ich podejœcia doskonale
siê uzupe³niaj¹, nie wykluczaj¹c siê nawzajem.
Diamentowa Droga przyci¹ga idealistów, ludzi
otwartych na œwiat. Skupiaj¹ siê na kluczowej nauce
buddyjskiej, wed³ug której ka¿da istota posiada ju¿
wszystkie oœwiecone w³aœciwoœci (nieustraszonoœæ,
radoœæ, aktywne wspó³czucie) – trzeba je tylko odkryæ
oraz usun¹æ wszelkie zas³ony, które uniemo¿liwiaj¹
doœwiadczenie tego naturalnego stanu. Praktykuj¹cy
æwiczy siê w postrzeganiu wszystkich zjawisk na najwy¿szym i najczystszym poziomie, szukaniu rozwi¹zañ,
zamiast wk³adania energii w problemy. W ten sposób
wykorzystuje do wewnêtrznego rozwoju wszystkie ¿yciowe doœwiadczenia. Wytrwa³e identyfikowanie siê

z w³asn¹ natur¹ buddy, z tym co doskona³e, pe³ne znaMedytacje Diamentowej Drogi dzia³aj¹ na zasadzie
czenia i piêkne, powoduje, ¿e zas³ony umys³u znikaj¹.
identyfikacji z doskona³ymi w³aœciwoœciami umys³u,
Diament, u¿yty w nazwie tej œcie¿ki, to symbol oœwiez którymi ³¹czymy siê poprzez symboliczne, oœwiecoconego umys³u – niezniszczalnego i promieniej¹cego
ne formy. W medytacje anga¿ujemy zarówno cia³o,
wewnêtrznym œwiat³em.
mowê, jak i umys³. Regularna praktyka sprawia, ¿e
Szko³a Karma Kagyu, obok szkó³ Ningma,
Siakja oraz Gelug, jest jedn¹ z czterech g³ównych szkó³ buddyzmu tybetañskiego. Kontynuuje ona tradycjê Diamentowej Drogi, zapocz¹tkowan¹ w Indiach przez samego
Buddê, a przeniesion¹ do Tybetu przez wielkich, urzeczywistnionych nauczycieli: Guru
Padmasambawê w VIII w. n.e. oraz powtórnie
przez Marpê T³umacza, za³o¿yciela szko³y
Kagyu w XI w. n.e. Ka¿da z wy¿ej wymienionych szkó³ posiada swojego zwierzchnika duchowego. Zwierzchnicy ci, zgodnie z tradycj¹
i buddyjskim pogl¹dem zak³adaj¹cym wieloœæ
¿ywotów, odradzaj¹ siê œwiadomie. Tak na
przyk³ad kolejne inkarnacje Dalaj Lamy staWieczorna medytacja (fot. archiwum Buddyjskiego Zwi¹zku Diamentowej Drogi)
wa³y siê g³owami najwiêkszej szko³y buddyzmu tybetañskiego, zwanej Gelug. Na podobnej zasadzie g³ow¹ szko³y Karma Kagyu jest
Karmapa, obecnie w swojej siedemnastej
inkarnacji, jako Trinlej Taje Dord¿e. Karmapa
Trinlej Taje Dord¿e ju¿ trzykrotnie odwiedza³
Polskê i oœrodek Stupa House prowadz¹c
wyk³ady, kursy medytacyjne i praktyki buddyjskie. Spotkania te gromadzi³y ka¿dorazowo po kilka tysiêcy ludzi.

Medytacja
Medytacja buddyjska to metoda pracy
z umys³em, której celem jest uwolnienie go
od wszelkich s³aboœci i ograniczeñ oraz rozwiniêcie w pe³ni wszystkich jego doskona³ych
w³aœciwoœci – nieustraszonej m¹droœci, spontanicznej radoœci i aktywnego wspó³czucia.

Siedziba w Warszawie (fot. archiwum Buddyjskiego Zwi¹zku Diamentowej Drogi)
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Wyk³ad Lamy Ole Nydahla w Hali Sportowej Reduta (fot. archiwum Buddyjskiego Zwi¹zku Diamentowej Drogi)

w coraz wiêkszym stopniu wszystko, co siê wydarza,
jest prze¿ywane jako œwie¿e i interesuj¹ce, a dzia³anie
dla dobra innych staje siê naturalne i spontaniczne.
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Œwiatowa spo³ecznoœæ buddystów liczy 364 mln
wyznawców. Poczynaj¹c od lat 70 XX w. g³êboki pogl¹d buddyzmu i ró¿norodnoœæ jego metod przyci¹gaj¹
coraz wiêcej sympatyków na Zachodzie.
„Podobnie jak diament œwieci kolorem t³a, na jaki
siê go po³o¿y”, podobnie zewnêtrzny charakter buddyzmu adaptuje siê do lokalnej kultury. Esencja nauk pozostaje jednak niezmienna od 2600 lat.
W œwiadomoœci zachodnich spo³eczeñstw ¿ywy
jest stereotyp buddysty – mnicha odzianego w kolorowe, egzotyczne szaty. Dzieje siê tak, poniewa¿
pierwsze ekspedycje naukowe, jakie zetknê³y siê
z buddyzmem, dotar³y do krajów, gdzie dominowa³

mnisi styl Ma³ej Drogi. Relacje podró¿ników zamieni³y
siê w trwa³y pogl¹d o buddystach w ogóle. Tymczasem wiêkszoœæ wspó³czesnych praktykuj¹cych to osoby œwieckie, które prowadz¹ zwyczajne dla tradycji
europejskiej ¿ycie rodzinne i zawodowe.
Dopiero pod koniec lat 60. nast¹pi³o bardziej pe³ne
i œwiadome spotkanie ludzi Zachodu z bogactwem
buddyzmu. Ci, którzy poszukiwali na Dalekim Wschodzie trwalszych i odbiegaj¹cych od konsumpcjonizmu
wartoœci, zetknêli siê wówczas po raz pierwszy z g³êbokimi naukami oraz autentycznymi nauczycielami ró¿nych szkó³ buddyjskich, w tym buddyzmu tybetañskiego. Pierwsi ludzie Zachodu zostawali uczniami znanych nauczycieli (lamów). Mia³o to miejsce tak¿e
w przypadku duñskiego ma³¿eñstwa – Olego i Hannah
Nydahlów – pierwszych zachodnich uczniów wielkiego mistrza medytacji, XVI Karmapy Rangdziung Rigpi
Dord¿e, g³owy szko³y Karma Kagyu. Po otrzymaniu

wszechstronnego buddyjskiego wykszta³cenia oraz
tytu³u lamów, Nydahlowie zostali poproszeni przez
Karmapê o za³o¿enie pierwszych oœrodków buddyzmu
Diamentowej Drogi na Zachodzie. Dziœ mamy ich ponad szeœæset. Popularyzacja buddyjskich nauk nie
ograniczy³a siê wiêc tylko do przedstawiania Diamentowej Drogi jako fascynuj¹cej, kulturowej ciekawostki.
K³ad¹c nacisk na zdrowy rozs¹dek, okaza³a siê ona
sposobem na coraz szczêœliwsze i pe³ne znaczenia ¿ycie dla dziesi¹tek tysiêcy ludzi na Zachodzie, w tym
tak¿e Polaków.

Buddyjski Zwi¹zek Diamentowej Drogi
i Linii Karma Kagyu w Polsce
Buddyjski Zwi¹zek Diamentowej Drogi Linii Karma
Kagyu z siedzib¹ w Warszawie zosta³ zarejestrowany
w Polsce w 1983 r. Obecnie jest najwiêksz¹ buddyjsk¹
organizacj¹ w naszym kraju. Ma charakter non-profit,
a jego dzia³alnoœæ opiera siê na otwartoœci, przejrzystoœci i demokratycznych zasadach, przy jednoczesnym zaufaniu do duchowych wskazówek g³ównych
nauczycieli.
Pierwszy polski oœrodek Diamentowej Drogi powsta³ w Krakowie, w 1976 r. Od tego czasu buddyzm
w naszym kraju rozwija siê coraz dynamiczniej. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 60 miejskich oœrodków medytacyjnych Linii Karma Kagyu. Organizowane
s¹ w nich regularnie medytacje i wyk³ady nauczycieli
Dharmy.
Wa¿n¹ rolê w rozwoju linii Karma Kagyu w Polsce
odgrywa oœrodek w Kucharach – przynajmniej raz do
roku organizowane s¹ tam du¿e, ogólnopolskie kursy
medytacyjne. Bior¹ w nich udzia³ równie¿ buddyœci
z innych krajów. W Kucharach znajduj¹ siê dwie stupy
buddyjskie – pomniki, symbole oœwieconego umys³u.
Zosta³y wybudowane przy œcis³ym przestrzeganiu tradycyjnych regu³ wznoszenia tego typu budowli i nale¿¹
do unikalnych obiektów w Europie.

Polscy buddyœci Diamentowej Drogi to ludzie aktywni, odnajduj¹cy w naukach Buddy praktyczne metody,
które mog¹ zastosowaæ w codziennym ¿yciu. Poniewa¿ buddyzm opiera siê na wartoœciach bliskich
zachodniej kulturze – krytycznym myœleniu, potrzebie
wolnoœci i altruistycznej postawie, nauki Diamentowej
Drogi rozprzestrzeni³y siê w niezwyk³ym tempie, a liczba buddystów w Polsce nieprzerwanie wzrasta.
Fundacja Stupa House dzia³a od 2001 r., a przedmiotem jej dzia³alnoœci jest zachowanie na Zachodzie dziedzictwa kultury buddyjskiej – jej unikalnej filozofii i psychologii oraz metod pracy z umys³em. Jako Organizacja
Po¿ytku Publicznego dok³adamy starañ, by publikacje
zwi¹zane z naukami Karma Kagyu w jêzyku polskim znalaz³y siê na pó³kach bibliotek publicznych i uczelnianych.
Szerzenie wiedzy o buddyzmie jest dla nas elementem
budowania tolerancyjnego i otwartego spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
Umieszczone na stronie Fundacji materia³y edukacyjne zosta³y stworzone jako pomoc dydaktyczna do
przekazywania informacji o buddyzmie – na przyk³ad
w ramach zajêæ wiedzy o spo³eczeñstwie, religii, etyki,
filozofii czy te¿ godzin wychowawczych. Ich celem jest
edukacja na temat licz¹cych dwa i pó³ tysi¹ca lat nauk
historycznego Buddy stanowi¹cych humanistyczny dorobek ludzkoœci. Zawieraj¹ 26 buddyjskich tematów,
podzielonych na 60 lekcji wraz z æwiczeniami. Zawarte
w nich informacje zosta³y napisane wspó³czesnym jêzykiem, przy wspó³udziale wolontariuszy z wielu krajów. Ponadto Fundacja niejednokrotnie przyzna³a stypendium osobom ucz¹cym siê sztuki malowania tanek
(tradycyjnych malowide³ sakralnych) od autentycznych
mistrzów tybetañskich.
W ramach g³ównych dzia³añ Fundacji zorganizowane
zosta³y dotychczas m.in.: Festiwal Przestrzeñ Umys³u
(2002), Projekt Triangle (2003), Tydzieñ Kultury Buddyjskiej w Katowicach (2005) i Festiwal Kulturalny 30-lecie
Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce.
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Chrzeœcijañska Wspólnota Ewangelii – Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy

Dariusz Zielonkiewicz
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Zbór Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego na Woli

hrzeœcijañska Wspólnota Ewangelii to jeden
z kilku warszawskich zborów Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w Polsce. Wspólnota znalaz³a siedzibê na Woli w 1987 r., kiedy na potrzeby zboru
zakupiono zabytkowy obiekt przy ul. Po³czyñskiej 59
– modrzewiowy dworek zwany Will¹ Schneiderów.
Pocz¹tki Wspólnoty siêgaj¹ lat 70. ubieg³ego wieku
i maj¹ zwi¹zek z dzia³alnoœci¹ warszawskiego Zboru,
przy ul. Zagórnej, który od 1947 do 1987 r. by³ czêœci¹
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego (ZKE). W tym
okresie utworzy³a siê w nim grupa modlitewna, która
studiuj¹c Bibliê stara³a siê znaleŸæ odpowiedŸ na pytania
zwi¹zane ze swoim dalszym œwiadectwem i s³u¿b¹.
W 1984 r. grupa modlitewna przekszta³ci³a siê w Zbór
domowy, który w ówczesnych realiach politycznych
zosta³ zalegalizowany jako IV Zbór warszawski ZKE,
nosz¹cy równie¿ nazwê Chrzeœcijañska Wspólnota
Ewangelii.
Nabo¿eñstwa zborowe odbywa³y siê w mieszkaniach prywatnych i charakteryzowa³a je ciep³a, rodzinna
atmosfera. Gdy w maju 1987 r. wspólnota wyznaniowa ZKE uleg³a reorganizacji, Zbór domowy kontynuowa³ swoje nabo¿eñstwa w ramach Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. W sierpniu 1987 r. Chrzeœcijañska
Wspólnota Ewangelii przenios³a siê do swojej kaplicy
przy ul. Po³czyñskiej 59 jako Zbór Warszawa-Wola
Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego.

Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy
Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w RP nale¿y do szerokiej
rodziny koœcio³ów okreœlanych jako ruch zielonoœwi¹tkowy (pentekostalny ang. Pentecostal Movement,
niem. Pfingstbewegung). Wspó³czeœnie istnieje wiele
koœcio³ów o charakterze zielonoœwi¹tkowym. Wed³ug

ró¿nych Ÿróde³ we wspólnotach pentekostalnych na
ca³ym œwiecie jest od 200 do nawet 600 milionów wyznawców, co czyni ruch ten drugim – po katolicyzmie
– nurtem wspó³czesnego chrzeœcijañstwa.
Jak zauwa¿a dr Edward Czajko – „bezpoœrednim
poprzednikiem ruchu zielonoœwi¹tkowego i jednym
z jego g³ównych korzeni by³ ruch uœwiêceniowy (ang.
Holiness Movement), który na swój sposób akcentowa³ sprawê tzw. drugiego b³ogos³awieñstwa (ang.
second blessing), czyli chrzest w Duchu Œwiêtym”.
Genezy pentekostalizmu nale¿y równie¿ upatrywaæ
w wielkich przebudzeniach religijnych prze³omu wieków jakie mia³y miejsce zarówno na terenie Stanów
Zjednoczonych, jak i w Anglii. Wielcy kaznodzieje tego
okresu tacy jak Asa Mahan, Dwight L. Moody, Charles
G. Finney, Reuben A. Torrey podkreœlali wagê dwóch
osobistych, prze³omowych doœwiadczeñ religijnych
w ¿yciu chrzeœcijañskim. Prze¿ycia te okreœlano jako
odrodzenie i chrzest w Duchu Œwiêtym. W³aœnie to doœwiadczenie chrztu w Duchu Œwiêtym wraz z towarzysz¹c¹ mu glosolali¹ – charyzmatyczn¹ modlitw¹ innymi jêzykami jest elementem charakterystycznym dla
rodz¹cego siê na prze³omie wieków ruchu zielonoœwi¹tkowego.
Powstanie wspó³czesnego ruchu zielonoœwi¹tkowego, jest tradycyjnie kojarzone z wydarzeniami jakie
mia³y miejsce w Stanach Zjednoczonych w koñcu
XIX oraz pierwszej dekadzie XX w. Pierwsze z nich
mia³o miejsce w 1901 r. w Topeka, w stanie Kansas
w szkole biblijnej za³o¿onej przez kaznodziejê Charlesa
F. Parhama. W trakcie studiowania Pisma Œwiêtego
i modlitwy jedna ze studentek szko³y Agnes Ozman
doœwiadczy³a prze¿ycia chrztu w Duchu Œwiêtym
z towarzysz¹c¹ temu modlitw¹ nieznanymi jêzykami.

Po niej kolejne osoby ze szko³y biblijnej w Topeka, jak równie¿ sam
Parham doœwiadczy³y podobnego
prze¿ycia. Analogiczne wydarzenia
mia³y miejsce równie¿ w innych miejscach Stanów Zjednoczonych. Trzeba wspomnieæ chocia¿by przebudzenie religijne, które mia³o miejsce
w 1906 r. w koœciele misyjnym przy
Azusa Street w Los Angeles.
To, w wielkim skrócie, geneza
wspó³czesnego ruchu zielonoœwi¹tkowego, który we wspó³czesnym
chrzeœcijañstwie w szczególny sposób akcentuje odkrywanie obecnoœci
Ducha Œwiêtego w Koœciele, wagê
osobistych doœwiadczeñ religijnych
i potrzebê funkcjonowania charyzmaModrzewiowy dworek zwany Will¹ Schneiderów – siedziba Zboru (fot. J. Bojarski)
tów proroctwa, nauczania, uzdrawiania, modlitwy innymi jêzykami.
Edward Czajko podkreœla „…nurt zielonoœwi¹tkoktóre przyj¹³ Koœció³ Powszechny. Wraz z innymi chrzeœwy uznaje za swój centralny element przekonanie,
cijanami: Wierzymy, ¿e Pismo Œwiête – Biblia – jest
¿e ¿ycie chrzeœcijañskie jest spraw¹ prze¿ywania obecS³owem Bo¿ym, nieomylnym i natchnionym przez
noœci i mocy Ducha Œwiêtego, i dlatego Koœció³ to
Ducha Œwiêtego, i stanowi jedyn¹ normê wiary i ¿ycia.
przede wszystkim KOINONIA czyli spo³ecznoœæ Ducha
Wierzymy w Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego, w OsoŒwiêtego”.
bach Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Wierzymy w SynoNale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e obecnoœæ prze¿yæ
stwo Bo¿e Jezusa Chrystusa, poczêtego z Ducha Œwiêi darów charyzmatycznych jest w historii chrzeœcijañtego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego œmieræ
stwa dobrze udokumentowane od pocz¹tku jego
na krzy¿u za grzechy œwiata i Jego zmartwychwstanie
istnienia. Œwiadectwo tych charakterystycznych dla
w ciele; w Jego wniebowst¹pienie i powtórne przyjruchu zielonoœwi¹tkowego doœwiadczeñ pojawia siê
œcie w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem
zarówno w relacjach Nowego Testamentu, jak i w wieprzez opamiêtanie i wiarê w ewangeliê, w chrzest
lu Ÿród³ach historii Koœcio³a.
i Wieczerzê Pañsk¹. Wierzymy w chrzest Duchem
Œwiêtym, prze¿ywanie pe³ni Ducha i Jego darów. WieWyznanie wiary
rzymy w jeden Koœció³, œwiêty, powszechny i apostolW sensie zasadniczym wyznanie wiary Koœcio³a
ski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak ³aski
Zielonoœwi¹tkowego w RP nawi¹zuje do symboli wiai mocy Bo¿ej. Wierzymy w zmartwychwstanie i ¿ycie
ry Apostolskiego i Nicejsko-Konstantynopolitañskiego,
wieczne.
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To wyznanie wiary, uwzglêdniaj¹ce charakterystyczne
dla pentekostalizmu doktryny oparte jest równie¿ na piêciu zasadach reformacji sformu³owanych w XVI w.:
– sola Scriptura – tylko Biblia,
– solus Christus – tylko Chrystus,
– sola fide – tylko wiara,
– sola gratia – tylko ³aska,
– soli Deo gloria – tylko Bogu nale¿y siê chwa³a.
Charakterystyczne dla ruchu zielonoœwi¹tkowego
jest podkreœlenie osobistej pobo¿noœci, utrzymywanie
¿ywej relacji z Bogiem, samodzielne studiowanie Biblii
przez wiernych, spontaniczna modlitwa i uwielbianie
Boga oraz otwartoœæ na ró¿norodne przejawy dzia³ania
Ducha Œwiêtego. Nacisk po³o¿ony jest na przemianê
ca³ego ¿ycia chrzeœcijanina wynikaj¹c¹ z doœwiadczenia odrodzenia i chrztu w Duchu Œwiêtym. Nabo¿eñstwo zielonoœwi¹tkowe charakteryzuje spontanicznoœæ
wynikaj¹c¹ z oczekiwania na przejawianie siê dzia³ania
Ducha Œwiêtego i jego charyzmatów. Znacz¹cym elementem liturgii jest modlitwa wiernych, wspólny
œpiew i uwielbienie, modlitwa jêzykami. Du¿y nacisk
po³o¿ony jest na zwiastowanie S³owa Bo¿ego, praktykuje siê charyzmaty proroctwa i modlitwê o uzdrowienie chorych.
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Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Koœcio³a jest
zbór (parafia) – lokalna wspólnota wiernych. Na czele
zboru stoi pastor oraz rada starszych powo³ywana
z cz³onków wspólnoty. Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy
w Polsce jest podzielony na okrêgi koœcielne (obecnie
jest ich siedem), na ich czele stoj¹ prezbiterzy okrêgowi. Najwy¿sz¹ w³adz¹ Koœcio³a jest Synod. Synod wybiera na czteroletni¹ kadencjê prezbitera naczelnego
Koœcio³a oraz na jego wniosek powo³uje pozosta³ych
cz³onków Prezydium Rady Naczelnej, którzy wraz
z nim i prezbiterami okrêgowymi, wybranymi uprzednio w terenie, stanowi¹ Naczeln¹ Radê Koœcio³a. Prze-

wodnicz¹cym Naczelnej Rady Koœcio³a i jej Prezydium
jest z urzêdu Prezbiter Naczelny Koœcio³a.
Sytuacjê prawn¹ Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego
w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje Ustawa z dnia
20 lutego 1997 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Zielonoœwi¹tkowego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.
1997 nr 41 poz. 254).
Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy jest bardzo silnie zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i oœwiatow¹. Posiadaj¹c szereg w³asnych agend, organizacji i oœrodków
realizuje swoj¹ misjê pracuj¹c z osobami uzale¿nionymi, prowadz¹c dzia³alnoœæ resocjalizacyjn¹ i profilaktyczn¹, wydawnicz¹ i edukacyjn¹. W³asne seminarium
– Wy¿sza Szko³a Teologiczno-Spo³eczna w Warszawie
– kszta³ci nie tylko duchownych Koœcio³a, lecz przygotowuje studentów do s³u¿by w spo³eczeñstwie. Rozszerzona oferta edukacyjna w dziedzinie nauk spo³ecznych
pozwala przygotowywaæ absolwentów w szeregu specjalnoœciach umo¿liwiaj¹cych skuteczne wype³nianie
misyjnego powo³ania Koœcio³a w takich obszarach jak
poradnictwo i profilaktyka spo³eczna, zarz¹dzanie, komunikacja spo³eczna, edukacja religijna.

Dzia³alnoœæ Wspólnoty na Woli
Zbór Warszawa-Wola prowadzi regularne nabo¿eñstwa, spotkania, studia biblijne i nabo¿eñstwa modlitewne, jak równie¿ pracê katechetyczn¹ wœród dzieci
w zborowej Szkole Niedzielnej. Poszczególni cz³onkowie
Zboru s¹ zaanga¿owani w ró¿ne pos³ugi: odwiedzaj¹
miêdzy innymi areszty i wiêzienia, szpitale i domy opieki. Wspó³pracuj¹ w ramach wielu projektów i dzia³añ
maj¹cych ogólnopolski zasiêg, wspó³redaguj¹ koœcielny
periodyk „Chrzeœcijanin”, s¹ wyk³adowcami seminarium, prowadz¹ pracê w chrzeœcijañskim stowarzyszeniu muzyków „Missio Musica”, bior¹ udzia³ w misjach
na terenie kraju, oraz rozpowszechniaj¹ teksty Nowego
Testamentu w szko³ach i szpitalach wraz z Organizacj¹
Gedeonitów. Zbór liczy oko³o 60 cz³onków, opiekê
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Siedziba
Siedziba Chrzeœcijañskiej Wspólnoty Ewangelii to
jeden z niewielu zachowanych drewnianych zabytków
Warszawy. Zakupiony przez Wspólnotê w 1987 r. obiekt
przy ul. Po³czyñskiej 59, pe³ni¹cy obecnie funkcjê kaplicy
zboru, ma ciekaw¹ historiê. Siêga ona pierwszej po³owy
XIX w. i zwi¹zana jest z rodzin¹ Schneiderów, której losy
zapisa³y siê mocno w dziejach warszawskich Jelonek
(pocz¹tkowo niewielkiej wsi w powiecie warszawskim).
W tym okresie przyby³ z Westfalii do Polski Gotlip Schneider wraz z rodzin¹. Wkrótce przybra³ polskie imiê Bogumi³. Osiedli³ siê on pocz¹tkowo na Szeligach, a póŸniej
zakupi³ folwark „Jelonek”. Jak siê okaza³o, powodem wykupienia tego maj¹tku przez Bogumi³a Schneidera by³a
obecnoœæ na tym terenie du¿ych z³ó¿ gliny i piasku. To tutaj przez d³ugi czas funkcjonowa³a za³o¿ona przez Bogumi³a Schneidera w 1864 r. cegielnia s³ynna z bardzo dobrej
jakoœci ceg³y oraz fabryka dachówek. Cegielnia na prze³omie stuleci zatrudnia³a ponad 150 robotników. Przetrwa³a a¿ do wrzeœnia 1939 r.
Na pocz¹tku XX w. rodzina Schneiderów podjê³a budowê nowego domu, by³ to dworek modrzewiowy postawiony na solidnych murowanych piwnicach o charakterystycznej architekturze. Zachowany do dzisiaj w zasadniczo
niezmienionej bryle budynek przeszed³ renowacjê w latach osiemdziesi¹tych XX w. W trakcie tych prac odkryto
w piwnicach budynku œlady pozwalaj¹ce na przyjêcie roku
1902 jako daty zakoñczenia budowy obiektu.

Obecnie dworek jest wpisany do rejestru zabytków
jako „willa drewniana z murowanymi piwnicami z II po³owy XIX w. w granicach posesji wraz z wystêpuj¹c¹
na niej zieleni¹” z uzasadnieniem: „Obiekt zachowa³
charakter letniskowej willi podmiejskiej o formach
architektury charakterystycznej dla terenu podwarszawskiego (obecnie w granicach administracyjnych Warszawy – dzielnica Wola)”.

Podstawowe informacje
Chrzeœcijañska Wspólnota Ewangelii
Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy Zbór Warszawa-Wola.
01-336 Warszawa, ul. Po³czyñska 59, tel. 22 664 66 35.
Terminy nabo¿eñstw:
Niedziela: 10.00, wtorek: 18.00 – studium biblijne,
czwartek: 18.00 – nabo¿eñstwo modlitewne
Strony internetowe:
Zbór Warszawa-Wola – http://www.polczynska.com
Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Polsce – http://www.kz.pl
Chrzeœcijanin – http://chn.kz.pl
Wy¿sza Szko³a Teologiczno-Spo³eczna – http://wst.edu.pl
Bibliografia:
Edward Czajko – Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Polsce, Warszawa 1991.
Micha³ Tymiñski – Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Polsce, Misja
¯ycie, Wroc³aw 1999.
Zbigniew Pasek – Ruch zielonoœwi¹tkowy. Próba monografii,
Zak³ad Wydawniczy NOMOS, Kraków 1992.
Henryk Ryszard Tomaszewski – Wspólnoty chrzeœcijañskie
typu ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski
w latach 1858-1939.
Dorota Zawieska – Historia Jelonek. Opracowanie, Warszawa 2004.
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duchow¹ pe³ni pastor i Rada Starszych, w nabo¿eñstwach niedzielnych uczestniczy czêsto równie¿ szersza grupa zaprzyjaŸnionych i goœci. Spotkania wspólnoty maj¹ charakter otwarty.
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Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek

Wyznawcy Mahometa na Woli
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Islam i nasze z nim kontakty

slam czyli mahometanizm, jest drug¹ co do liczby
wyznawców religi¹ na œwiecie. Œwiêt¹ ksiêg¹ tej
religii jest Koran. Celem islamu, który ma wspólne
korzenie z judaizmem i chrzeœcijañstwem, jest propagowanie nauki proroka Mahometa. Mimo pozorów
niepodzielnoœci ma on jednak 3 wyraŸne nurty przejawiaj¹ce siê odmiennymi pogl¹dami na kwestie przestrzegania zasad wiary: sunnizm (75-90%), szyizm
(grupuj¹cy 12% wyznawców) i charyd¿yzm (ok. 1,1%
wyznawców) w Polsce niemaj¹cy ponoæ reprezentantów. Miejscem kultu jest meczet, w którym oddaje siê
czeœæ Bogu.
Funkcje duchownych pe³ni¹ imamowie wybierani
przez cz³onków gminy na Ogólnym Zebraniu Cz³onków Gminy. Do ich obowi¹zków nale¿y prowadzenie
modlitw, nauczanie religii, udzielanie œlubów, dokonywanie pogrzebów i prowadzenie ksi¹g metrykalnych. Imam wchodzi w sk³ad zarz¹du gminy, nie
jest kap³anem, ale cz³onkiem spo³ecznoœci wiernych.
Nie musi byæ teologiem, powinien natomiast posiadaæ dobr¹ orientacjê zasad islamu i biegle znaæ Koran.
Podobnie jest z muezinami (z tur.) 5-krotnie w ci¹gu
dnia nawo³uj¹cymi do mod³ów z minaretu. Oni te¿ s¹
wybierani spoœród wyznawców. Wzywaj¹c wiernych
obracaj¹ siê we wszystkie strony œwiata.
Muzu³manie swoje prawo opieraj¹ na Koranie.
Sunna, to cztery podstawy muzu³mañskiego prawa
zwanego szariatem, jego wyk³adni¹ zajmuje siê hierarchia kaddich czyli sêdziów. Prawo koraniczne obejmuje
wszystkie dziedziny ¿ycia i przewinienia, bywa bardzo
surowe i restrykcyjne. To w zwi¹zku z jego nakazami
kobiety w krajach muzu³mañskich zobowi¹zane s¹
do noszenia specjalnego stroju zakrywaj¹cego twarz.

Wyznawczynie islamu w Polsce, pochodz¹ce przewa¿nie z osiad³ych tu rodzin tatarskich, nie nosz¹ rytualnych
strojów, nie zakrywaj¹ te¿ twarzy. Ubieraj¹ siê po europejsku, nie odró¿niaj¹c siê od reszty Polek.
Œcis³e umocowanie w religii ma kalendarz muzu³mañski. Jego twórc¹ jest Mahomet, który odrzuciwszy dawny kalendarz arabski (przed muz.) zak³adaj¹cy istnienie
13 miesiêcy w roku, przyj¹³ kalendarz ksiê¿ycowy,
który dzieli rok na 12 miesiêcy ksiê¿ycowych. D³ugoœæ
1 fazy ksiê¿yca wynosi 29,5 dnia, st¹d rok ksiê¿ycowy
liczy 254 dni, a miesi¹c 29 lub 30 dni. Pocz¹tek roku
muzu³mañskiego i ka¿dy miesi¹c liczy siê od dnia,
w którym ksiê¿yc znajduje siê w nowiu, a dzieñ trwa od
zachodu do zachodu s³oñca. Zapocz¹tkowan¹ przez
proroka reformê kontynuowali kalifowie. Najwa¿niejsz¹ ze zmian by³o wprowadzenie nowej ery przez kalifa
Umara, na wzór chrzeœcijan. Uznano, i¿ pierwszym
dniem roku ksiê¿ycowego jest data emigracji (hid¿ra)
Mahometa z Mekki do Medyny (20.06.622). Kalendarz
muzu³mañski u¿ywany jest do celów religijnych. Jego
dni tygodnia maj¹ arabskie nazwy. Podobnie jak nazwy
miesiêcy, spoœród których najwa¿niejszy jest ramadan
(9. miesi¹c), bêd¹cy okresem wielkiego postu, koñcz¹cego siê Ma³ym Œwiêtem Barana.
Pierwszymi wyznawcami islamu przyby³ymi na ziemie polskie byli Mongo³owie (XIII w.). Przyjazne kontakty z innymi wyznawcami tej religii – Tatarami – zyskaliœmy w XIV w., dziêki osiedleniu ich w dorzeczu Niemna
przez ksiêcia litewskiego Witolda, w celu obrony ziem
litewskich i polskich przed Krzy¿akami. Po zwyciêstwie
pod Wiedniem (1683) król Jan III Sobieski nada³ kilku
oddzia³om Tatarów (sunnici kier. hanafickiego) wsie:
Bohoniki i Kruszyniany. Pe³niê praw otrzymali oni
dopiero za panowania ostatniego króla Polski z mocy

Konstytucji 3 Maja 1791 r. Swoje teksty
Wojsk Muzu³manów Polskich w Polreligijne zwane kitabami spisywali alfaskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie
betem arabskim, ale równie¿ w jêzyku
sta³ p³k Emir El-Muemminin Bajraszewbia³oruskim i polskim.
ski, uczestnik walk pod Narvikiem w SaTatarzy uczestniczyli we wszystkich
modzielnej Brygadzie Strzelców Podhawydarzeniach Rzeczypospolitej, od bitwy
lañskich, który od 1947 r. pe³ni³ funkcjê
pod Grunwaldem po walkê o wolnoœæ,
Naczelnego Imama Muzu³manów Pola po utworzeniu przez J. Pi³sudskiego
skich w Wielkiej Brytanii. Nie mniejniepodleg³ego pañstwa polskiego zaszym bohaterstwem wykaza³a siê te¿
ci¹gali siê pod sztandary Rzeczypospolikobieta wywodz¹ca siê z tego œrodowitej do utworzonego w 1919 r. Pu³ku
ska – D¿anet D¿abagi Skibniewska – adiuJazdy Tatarskiej; walczyli póŸniej o umactant gen. D¹bka podczas obrony Kêpy
Aleksander Sulkiewicz
nianie granic m³odego pañstwa.
Oksywskiej w Gdyni w 1939 r. By³a
(Tygodnik Ilustrowany)
Z inicjatywy muzu³manów zamieszona córk¹ Ingusza i Tatarki polskiej,
ka³ych w Warszawie w 1925 r. powsta³ Zwi¹zek
osiad³ego po rewolucji bolszewickiej w Warszawie
Muzu³mañski m.st. Warszawy. Jego prezesem wy– ks. Wassana Girej-D¿abagi, cz³onka rz¹du P³n. Kaubrano Abdu³ê-Hamida Churamowicza, mieszkañca ofikazu i Azerbejd¿anu, cz³owieka wszechstronnie wycyny pa³acu Staszica, gdzie te¿ odbywa³y siê nabo¿eñkszta³conego, który w 1937 r. opuœci³ Polskê i osiad³ na
stwa. Jego s¹siadem by³ imam Mirsaida Chafizow,
sta³e w Turcji.
cz³onek Komitetu Budowy Meczetu. Wzorem Wilna,
Pierwszym miejscem pochówku wyznawców islapowsta³o w stolicy Muzu³mañskie Stowarzyszenie Pomu w okolicach Warszawy by³y pola pomiêdzy Czermocy Biednym Muzu³manom. Równie¿ w Warszawie
niakowem a Siekierkami. Dopiero znacznie póŸniej
– 28 grudnia 1925 r. – powo³ano Muzu³mañski Zwi¹zek
powsta³y dwa mizary czyli cmentarze, które do 1916 r.
Religijny w RP, którego zwierzchnikiem – muftim – zopo³o¿one by³y poza Warszaw¹ w obrêbie ówczessta³ Jakub Szynkiewicz, a w³adzê wykonawcz¹ spranych Pow¹zek, obecnie nale¿¹cych do Dzielnicy Wola.
wowa³o Najwy¿sze Kolegium Muzu³mañskie. Zwi¹zek
A oto ich historia.
naucza³ islamu w 19 gminach muzu³mañskich w kraju
Muzu³mañski Cmentarz Kaukaski
i wydawa³: „¯ycie Tatarskie”, „Przegl¹d Islamski”
przy
ul. M³ynarskiej 60 (za³. 1830)
i „Rocznik Tatarski”. Tatarzy zamieszkuj¹cy terytorium
To pierwsza nekropolia dla wyznawców islamu, naII RP pos³ugiwali siê jêzykiem polskim. Przez I Szwazywana te¿ Cmentarzem Mahometañskim. Po³o¿ona
dron Tatarski 13 Pu³ku U³anów Wileñskich przeszli
pomiêdzy cmentarzami ¿ydowskim a ewangelickowszyscy poborowi bêd¹cy Tatarami.
-augsburskim (luterañskim), bo wydzielona z tego
Ta ma³a spo³ecznoœæ wyda³a licznych bohaterów
ostatniego w wyniku zakupu dokonanego od parafii
zapisanych z³otymi zg³oskami na kartach historii PolE-A 1 tys. m2 gruntu (za 2.152 rb.). Chowano tu ¿o³nieski, jak choæby: pp³k Leon Hózman-Murza Sulkiewicz,
rzy rosyjskich pochodz¹cych z Kaukazu, st¹d pierwsza
mjr kawalerii Aleksander Jeljaszewicz, p³k Maciej
nazwa tego cmentarza, ale z czasem równie¿ cywili.
Bajraszewski, czy Konstanty Achmatowicz. W latach
Jak wspomina Przewodnik warszawski na 1893 r.,
II wojny na czele funkcjonuj¹cego wówczas Imamatu
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z okresu kiedy nekropolia by³a ju¿ nieczynna (od 1867):
poœród zaniedbanej zieleni i porozbijanych pomników
zachowa³y siê jedynie 2 pomniki. Jeden, pod… drzewem, poœród chwastów i pokrzyw, z wbit¹ w ziemiê
kamienn¹ tablic¹, na której mo¿na by³o przeczytaæ
napis, i¿ tu spoczywa Jakub Tarak-Murza Buczacki
(ok. 1745-1838). Drugi, w kszta³cie kolumny kry³ prochy
gen. Zachariasza Kietliñskiego (zm. 1857 r.) w Pizie
(Toskania). Do zniszczenia grobów na tym cmentarzu
dosz³o podczas II wojny, st¹d dzisiaj zza zamkniêtej
stale furty jawi siê poroœniêty traw¹ plac z jedynym
w polu widzenia pomniczkiem, ow¹ wspominan¹ od
XIX w. poczernia³¹ kolumn¹.

Muzu³mañski Cmentarz Tatarski
przy ul. Tatarskiej 8 (za³. 1867)
Kolejny cmentarz za³o¿y³ mu³³a warszawskiego
okrêgu wojskowego Seietolin Chosian Sunajew z powodu przepe³nienia poprzedniego. Na pocz¹tku chowano tu ¿o³nierzy rosyjskich wyznania muzu³mañskiego,
póŸniej równie¿ Tatarów z obszaru Wielkiego Ksiêstwa

Muzu³mañski Cmentarz Kaukaski (fot. J. Bojarski)

Litewskiego, przez co nekropolia zyska³a miano Cmentarza Tatarskiego. Administrowana przez sztab armii
rosyjskiej, który po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci zast¹pi³ Sztab WP, a w 1935 r. przez Muzu³mañski Zwi¹zek Wyznaniowy.
Niewielki obszar, 8 tys. ³okci kw. dzieli na 2 czêœci
aleja. Lewa czêœæ jest pusta, a prawa wype³niona grobami. Ta pozorna pustka spowodowana jest zniszczeniami ostatniej wojny. Wœród zachowanych grobów
wyró¿nia siê pomnik Abdula Halika – dublera i wolty¿era
filmowego, zmar³ego tragicznie w 1932 r., podczas pojedynku, w wieku 29 lat, w obronie czci gwiazdy polskiego teatru i filmu Jadwigi Smosarskiej. To ona ponoæ ufundowa³a oryginalny nagrobek przypominaj¹cy
minaret i odwiedza³a to miejsce a¿ do swej œmierci.
Wspó³czeœnie ostatnie miejsce swego spoczynku znalaz³y tutaj prawnuczki Jakuba Taraka-Murzy Buczackiego – Stefania Buczacka (w³. maj¹tku Ma³aszewicze),
przed wojn¹ sekretarka wiceprezydenta Warszawy
J. Kulskiego (po 1945 r. min. Winiewicza) i jej stryjeczna
siostra – Helena Achmatowicz.

Islam

Mogi³y polskich Tatarów mo¿na spotkaæ w wielu
miejscach w kraju i poza nim, niekoniecznie w nekropoliach muzu³mañskich. Z uwagi na zaanga¿owanie tej
spo³ecznoœci w walki II wojny œwiatowej znajdujemy je
pod Monte Casino, Tobrukiem, Rzymem i Ankon¹. Polscy oficerowie wyznania muzu³mañskiego wraz z przedstawicielami tatarskiej inteligencji znaleŸli siê poœród
pomordowanych w Katyniu wiêŸniów Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa, liczni zmarli te¿ na Syberii.

Odrobina statystyki
Liczba rodzimych muzu³manów systematycznie
ubywa, od 100 tys. w I RP, poprzez 10 tys. w II RP
– po 5 tys. w III RP. Do 1939 r. w Warszawie mieszka³o
100 rodzin tatarskich, wœród których notowani byli
ksi¹¿êta-murzowie m.in. rodziny: Lebiedziów, Muchów
i Mironowiczów. Wspó³czesna Polska nie jest ani wielokulturowa, ani wieloetniczna. W skali kraju mamy zaledwie 3 meczety: w Bohonikach (200-letni), w Kruszynianach (100-letni) oraz w Gdañsku (1990). Warszawa
nie ma meczetu. Idea budowy meczetu zrodzi³a siê

Muzu³mañski Cmentarz Tatarski (fot. B. Lo¿ek)

w 1935 r., kiedy Arseniusz Romanowicz, z pochodzenia Tatar, ówczeœnie student Wydzia³u Architektury
PW zdoby³ I nagrodê za projekt meczetu na Polu Mokotowskim w Warszawie. Wtedy zwyciêski projekt zainspirowa³ architektów: Stanis³awa Kolendo i Tadeusza Miazka, którzy wspólnie sporz¹dzili wizjê meczetu,
któremu przyznano lokalizacjê w kwadracie ulic: Mekki, Zimorowicza, Medyny i Krzyckiego (Ochota – na
ty³ach ob. MOŒ). Budowa mia³a byæ prowadzona w latach 1937-39, niestety nie pozyskano funduszy i do jej
realizacji nie dosz³o.
Kolejnego podejœcia do tematu dokonano w 1993 r.
i w jego efekcie przy ul. Wiertniczej 103 w Wilanowie,
powsta³ budynek stylizowany na meczet z sal¹ modlitwy dla muzu³manów mog¹c¹ pomieœciæ 100-200 wiernych. Pozostaje on w administracji Muzu³mañskiej
Gminy Wyznaniowej prowadz¹cej równie¿ Centrum
Kultury Islamskiej. Przewodnicz¹cym Zwi¹zku jest
mufti Tomasz Miœkiewicz. Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê
w ka¿dy pi¹tek – zim¹ o godz. 12.00, a latem o godz.
14.00. Funkcjê imama Gminy Muzu³mañskiej w War-
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szawie pe³ni Ahmed Saeed, a imamem Centrum
Kultury Islamu w Warszawie jest Issam Ibrahim
Mohammed.
Budowê pierwszego w stolicy meczetu podjêto dopiero w 2010 r. na Ochocie przy Rondzie Zes³añców
Syberyjskich. Projekt wykona³a Pracownia KAPS Architekci. Inwestycjê prowadzi Liga Muzu³mañska dziêki
pieni¹dzom saudyjskiego sponsora. Meczet ma pomieœciæ 11 tys. wiernych (12 m wysoki z 18 m minaretem), a dodatkowo bibliotekê z sal¹ multimedialn¹,
galeri¹ sztuki, kawiarni¹ i restauracj¹.
Aktualnie liczba wyznawców islamu w Polsce siêga
35-40 tys. osób, z czego na Warszawê przypada oko³o
11 tys. gdzie pos³ugi religijne pe³ni 4 imamów. Z uwagi
na brak danych, chyba równie¿ po stronie muzu³mañskiej nie potrafimy okreœliæ ich liczby na warszawskiej
Woli, ogó³em licz¹cej 137 692 mieszkañców. Jeœli s¹
poœród nich studenci, to z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿¹ do
Polskiego Stowarzyszenia Studentów Muzu³manów
(ul. KoŸmiana 2).
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Wyznawcy islamu zgodnie z zaleceniem Koranu nie
jadaj¹ miêsa wieprzowego, jest ono zast¹pione, a nawet zdominowane przez baraninê, wzglêdnie drób lub
miêso ryb, równie¿ dopuszczone wzglêdami religijnymi. Oto kilka potraw podawanych w rodzinach muzu³mañskich. Na pocz¹tek odpowiednik chleba – podp³omyk (tzw. pit), rodzaj cienkiego suchego placka
przypominaj¹cego rodzimy naleœnik, lub inny jego
odpowiednik rodem z Persji, o nazwie naan, równie

p³aski, wypieczony z bia³ej m¹ki chleb dro¿d¿owy.
Dodatkiem do pieczywa, m.in. w Turcji, jest cha³wa
(halvah, halvi)… znany produkt cukierniczy wykonany
z w³óknistej masy karmelu wymieszanej z miazg¹
z orzechów. Choæ pochodzi ponoæ z Indii, to na sarmackie sto³y trafi³a z imperium otomañskiego.
Kebab (kebap), podbijaj¹cy Polskê, po turecku oznacza obracaj¹c¹ siê pieczeñ miêsn¹. Sporz¹dzany
z baraniny na pionowym grillu, podawany w tzw. picie,
przaœnym bladym placku przypominaj¹cym naleœnik.
Do miêsa dodawane s¹ warzywa, przede wszystkim
wielogatunkowa, kolorowa papryka, ogórki (w tym kiszone), pomidory, bak³a¿any i przyprawy, a poœród
nich króluje pieprz, najczêœciej czarny. Kolejnym daniem, nie tylko tureckim, równie¿ m.in. ba³kañskim,
jest pilaw, przyrz¹dzany g³ównie z aromatycznego
ry¿u, który mo¿e byæ zast¹piony przez makaron; gotowany z warzywami i grzybami z dodatkiem przypraw
i egzotycznych zió³. Dodana doñ trawa cytrynowa
zmieni mu smak na s³odko-kwaœny. Tureckim przysmakiem s¹ chlebki z miêsnym farszem.
Na deser bak³awa – tureckie ciasto z orzechami,
cukrem waniliowym i cynamonem, albo znane i popularne nawet u nas – rachat³ukum (z arab.), smako³yk
na kanwie owoców, maj¹cy konsystencjê galaretki.
Wyrabiany ze skrobi pszennej, zamiast cukrem s³odzony naturalnym miodem. Podawany w postaci kostek
posypanych obficie cukrem pudrem. Uzupe³nieniem
tych deserów mo¿e byæ kawa parzona po turecku, mocna, w ma³ej iloœci, aromatyczna. Mo¿na tylko ¿yczyæ
smacznego!

Judaizm

Agata Katarzyna D¹browska

¯ydzi na Woli – przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ

z Religia
Judaizm opiera siê na wierze w jednego Boga, który jest stwórc¹ i panem wszechœwiata. Bóg wybra³
¯ydów, reprezentowanych przez Abrahama i Moj¿esza, na swoich œwiadków i zawar³ z nimi przymierze.
Najwa¿niejsz¹ ksiêg¹ judaizmu jest Tora sk³adaj¹ca siê
z piêciu ksi¹g: Ksiêgi Rodzaju, Ksiêgi Wyjœcia, Ksiêgi
Kap³añskiej, Ksiêgi Liczb i Ksiêgi Powtórzonego Prawa.
Spisana jest rêcznie na bia³ym, wykonanym z jagniêcej
skóry zwoju zwiniêtym na dwóch wa³kach. Przechowywana jest w Aron ha-kodesz, wnêce w synagodze.
Drug¹ ksiêg¹ judaizmu jest Talmud sk³adaj¹cy siê
z dwóch czêœci Miszny (komentuj¹cej i objaœniaj¹cej
Torê) i Genary (obszernego komentarza do poszczegól1
nych fragmentów Miszny) .

z Jêzyk
Pierwszym jêzykiem jakim mówili ¯ydzi by³ jêzyk
hebrajski, a po zakoñczeniu niewoli babiloñskiej jêzyk
grecki i aramejski. ¯ydzi ¿yj¹cy zaœ w diasporach pos³ugiwali siê jêzykami ojczystymi danego kraju, hebraj1
2

skiego u¿ywaj¹c jedynie w obrzêdach religijnych. Sytuacja uleg³a zmianie pod koniec XIX w. wraz z powstaniem ruchu syjonistycznego. Dziêki staraniom m.in.
Eliezera ben Jehudy przeprowadzono reformê jêzyka
hebrajskiego (uwspó³czeœniaj¹c go), który od chwili
powstania pañstwa Izrael w 1948 r. jest oficjalnym jêzykiem urzêdowym tego kraju. Obecnie pos³uguje siê
nim oko³o 5,1 milionów ludzi.
Chocia¿ jêzyk hebrajski od zawsze by³ obecny w kulturze ¿ydowskiej, to przez wieki nie by³ jej g³ównym
wyznacznikiem. ¯ydzi ¿yj¹cy w diasporach pos³ugiwali
siê jêzykiem jidysz i ladino, które determinowa³y ich
przynale¿noœæ do dwóch odmiennych krêgów kulturowych: sefardyjskiego i aszkenazyjskiego.

z Kuchnia ¿ydowska
Wa¿n¹ cech¹ kuchni ¿ydowskiej jest przestrzeganie zasad tzw. koszernoœci, tj. podzia³u na pokarmy dozwolone (koszerne) i zakazane (trefne). Podzia³ ten zosta³ opracowany w oparciu o Piêcioksi¹g Moj¿esza.
Koszernoœæ wyklucza spo¿ywanie miêsa niektórych
zwierz¹t (m.in. œwiñ), krwi, ³¹czenia miêsa z mlekiem,
niektórych ryb (bez ³usek), skorupiaków i owadów.
Miêso dozwolone musi pochodziæ ze specjalnego,
rytualnego uboju zwanego szechit¹2.

Oblicza ¿ydowskiej Woli
z Wola centrum ¿ydowskiego handlu
Wed³ug danych zamieszczonych w spisie z 1792 r.
Wolê zamieszkiwa³o wtedy 1361 ¯ydów, co stanowi³o
ponad 20% wszystkich mieszkañców dzielnicy. W dwu-

F. Tych (red.), Pamiêæ. Historia ¯ydów polskich przed, w czasie i po Zag³adzie, Warszawa 2008, s. 8-16.
http://www.kuchniazydowska.pl, dostêp dnia 22.06.2012 r.
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Kim s¹ ¯ydzi?

a pytanie kim byli i s¹ ¯ydzi przez wieki udzielano
ró¿nych odpowiedzi. Jedni uwa¿ali ich za naród
wybrany, inni za wyznawców judaizmu, zaœ twórcy ideologii hitlerowskiej za odrêbn¹ i gorsz¹ rasê.
Wspó³czeœni ¯ydzi to zarówno obywatele Izraela, jak
i mieszkañcy wielu krajów œwiata. Tworz¹ oni bardzo
zró¿nicowane spo³ecznoœci, a ³¹cz¹cymi ich elementami s¹: religia, jêzyk oraz obyczaje.
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Getto Warszawskie – Most przy ul. Ch³odnej (Ÿród³o: Bundesarchiv)

dziestoleciu miêdzywojennym zaœ liczba ta przekroczy³a 50%. ¯ydzi nap³ywali tutaj z ca³ej Europy licz¹c
przede wszystkim na poprawê warunków ¿ycia.
Wi¹za³o siê to z faktem, i¿ ówczesna Warszawa by³a
jednym z najwiêkszych wschodnioeuropejskich oœrodków handlowych.
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Dzielnica Wola by³a równie¿ wa¿nym oœrodkiem
narodzin kultury jidysz. To w³aœnie tutaj na pocz¹tku lat
trzydziestych XIX w. po raz pierwszy w Warszawie
odby³o siê przedstawienie teatralne w jêzyku ¿ydowskim. W spektaklach uczestniczyli zarówno ¯ydzi jak
i Polacy bojkotuj¹cy teatry dzia³aj¹ce na zlecenie
Rosjan.
Kultura ¿ydowska kwit³a na Woli tak¿e po utworzeniu getta warszawskiego. W 1941 r. otwarto Nowy
Teatr Kameralny na terenie parafii œw. Augustyna przy
ul. Nowolipki 52. Dyrektorem artystycznym oraz re¿yserem zosta³ Andrzej Marek, a g³ówn¹ gwiazd¹ Micha³
Znicz. W getcie dzia³a³y równie¿ Teatr Eldorado
(ul. Dzielna 1), Teatr Femina (ul. Leszno 35) oraz Teatr
na Piêterku (ul. Nowolipki 29).

Ocala³y fragment muru warszawskiego getta w podwórku
przy ul. Siennej 55 (fot. J. Bojarski)

z Wola warszawsk¹ Jerozolim¹
Nie bez przyczyny Wolê mo¿emy nazwaæ warszawsk¹ Jerozolim¹. To w³aœnie tutaj do 1939 r. têtni³o bogate ¿ycie religijne ¯ydów, którzy z pe³n¹ pieczo³owitoœci¹ obchodzili swoje œwiêta. Do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ:
Szabat – jest najwa¿niejszym ¿ydowskim œwiêtem.
Zaczyna siê o zmierzchu w pi¹tek i trwa do zmierzchu
w sobotê. Wieczorem pani domu zapala dwie œwiece.
Do obowi¹zków nale¿y dwukrotna recytacja modlitwy
kidusz: na pocz¹tku szabatu przed pierwszym posi³kiem oraz po porannej modlitwie, a tak¿e recytacja
hawdali na zakoñczenie szabatu.
Pesach – œwiêto obchodzone na pami¹tkê wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej.
Rosz Haszana – jest to pierwszy dzieñ kalendarza
¿ydowskiego. Upamiêtnia stworzenie œwiata i przypomina o s¹dzie Bo¿ym.
Chanuka – (Œwiêto Œwiate³) jest uwa¿ana powszechnie za œwiêto upamiêtniaj¹ce cud, jaki wydarzy³ siê
w Œwi¹tyni Jerozolimskiej podczas powstania ¿ydowskiego pod wodz¹ Hasmoneuszy, skierowanego przeciw

Grekom. Najwa¿niejszym rytua³em œwiêta jest zapalanie
œwiate³: jednego pierwszego dnia œwiêta, dwóch – drugiego itd. a¿ do ósmego, kiedy to zapalane jest osiem
œwiate³ (lamp oliwnych, albo wspó³czeœnie – œwiec).
Purim – œwiêto upamiêtniaj¹ce uchronienie ¯ydów
od zag³ady w perskim imperium Achemenidów za czasów panowania Artakserksesa I.
Podczas œwi¹t ¯ydzi t³umnie gromadzili siê w synagogach, których na Woli by³o kilkanaœcie. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim: Synagoga Izaaka
Altera3 przy ul. ¯elaznej 57, w której mieœci³ siê cheder
i jesziwa, nieistniej¹ca ju¿ Polska Synagoga przeznaczona dla bogatych zasymilowanych ¯ydów i Synagoga
Szpitala Starozakonnych na terenie Szpitala Starozakonnych przy dzisiejszej ul. Kasprzaka 1.
Na terenie dzielnicy Wola przy ul. Okopowej znajduje siê równie¿ drugi co do wielkoœci w Europie cmentarz ¿ydowski. Powsta³ on w 1806 r. i do chwili obecnej
s³u¿y spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Podzielony jest na czêœæ
ortodoksyjn¹ (sk³adaj¹c¹ siê z czêœci kobiecej i mêskiej),
do chowania œwiêtych ksi¹g, postêpow¹, dzieciêc¹,
porz¹dkow¹, wojskow¹ i gettow¹. Teren cmentarza
systematycznie rozbudowywano do 1939 r. Podczas
wojny sta³ siê zaœ miejscem egzekucji i masowych
pogrzebów ¿ydowskich cywilów oraz partyzantów.
W dniu 15 maja 1943 r. po likwidacji getta warszawskiego hitlerowcy wysadzili w powietrze wszystkie
budynki znajduj¹ce siê na cmentarzu, w tym dom
przedpogrzebowy z synagog¹4. Na kirkucie znajduje
siê oko³o 200 tysiêcy nagrobków (macew)5, z których
3

Mauzoleum Trzech Pisarzy na Cmentarzu ¯ydowskim
przy ul. Okopowej, kwatera nr 44 (fot. J. Bojarski)

Podczas wojny budynek zdewastowano i zamieniono na magazyn drewna. Obecnie ruiny pokrywa szklany dach, a wkrótce
zostanie otwarta tam sala modlitewna.
4 H. Kroszczor: Cmentarz ¯ydowski w Warszawie. Warszawa 1983, s. 8-80.
5 Macewy znajduj¹ce siê na warszawskim cmentarzu s¹ zdobione ornamentami o znaczeniu symbolicznym np.: z³amane
drzewo (symbol nag³ej œmierci), d³onie kap³ana (na grobach osób pe³ni¹cych pos³ugê w œwi¹tyni), lew (osoba o imieniu Jehuda
Arie lub Lejb lub ktoœ niezwykle silny lub odwa¿ny), d³oñ trzymaj¹ca nó¿ (symbol mohela), d³oñ lej¹ca wodê z dzbana (na grobach
osób z rodu Lewiego), ksiêga (symbol rabina), gwiazda Dawida (symbol przynale¿noœci religijnej lub narodowej zmar³ego),
œwiecznik (na grobach kobiet); tam¿e, s. 46-49.
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Icchak Lejb Perec (Ÿród³o: domena publiczna)

Zespó³ Szkó³ Lauder-Morasha, ul. Wawelberga 10 (fot. J. Bojarski)

najstarszy pochodzi z 1807 r. W czêœci ortodoksyjnej
mo¿na spotkaæ szereg oheli6 rabinów, cadyków i talmudystów. Ponadto na cmentarzu znajduje siê wiele symbolicznych grobów i tablic g³ównie upamiêtniaj¹cych
osoby zamordowane podczas II wojny œwiatowej, a tak¿e symboliczne kwatery Bundu i ¿ydowskich ¿o³nierzy
i oficerów Wojska Polskiego oraz kilka pomników7.
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Tablica pami¹tkowa, ul. Pereca 21 (fot. J. Bojarski)
6

Podczas II wojny œwiatowej znaczna czêœæ Woli
wesz³a w sk³ad utworzonego przez hitlerowców w 1941 r.
getta warszawskiego, staj¹c siê tym samym miejscem
martyrologii narodu ¿ydowskiego. Wiele z tych miejsc
ju¿ nie istnieje, ale pamiêæ o nich przetrwa³a do dziœ.
Najwa¿niejszym punktem w getcie by³ budynek Gminy

Jest to drewniany budynek wzniesiony nad grobem zas³u¿onego rabina b¹dŸ cadyka (Z. Borzymiñska, R. ¯ebrowski, dz. cyt., s. 256).
Pomnik ofiar getta warszawskiego, Pomnik Pamiêci Dzieci – Ofiar Holokaustu, Pomnik Janusza Korczaka, Pomnik ¯ydowskich
Oficerów Wojska Polskiego, Pomnik ¯o³nierzy i Oficerów ¯ydowskich Poleg³ych w II Wojnie Œwiatowej, Pomnik Bundowców
i Cukunftowców, Pomnik partyzantów oddzia³u GL im. Mordechaja Anielewicza.
8 Opracowanie w³asne na podstawie http://warszawa.getto.pl/, dostêp dnia 22.06.2012 r.
7
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S³awni mieszkañcy Woli i miejsca z nimi zwi¹zane
Na Woli mieszka³o wielu s³awnych polskich ¯ydów.
Byli wœród nich zarówno artyœci jak i pedagodzy, lekarze oraz ludzie biznesu. Ich ¿ycie prywatne i zawodowe
toczy³o siê w tej dzielnicy, a dziœ o ich istnieniu przypominaj¹ nam miejsca z nimi zwi¹zane.

Synagoga Izaaka Altera przy ul. ¯elaznej 57 (fot. J. Bojarski)

Pracy na Woli przez ca³e swoje ¿ycie oddawa³ siê
znany i niezwykle ceniony kantor Jakub Leopold Weiss.
Swoj¹ dzia³alnoœæ w Warszawie rozpocz¹³ od za³o¿enia przy ul. Krochmalnej (dziœ ul. Jaktorowskiej) bejt
ha-midrasz, czyli „domu nauki”, a w 1872 r. za³o¿y³ synagogê w pa³acu Lubomirskich. Mimo, ¿e sta³a siê
jedn¹ z najdro¿szych w Warszawie, chêtnie j¹ odwiedzano, z uwagi na wybitny talent Jakuba Weissa i jego
chóru. Jakub Weiss zmar³ w 1891 r. w Warszawie i zosta³ pochowany na cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Okopowej (kwatera 33, rz¹d 8).
Powszechnie szanowanym Wolaninem by³ Henryk
Goldszmit, czyli Janusz Korczak. Jedn¹ z najwiêkszych
jego pasji by³a praca spo³eczna, której oddawa³ siê
z wielkim zaanga¿owaniem. W 1913 r. otworzy³ Dom
Sierot przy ul. Krochmalnej 2, którego by³ g³ównym
dyrektorem i wychowawc¹. G³ównymi ideami przekazywanymi podopiecznym by³y uniwersalne zasady
równoœci, samorz¹dnoœci i sprawiedliwoœci. Instytucja rozwija³a siê do 1939 r. Jej kres przyniós³ dopiero
wybuch II wojny œwiatowej. Placówka zosta³a przeniesiona do getta warszawskiego, gdzie dzia³a nieprzerwanie do 5 sierpnia 1942 r. Tego dnia Janusz
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¯ydowskiej, który mieœci³ siê w budynku przy ul. Grzybowskiej 24/26. Urzêdowa³ w nim równie¿ Judenrat
czyli Rada ¯ydowska. G³ówna brama do getta znajdowa³a siê na ul. Elektoralnej przy ul. Przechodniej, zaœ
ul. Sienn¹ bieg³ mur oddzielaj¹cy dzielnicê ¿ydowsk¹
od aryjskiej, którego fragmenty zachowa³y siê do dziœ
(miêdzy ulicami Sienn¹ i Z³ot¹).
W getcie dzia³a³ po stronie dzielnicy Wola m.in.
Dom Sierot Janusza Korczaka (ul. Ch³odna 55), dom
starców (ul. Wawelberga), Areszt Centralny (ul. Gêsia 24 obecnie Mordechaja Anielewicza) oraz poczta
mieszcz¹ca siê w przy ul. Zamenhofa w dawnych
Koszarach Artylerii Koronnej.
Wa¿n¹ rolê w historii getta warszawskiego odegra³
budynek dawnej szko³y Brochowa przy ul. Nowolipki 30
(przed wojn¹ 68), w piwnicach którego ukryto dokumenty gromadzone przez Emanuela Ringelbluma
i jego wspó³pracowników. Zespó³ zbiera³ dokumenty
dotycz¹ce ¿ycia getta warszawskiego, ale tak¿e losów
¯ydów w ca³ej Polsce w dobie Holokaustu. Tragiczny
rozwój sytuacji w getcie zmusi³ twórców do zakopania
archiwum w metalowych pojemnikach i bañkach. Dokumenty zosta³y odkopane po wojnie i s¹ dziœ przechowywane w ¯ydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, w 1999 r. zosta³y wpisane na listê UNESCO.
Miejscem masowych pochówków by³ teren przedwojennego boiska „Skry” przy ul. Gibalskiego 21. Pocz¹tkowo uprawiano na nim warzywa, a od 1941 r.
grzebano w masowych grobach zw³oki ¯ydów zebrane z ulic getta. Po likwidacji getta i w czasie powstania
warszawskiego by³o to miejsce masowych egzekucji.
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Korczak wraz z wychowankami zosta³ przewieziony do
obozu w Treblince, gdzie zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹.
Po wojnie budynek Domu Sierot poddano gruntownej
renowacji. W 1958 r. decyzj¹ w³adz stolicy ponownie
otwarto w nim dom dziecka, którego patronem zosta³
Janusz Korczak.
Z dzielnic¹ Wola przez ca³e swoje ¿ycie zwi¹zany
by³ Icchak Lejb Perec, ojciec literatury jidysz w Polsce.
W 1888 r. zamieszka³ w Warszawie, gdzie przez kolejne dwadzieœcia piêæ lat pracowa³ jako urzêdnik w gminie ¿ydowskiej. Mieszka³ w domu przy ul. Ceglanej 1
(dziœ ul. Pereca 21). Na budynku, który obecnie jest siedzib¹ Mennicy Polskiej S.A., znajduje siê tablica
pami¹tkowa. Mieszkanie to pe³ni³o bardzo wa¿n¹ rolê,
poniewa¿ by³o miejscem spotkañ wielu wybitnych pisarzy ¿ydowskich. Perec znany jest gównie ze swojej
dzia³alnoœci literackiej i prozaicznej. Tworzy³ w jêzyku
jidysz, a jego dzie³a wesz³y na sta³e do œwiatowego
kanonu literatury ¿ydowskiej. Pisarz zmar³ w 1915 r.
w Warszawie i zosta³ pochowany w Mauzoleum
9
Trzech Pisarzy w alei g³ównej cmentarza ¿ydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie (kwatera 44).
Przez kilka lat z warszawsk¹ Wol¹ zwi¹zana by³a
równie¿ Ida Kamiñska, jedna z najwiêkszych aktorek
w historii ¿ydowskiej sceny teatralnej. Aktorka goœci³a
na Woli po raz pierwszy w latach 1922-1923 wystêpuj¹c wraz z zespo³em kierowanym przez Zygmunta
Turkowa w Teatrze Centralnym przy ul. Leszno 1. Po wojnie Ida Kamiñska by³a dyrektorem teatrów ¿ydowskich
w £odzi, Wroc³awiu oraz Warszawie10. Na Wolê powróci³a w 1960 r. i mieszka³a tu do 1968 r., kiedy to w wyniku antysemickiej nagonki wyemigrowa³a do USA.
9

¯ydzi na Woli
i ich wspó³czesna dzia³alnoœæ
Na terenie dzisiejszej Woli dzia³a kilka instytucji,
których zadaniem jest podtrzymywanie kultury i tradycji ¿ydowskiej. W 1989 r. przy ul. Wawelberga 10 powsta³ Zespó³ Szkó³ Lauder-Morasha. W jego sk³ad
wchodz¹ szko³a podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Placówka nie ma charakteru religijnego lecz posiada status szko³y publicznej. Oferuje jednak swoim uczniom mo¿liwoœæ poznania ¿ydowskiej historii, jêzyka
hebrajskiego, a tak¿e uczestniczenia w obchodach ¿ydowskich œwi¹t. Szko³a kszta³ci obecnie 280 uczniów
oraz 90 przedszkolaków11.
Drug¹ placówk¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz spo³ecznoœci
¿ydowskiej Woli jest Gmina Wyznaniowa Starozakonnych w RP, za³o¿ona i kierowana przez Boles³awa
Szenicera. Za g³ówne zadanie gmina stawia sobie
kultywowanie religii i tradycji moj¿eszowej oraz d¹¿enie do ochrony i rewaloryzacji wszelkiego rodzaju judaików, w tym zabytków architektury i miejsc kultu
religijnego oraz dorobku piœmienniczego i artystycznego. W tym samym budynku co gmina dzia³a Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Jej g³ównym celem
jest: ratowanie œwiadectw i zabytków kultury ¿ydowskiej w Polsce, zw³aszcza odbudowa i ochrona cmentarzy ¿ydowskich, upamiêtnianie miejsc walki i mêczeñstwa ¯ydów w okresie II wojny œwiatowej,
a tak¿e upowszechnianie w kraju i za granic¹ wiedzy
o najlepszych tradycjach wspólnych dziejów Polaków
i ¯ydów12.

W grobowcu tym oprócz Pereca pochowani s¹ równie¿ dwaj inni pisarze ¿ydowscy: Jakub Dinezon (zm. 1919) i Szymon
An-ski (zm. 1920).
10 S. G¹ssowski, Ida Kamiñska, w: Pañstwowy…, s. 125-139.
11 lauder-morasha.edu.pl, dostêp dnia 22.06.2012 r.
12 http://www.nissenbaum.pl, dostêp dnia 22.06.2012 r.

Karaimi

Anna Sulimowicz

ola jest w wyj¹tkowy sposób zwi¹zana z Karaimami. Tu znajduje siê jedyny na terytorium
Polski cmentarz karaimski, unikatowy obiekt
œwiadcz¹cy o obecnoœci tej najmniejszej z mniejszoœci
zamieszkuj¹cych w Polsce.
Karaimi to lud pochodzenia tureckiego, pos³uguj¹cy siê jêzykiem z grupy jêzyków tureckich wywodz¹cy siê z Krymu. Jako wyznawcy religii opartej na
Starym Testamencie tworz¹ równie¿ wspólnotê religijn¹. Karaimi polscy, litewscy i krymscy, w przeciwieñstwie do innych wyznawców karaimizmu, stanowi¹ zarówno etnos, jak i grupê konfesyjn¹.
Religia karaimska nale¿y do religii monoteistycznych. Karaimizm uznaj¹c wy³¹cznie Torê, odrzuca
wszelkie jej uzupe³nienia, zw³aszcza tradycjê ustn¹ spisan¹ w postaci Talmudu. Kodyfikatorem doktryny by³
¿yj¹cy w VIII w. n.e. Anan syn Dawida z Basry, który
zgromadzi³ wokó³ siebie antyrabiniczn¹ opozycjê,
nawo³uj¹c do odrzucenia tradycji ustnej i oparcia siê na
nakazach i zakazach zawartych w Piœmie. Zwolenników Anana zwano pocz¹tkowo od jego imienia ananitami. PóŸniej zaczêto u¿ywaæ wobec nich okreœlenia
„karaim”, wywodz¹cego siê z semickiego rdzenia oz1
naczaj¹cego „czytaæ” , a wiêc Karaimi to „czytaj¹cy”.
Nazwa odnosi siê do podstawowego nakazu religii
karaimskiej – czytania i studiowania Pisma.
Szukajcie dok³adnie w Piœmie i nie polegajcie na
moim zdaniu brzmia³ postulat Anana. Zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e nie wszystkie dylematy stwarzane przez ¿ycie mog¹ znaleŸæ rozwi¹zanie w treœci œwiêtych ksi¹g,
pod wp³ywem wspó³czesnego mu muzu³mañskiego
myœliciela Abu Hanify, Anan siêgn¹³ po zasadê wnioskowania na podstawie analogii, a je¿eli i ona oka1

za³aby siê niewystarczaj¹ca, dopuœci³ opieranie siê na
utrwalonej tradycji, pod warunkiem jednak, ¿e jest ona
zgodna ze s³owem Pisma, akceptowana przez ogó³
spo³ecznoœci i w Piœmie znajduje siê odniesienie b¹dŸ
aluzja do niej. W X w. zasady doktrynalne karaimizmu
zebra³ i spisa³ Jakub al-Kirkisani. Podstawê stanowi
dziesiêæ artyku³ów wiary:
1. Bóg Stworzyciel (Tenri Jaratuwczu) stworzy³ niebo
i ziemiê, i wszystko, co siê na niej znajduje, z nicoœci.
2. Bóg jest wieczny, nie ma pocz¹tku ani koñca, by³,
jest i bêdzie.
3. Jednoœæ i potêga Boska nie mog¹ byæ przyrównane do ¿adnej istoty i s¹ niepojêtne dla rozumu
ludzkiego.
4. Bóg natchn¹³ duchem proroczym Moj¿esza, pierwszego poœród proroków.
5. Przez Moj¿esza, swego s³ugê, Bóg zes³a³ Prawo,
byœmy go przestrzegali.
6. Ka¿dy Karaim powinien czytaæ Prawo, by je znaæ
i rozumieæ.
7. Bóg natchn¹³ wszystkich proroków, którzy przyszli
po Moj¿eszu, by g³osili Jego s³owo pomiêdzy
ludŸmi.
8. W dniu S¹du Ostatecznego nast¹pi wskrzeszenie
zmar³ych.
9. Bóg os¹dzi ludzi sprawiedliwie i ka¿demu da nagrodê pod³ug jego zas³ug.
10. Bóg zeœle Mesjasza z rodu Dawida, który odnowi
Œwi¹tyniê.
G³oszone przez Anana i jego nastêpców idee znajdowa³y zwolenników na ca³ym Bliskim Wschodzie.
Jeszcze za jego ¿ycia g³ówny oœrodek wyznania przeniesiono do Jerozolimy, gdzie powsta³a najstarsza
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Ten sam rdzeñ wystêpuje w arabskim kur’ân, Koran.
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Troki – kienesa i budynek szko³y karaimskiej, 1926 r.
(fot. T. Kowalski, archiwum Zwi¹zku Karaimów Polskich)
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karaimska œwi¹tynia kienesa. Gminy karaimskie powstawa³y w Syrii, Egipcie, na terenach Persji i Bizancjum, sk¹d karaimscy emisariusze dotarli nad Morze
Czarne i dalej na Krym.
G³ównymi siedzibami Karaimów na Pó³wyspie
Krymskim by³y Kyrkjer (Czufut-Kale), Mangup, So³chat
(Stary Krym) i Kaffa (Teodozja). Karaimi trudnili siê tam
handlem i rzemios³em, a tak¿e upraw¹ roli, ciesz¹c siê
du¿ymi swobodami i wysokim, jak na nie-muzu³manów, statusem spo³ecznym.
Pojawienie siê Karaimów w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim tradycja wi¹¿e z osob¹ ksiêcia Witolda, który
mia³ w 1397 r. sprowadziæ karaimskich osadników i osiedliæ ich w Trokach oraz takich miejscowoœciach jak:
Sa³aty, Bir¿e, Poniewie¿, Upita i inne. Mieli tam stanowiæ
za³ogi grodów obronnych, na co wskazuje rozmieszczenie historycznych siedlisk karaimskich wzd³u¿ granic
Wielkiego Ksiêstwa. Rzemieœlniczo-kupiecka ludnoœæ
karaimska przyczynia³a siê te¿ do o¿ywienia gospodarczego i rozwoju ekonomicznego kraju.
Karaimi zamieszkiwali tak¿e na ziemiach Korony.
Najwczeœniej pojawili siê w Haliczu. W halickiej kienesie przechowywano stary modlitewnik zawieraj¹cy

zapiski o losach gminy od jej przybycia z Krymu,
które mia³o mieæ miejsce w 1246 r. Niestety,
manuskrypt pad³ w 1830 r. ofiar¹ po¿aru, ale
obecnoœæ w XIII w. tej trudni¹cej siê kupiectwem i rzemios³em spo³ecznoœci, w po³o¿onym na wa¿nym szlaku handlowym Haliczu,
wydaje siê ca³kiem prawdopodobna.
Status prawny Karaimów w Rzeczpospolitej
okreœla³y przede wszystkim przywileje królewskie i wielkoksi¹¿êce, które zapewnia³y im
swobodê praktyk religijnych, prawo do w³asnej organizacji gminnej i s¹downictwa, a tak¿e do prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie
handlu i rzemios³a. Mogli te¿ korzystaæ z przywileju Witolda z 1388 r., który pozwala³ im
prowadziæ dzia³alnoœæ kredytow¹, a podró¿uj¹c w sprawach handlowych, byli zwolnieni z myta poza tym, do
którego p³acenia zobowi¹zani byli jako mieszkañcy
swojego miasta. Zostali wy³¹czeni spod jurysdykcji
s¹dów grodzkich i s¹dzeni byli przez w³asnego sêdziego. Ich mienie, domy modlitwy i cmentarze podlega³y ochronie. Duchowe przywództwo gminy spoczywa³o w rêkach hazzana – przewodniczy³ on mod³om
w kienesie, dba³ o przestrzeganie œwi¹t, udziela³ œlubów
i odprawia³ ceremonie pogrzebowe. Do niego zwracano siê o wyjaœnienie i interpretacjê prawa biblijnego.
Spo³ecznoœæ karaimska nigdy nie nale¿a³a do licznych. Tradycja mówi o sprowadzeniu 383 rodzin karaimskich na Litwê i 80 do Halicza. Na wielkoœæ populacji negatywny wp³yw mia³y wojny i bunty ch³opskie
oraz epidemie. Szczególnie wielkie straty przynios³a
w 1710 r. d¿uma opisana w œpiewanej po dziœ dzieñ
elegii ¿a³obnej Ojanhyn üriagim („ObudŸ¿e siê serce
moje”). Wed³ug przeprowadzonego w 1765 r. spisu
w Rzeczpospolitej ¿y³o oko³o 700 Karaimów.
Tradycja g³osi, i¿ pierwotnym zajêciem Karaimów
by³o rzemios³o wojenne. Dali siê poznaæ tak¿e jako obrotni kupcy, ciesz¹cy siê s³aw¹ solidnych i uczciwych

Karaimi

Wilno – kienesa wzniesiona w latach 1911-23
(fot. archiwum Zwi¹zku Karaimów Polskich)

kontrahentów. Gwarantowane przywilejami swobody,
zwolnienia z ce³ i op³at mostowych, a tak¿e z obowi¹zków dawania podwód, s³u¿by w stra¿y zamkowej
czy pracy w dobrach królewskich umo¿liwia³y im swobodne podró¿owanie w celach handlowych. Stale
utrzymywane wiêzi z pobratymcami z Krymu i znajomoœæ jêzyka uczyni³y z Karaimów skutecznych poœredników przy wykupie polskich jeñców z tatarskiej niewoli. S³u¿yli Rzeczypospolitej tak¿e jako t³umacze,
przewodnicy i wywiadowcy podczas wojen z Turcj¹.
Karaimi zajmowali siê arend¹, dzier¿awi¹c podatki,
grunty i nieruchomoœci. Posiadali pola i inne u¿ytki
rolne, uprawiali ogrody. Swoje us³ugi oferowali rzemieœlnicy: rzeŸnicy, piekarze, piwowarzy, szewcy, krawcy. Nie brakowa³o wœród nich medyków – najs³ynniej-

szym by³ Ezra ha-Rofe, syn Nisana, nadworny lekarz
Radziwi³³ów.
Do XX w. przetrwa³o piêæ gmin karaimskich: w Trokach, Wilnie, Poniewie¿u, £ucku i Haliczu, które, z wyj¹tkiem Poniewie¿a, znalaz³y siê granicach odrodzonej
Rzeczpospolitej. Podczas dzia³añ wojennych wielu
Karaimów zosta³o ewakuowanych w g³¹b Rosji, sk¹d
nie wszyscy powrócili, ograbione i powa¿nie uszkodzone zosta³y kienesy w £ucku i Haliczu. Obok odbudowy zniszczeñ, zorganizowania na nowo ¿ycia religijnego i spo³ecznego, podstawow¹ spraw¹ sta³o
siê uregulowanie statusu Karaimów w odrodzonej
Rzeczpospolitej. Prowadzone od po³owy lat 20. prace
nad ustaw¹ w sprawie statusu Karaimów uwieñczy³o
uchwalenie przez Sejm RP Ustawy z dnia 21 kwietnia
1936 r. o stosunku Pañstwa do Karaimskiego Zwi¹zku
Religijnego w RP, która do dziœ stanowi podstawê
prawn¹ funkcjonowania tej organizacji reprezentuj¹cej
karaimsk¹ wspólnotê religijn¹ w Polsce.
W Warszawie Karaimi zaczêli siê pojawiaæ
w po³owie XIX w. Ciesz¹c siê w Imperium Rosyjskim
pe³ni¹ praw obywatelskich, w poszukiwaniu lepszych

WOLA WIELU WYZNAÑ

Wilno – ingres hachana Had¿y Seraji Szapsza³a, Wilno 1928 r.
(fot. archiwum Zwi¹zku Karaimów Polskich)
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warunków ¿ycia opuszczali swe dawne siedziby i osiedlali siê w ró¿nych czêœciach kraju. Nad Wis³ê trafiali
w interesach, jako przedstawiciele bran¿y tytoniowej
czy w³aœciciele trafik, s³u¿bowo – jako oddelegowani
tu urzêdnicy, a tak¿e po naukê. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci byli to Karaimi pochodz¹cy z Krymu, kilku wywodzi³o siê z Trok i Wilna. W 1882 r. spis jednodniowy
ludnoœci wykaza³ w Warszawie 24 Karaimów. Znaczna
czêœæ z nich przebywa³a tu jeœli nie na sta³e, to przez
d³u¿szy czas i rozwi¹zania wymaga³a kwestia pochówków. Pocz¹tkowo zmarli byli przewo¿eni do Trok, gdzie
znajdowa³ siê najbli¿szy karaimski cmentarz. W koñcu
postanowiono za³o¿yæ w³asn¹ nekropolê. W 1890 r.
od parafii prawos³awnej zosta³a zakupiona parcela
przylegaj¹ca do umocnieñ dawnej reduty numer 56.
Formalnymi nabywcami byli Izaak Salomonowicz Fuki,
Józef Josofatowicz Kap³anowski, Sawielij Josifowicz
Kefeli, Izaak Ilicz Kazas, Jakub Salomonowicz Fuki,
Samuel Salomonowicz Kogen i Boaz Abrahamowicz
Aga. W czerwcu 1890 r. dokonano pierwszej ceremonii pogrzebowej, a w 1895 r. spocz¹³ tu jeden z za³o¿ycieli – Saduk Osipowicz Kefeli2.
Wobec niezachowania siê ksiêgi cmentarnej niewiele wiadomo o osobach pochowanych tu w okresie
miêdzywojennym. Zachowa³ siê jedynie nagrobek Gabriela Pileckiego, którego zawód mi³osny doprowadzi³
do samobójczej œmierci 18 stycznia 1934 r.
W czasie walk we wrzeœniu 1939 r. Cmentarz Karaimski uleg³ powa¿nym zniszczeniom. Staraniem Ananiasza Zaj¹czkowskiego zawarto porozumienie z gmin¹
muzu³mañsk¹ w Warszawie, na mocy którego Karaimi
mogli grzebaæ swoich zmar³ych na Kaukaskim Cmentarzu Muzu³mañskim.
Po wojnie wielu Karaimów zdecydowa³o siê opuœciæ swe dawne siedziby na Kresach i przenieœæ siê do
2

Polski. Obok Trójmiasta, Wroc³awia i Opola jednym
z g³ównych celów ich migracji sta³a siê Warszawa.
Karaimska spo³ecznoœæ musia³a siê uporaæ z uporz¹dkowaniem cmentarza. Otaczaj¹cy go ceglany
mur zosta³ rozebrany i rozgrabiony, nagrobki uszkodzono b¹dŸ zniszczono. Za³o¿ona na nowo w 1945 r.
ksiêga cmentarna odnotowuje œlady jedenastu mogi³,
w tym tylko dwa zachowane nagrobki (Kefelego
i Pileckiego).
Miejsce spoczynku znajdowali tu Karaimi z ca³ego
kraju. Starania o powiêkszenie cmentarza trwa³y wiele
3
lat i zosta³y uwieñczone sukcesem w 1989 r. W 1991 r.
Cmentarz Karaimski przy ulicy Redutowej, jako jedyny
tego typu obiekt w Rzeczpospolitej Polskiej, zosta³
wpisany do rejestru zabytków.
Obecnie na Cmentarzu Karaimskim znajduje siê
ponad 80 grobów. Wiêkszoœæ z nich opatrzona jest
krótkimi epitafiami w jêzyku karaimskim. Do najczêœciej spotykanych nale¿¹ tyncz³ych d¿anyna (pokój jego/jej
duszy), jarych sahyncz d¿anyna (jasna pamiêæ jego/jej
duszy) czy uczmach d¿anyna (raj dla jego/jej duszy).
Wchodz¹c na cmentarz, pamiêtaæ nale¿y o nakryciu
g³owy. Cmentarza nie odwiedza siê w soboty, nie wita
siê z innymi odwiedzaj¹cymi przez uœcisk d³oni, a jedynie skinieniem g³owy.
Na warszawskiej Woli spoczynek znalaz³o wielu
przedstawicieli mniejszoœci karaimskiej zas³u¿onych
równie¿ dla kultury i nauki polskiej. S¹ wœród nich:
Rafa³ Abkowicz (1896-1992) – hazzan w Wilnie i £ucku,
ostatni duchowny karaimski w Polsce.
Zachariasz Nowachowicz (1883-1960) – wieloletni
prezes gminy karaimskiej w Haliczu z ¿on¹, Sabin¹
z Samuelowiczów Nowachowiczow¹ (1885-1960),
nauczycielk¹, prezesk¹ Ko³a Pañ Karaimskich w Haliczu, animatork¹ ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego.

W dokumentach hipotecznych figuruje jako Sawielij Josifowicz.
Pocz¹tkowo uda³o siê jedynie wyodrêbniæ na Cmentarzu Prawos³awnym kwaterê karaimsk¹, która z czasem zatraci³a jednak
swój charakter.
3

Cmentarz karaimski, ul. Redutowa 34 (fot. J. Bojarski)

Cmentarz karaimski, ul. Redutowa 34 (fot. J. Bojarski)

Borys Szyszman (1877-1952) – w³aœciciel fabryki tytoniowej w Wilnie, pochodz¹cy ze znanej z dobroczynnoœci krymskiej rodziny kupców tytoniowych.
Ananiasz Zaj¹czkowski (1903-1970) – wybitny orientalista, turkolog i karaimoznawca. Twórca turkologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dzia³acz
karaimski, redaktor „Myœli Karaimskiej”. Wieloletni
Przewodnicz¹cy Karaimskiego Zwi¹zku Religijnego.
Aleksander Dubiñski (1924-2002) – turkolog, wieloletni pracownik Instytutu Orientalistycznego UW,
badacz jêzyka i kultury Karaimów. Sekretarz Karaimskiego Zwi¹zku Religijnego. Posiada³ wykszta³cenie religijne, przewodniczy³ modlitwom.
Izajasz Jutkiewicz (1897-1973) – absolwent Szko³y
Wawelberga i Rotwanda. Po Powstaniu Warszawskim pomaga³ osadzonym w obozie w Pruszkowie.
Jego dom sta³ siê przystani¹ dla przybywaj¹cych
z Kresów Karaimów.

Jerzy £opatto (1903-1957) – w³aœciciel maj¹tku Szy³ele.
Aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberiê,
opuœci³ ZSRR w szeregach Armii Andersa. Jako
mierniczy budowa³ alianckie lotniska polowe.
Jan Pilecki (1913-1992) – technik radiowiec, od 1937 r.
pracowa³ w Polskim Radiu. Podczas obrony Warszawy w 1939 r. nagrywa³ przemówienia prezydenta Stefana Starzyñskiego.
Cmentarz nale¿y do Karaimskiego Zwi¹zku Religijnego, a pieczê nad nim sprawuje Zwi¹zek Karaimów
Polskich w RP, organizacja, której celem jest pielêgnowanie i pog³êbianie wiedzy o historii i tradycjach Karaimów. W 2011 r. przyst¹piono do prac pielêgnacyjnych
przy zieleni i napraw wybranych nagrobków na cmentarzu. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki œrodkom uzyskanym
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwala to ¿ywiæ nadziejê, ¿e ten jedyny w swoim rodzaju obiekt nadal pozostanie œwiadectwem obecnoœci
w Polsce coraz mniej licznej spo³ecznoœci karaimskiej.
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Pokolenia wierne Bogu

azwa baptyœci wywodzi siê od greckiego s³owa
baptidzo, które oznacza chrzest. Zosta³a nadana
przez przeciwników ruchu, którzy zauwa¿yli, ¿e
baptyœci chrzcz¹ doros³ych przez ca³kowite zanurzenie
w wodzie. Baptyœci (tzn. chrzciciele) uwa¿ali, ¿e
chrzest niemowl¹t jest sprzeczny z nauk¹ i praktyk¹
Nowego Testamentu, dodawali ¿e jest szkodliwy,
gdy¿ sugeruje, ¿e mo¿na byæ chrzeœcijaninem w sposób bierny, niejako z urodzenia. Baptyzm sta³ siê dobrowolnym stowarzyszeniem ludzi, którzy z w³asnego
wyboru chcieli naœladowaæ Chrystusa. Za decyduj¹cy
autorytet w sprawach wiary uznawa³ sam¹ Bibliê. Wyznawcy akcentowali zasadê kap³añstwa wszystkich
chrzeœcijan, czego szczególnym wyrazem mia³ byæ
udzia³ wszystkich wiernych w krzewieniu Ewangelii1.
Genezy ruchu baptystycznego nale¿y szukaæ w angiel2
skim purytanizmie i kongregacjonalizmie . Ruch baptystyczny jedn¹ ze swoich g³ównych doktryn – chrzest
doros³ych przez zanurzenie – przyj¹³ z Pisma Œwiêtego3
oraz od anabaptyzmu, jednego z nurtów XVI w. reformacji. Poza tym baptyœci g³osili swoje postulaty: rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa, wolnoœæ sumienia i wyznania dla wszystkich oraz wzajemn¹ tolerancjê religijn¹.
Pierwszy zbór baptystyczny powsta³ w Londynie
w 1611 r. Powstaj¹ce zbory by³y pozbawione hierarchicznoœci i mia³y charakter unijny. Wyznawcy przeœladowani za swoje „wywrotowe” pogl¹dy emigrowali do
Ameryki, gdzie za³o¿yli Rhode Island – pierwsze pañstwo oparte na powy¿szych zasadach. W ten sposób
1

po³o¿yli podwaliny pod powstanie Stanów Zjednoczonych a swymi ideami wywarli wielki wp³yw na
uchwalenie konstytucji tego kraju. Zwolennikami nowych pogl¹dów byli m.in. Daniel Defoe, John Milton4,
Martin Luther King, J.D. Rockefeller i Neil Armstrong.
Ze œrodowiska baptystycznego wywodzili siê tak¿e
amerykañscy prezydenci: Hary Truman, Jimmy Carter
i Bill Clinton. Dziœ Koœció³ Baptystyczny na œwiecie liczy
oko³o stu milionów doros³ych cz³onków. Jeœli doliczyæ
do tego dzieci i sympatyków mo¿na mówiæ o jednej
z najwiêkszych grup wyznaniowych w religii chrzeœcijañskiej. Wspólnie z chrzeœcijanami baptyœci obchodz¹
œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz Wielkanoc, pamiêtaj¹
te¿ o dniu zes³ania Ducha Œwiêtego, a wdziêcznoœæ
Bogu wyra¿aj¹ w Œwiêcie Dziêkczynienia. W III Rzeczpospolitej ca³oœciowo uregulowana zosta³a sytuacja
prawna Koœcio³a, co sta³o siê w formie ustawy sejmowej z 30 VI 1995 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Chrzeœcijan Baptystów w RP.

Geneza ruchu baptystów na ziemiach polskich
Na teren Europy Œrodkowej baptyzm przedosta³ siê
dopiero na pocz¹tku XIX w., za poœrednictwem niemiec5
kiego kupca J.G. Onckena . Pierwsi wyznawcy ruchu
baptystycznego na ziemiach polskich byli pochodzenia
niemieckiego. Polska w drugiej po³owie XIX w. znajdowa³a siê pod zaborami, a silny katolicyzm czêsto
nakazywa³, aby negowaæ wszystko, co protestanckie.
Stereotyp: Polak katolik, Niemiec ewangelik, Rosjanin

T.J. Zieliñski, W drodze za Chrystusem, Kraków 2009, s. 16.
K. Karski, Symbolika – Zarys Wiedzy o Koœcio³ach i Wspólnotach Chrzeœcijañskich, Warszawa 1994, s. 16.
3 Mt 28,18-20; Mk 16,15-16; Dz 8, 26-39.
4 T.J. Zieliñski, dz. cyt., s. 16.
5 W. Gastpary, Historia Koœcio³a – okres nowo¿ytny, Warszawa 1971, s. 187.
2

prawos³awny, bardzo mocno oddzia³ywa³ na spo³eczeñstwo. W tym czasie patriotyzm wi¹za³ siê z odrzuceniem
wszystkiego, co g³osili przedstawiciele pañstw zaborczych, równie¿ w sferze religii. Znalaz³y siê jednak osoby, które rozumia³y, ¿e nie mo¿na wi¹zaæ osobistej
wiary z przynale¿noœci¹ do okreœlonego narodu. Jedn¹
z takich osób by³ kantor zboru ewangelicko-augsburskiego w Mentnowie – Gottfried Alf6, który pod nieobecnoœæ pastora czyta³ zgromadzonym w koœciele kazania. Studiuj¹c Pismo Œwiête doszed³ do wniosku,
¿e nale¿y braæ dos³ownie s³owa mówi¹ce o chrzcie.
Po licznych przeœladowaniach i usuniêciu ze stanowisk w szkole i koœciele 28 listopada 1858 r. Alf wraz
z oœmioma osobami przyj¹³ chrzest udzielony przez Ka7
rola Wilhelma Weista z Prus Wschodnich . Wydarzenie to da³o pocz¹tek pierwszemu na ziemiach polskich
zborowi baptystycznemu w Adamowie, który póŸniej
przeniós³ siê do Kicina. Z Kicina baptyœci zaczêli pracê
misyjn¹, która wkrótce dotar³a do Warszawy. Alf wielokrotnie odwiedza³ Warszawê, jednak pierwszy sukces
misyjny jego grupa odnios³a dopiero w latach siedemdziesi¹tych XIX w., gdy poselstwo ewangelizacyjne
dotar³o do fabrykanta szczotek – Józefa Herba.

Powstanie pierwszego zboru baptystycznego
w Warszawie
Józef Herb zainteresowa³ siê nowym ruchem religijnym, wraz z krewnymi przyj¹³ chrzest i rozpocz¹³ pracê
misyjn¹, która sta³a siê zal¹¿kiem zboru baptystów
w Warszawie. Efektem studiów biblijno-modlitewnych
prowadzonych w mieszkaniu Herba przy ul. Nowolipie 548, by³y decyzje kolejnych osób o przyjêciu chrztu
6

przez zanurzenie w wodzie. Pierwszy z nich odby³ siê
17 czerwca 1871 r.9 Grupa baptystów w Warszawie
formalnie sta³a siê placówk¹ zboru w Kicinie. Pod koniec
1874 r. zbór warszawski liczy³ piêædziesiêciu szeœciu
cz³onków, zaœ w nabo¿eñstwach bra³o udzia³ oko³o stu
osób. W 1875 r. placówka zosta³a przekszta³cona w samodzielny zbór. Do roku 1880 praca zboru rozwija³a siê
pomyœlnie, zorganizowano szkó³kê niedzieln¹, w której
dzieci uczy³y siê lekcji religii, powo³ano chór oraz wynajêto now¹ salê przy ul. Ch³odnej 1210. Pamiêtano tak¿e o Polakach – kazania w jêzyku polskim g³osi³ brat
Antoszewski. Rozwój misji baptystycznej w Warszawie i ci¹g³y wzrost liczebny zboru, zmusi³ spo³ecznoœæ
do poszukiwañ wiêkszego pomieszczenia. Znaleziono
je przy Grzybowskiej 19. We wrzeœniu 1905 r. zbór zaprosi³ chêtnego do pracy, m³odego, energicznego kaznodziejê Oskara Truderunga z Pabianic. Jego dzia³alnoœæ doprowadzi³a do nabycia domu, gdzie urz¹dzono
salê na sto czterdzieœci miejsc siedz¹cych. Mo¿na by³o
o tym przeczytaæ w ilustrowanym tygodniku Œwiat:
W dniu 12 kwietnia odby³o siê w Warszawie, przy
ul. Grzybowskiej 54 poœwiêcenie nowo zbudowanej
œwi¹tyni ewangelików baptystów11. Zaanga¿owanie
Truderunga doprowadzi³o do wznowienia misji wœród
Polaków. Od 1907 r. nabo¿eñstwa w jêzyku polskim
organizowano dwa razy w miesi¹cu, a od 1909 r. przed
po³udniem odbywa³y siê nabo¿eñstwa po niemiecku,
po po³udniu po polsku. Dynamiczna praca kaznodziei
zosta³a przerwana nag³¹ œmierci¹. Patrz¹c z perspektywy czasu mo¿na stwierdziæ, ¿e kilkuletnia s³u¿ba
Truderunga w warszawskim zborze to jeden z najlepszych okresów w historii tej spo³ecznoœci. Otworzono

Tam¿e, s. 266.
L. Horn, Krótki zarys historii baptystów, tygodnik Wolny Chrzeœcijanin nr 47/22, Warszawa 1922 r., s. 374.
8 Tam¿e, s. 69.
9 E. Kupsch, Geschichte der Baptisten In Polen 1852-1932, Zduñska Wola 1932, s. 123.
10 E. Kupsch, Geschichte…, dz. cyt., s. 124.
11 M. Szan, Nowa œwi¹tynia baptystów w Warszawie, „Œwiat” 1908, nr 21, s.18.
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w³asn¹ kaplicê, powsta³y nowe placówki. Dziêki posiadaniu w³asnej kaplicy baptyœci zaczêli byæ postrzegani
przez spo³eczeñstwo nie jako sekta,
lecz jeden z koœcio³ów protestanckich. W 1911 r. funkcjê kaznodziei
obj¹³ Fryderyk Brauer, który przeprowadzi³ zbór przez trudny okres pierwszej wojny œwiatowej.
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Odzyskanie niepodleg³oœci w 1918 r.
przyczyni³o do reorganizacji pracy
w zborze. Przybycie pochodz¹cego
z okolic Wielunia pastora Bronis³awa
Spa³ka doprowadzi³o do utworzenia
Zbór warszawski w 1927 r. przy ul. Grzybowskiej 54 (fot. archiwum Zboru)
samodzielnego zboru polskiego, którego formalne wyodrêbnienie nast¹piKurzawy – Helena, z mieszkania uczyni³a przytu³ek dla
³o 11 marca 1922 r. Polscy baptyœci widz¹c potrzebê
rozerwanych przez wojnê rodzin. M³odzie¿ z podziepracy misyjnej, oprócz nabo¿eñstw w kaplicy przy
mia w jej pokoju urz¹dzi³a miejsce wymiany tajnej
ul. Grzybowskiej, zaczêli przygotowywaæ spotkania
korespondencji12. Mówiono o niej heretyczk¹ jest – ale
ewangelizacyjne w wynajêtych salach kina LUX i Bajka
patrzcie, mi³uje swój naród. Dopiero w 1940 r. do zbona Woli. W tym czasie regularnie pracowa³ chór, odbyru przyby³ Cyryl Iwanow z Brzeœcia, który z Aleksanwa³y siê zajêcia szkó³ki niedzielnej i dzia³a³o Stowarzydrem Kircunem rozpocz¹³ pracê w okupowanej Warszenie M³odzie¿y. W 1930 r. zbór naby³ posesjê przy
szawie. Podczas wojny baptyœci wykazali du¿o odwagi
ul. Wolskiej 46. Ze znajduj¹cej siê tam hali fabrycznej
w pomaganiu przeœladowanym przez okupanta luprzygotowano pomieszczenie na sto szeœædziesi¹t
dziom. Wysy³ali paczki dla uwiêzionych ¯ydów i Polamiejsc siedz¹cych. W 1935 r. pracê kaznodziejsk¹ rozków, dostarczali ¿ywnoœæ oraz inne towary potrzebne
pocz¹³ Alfred Kurzawa z Krakowa, który tu¿ przed rozmieszkañcom getta. Józef D¹browski nara¿aj¹c ¿ycie
poczêciem drugiej wojny œwiatowej wyjecha³ do USA
rozdawa³ po drodze chleb g³oduj¹cym (…). Zarówno
na Kongres Œwiatowy Koœcio³a Baptystów.
wspomniany Józef, jak i jego syn dostarczali do getta
Okres drugiej wojny œwiatowej
¿ywnoœæ podkopem przy ul. Ciep³ej oraz przez ukryte
przejœcie do getta od ¯elaznej róg Grzybowskiej13.
Zbór polski wszed³ w okres drugiej wojny œwiaW czasie wojny baptyœci ukrywali w swoich domach
towej bez kaznodziei. Osamotniona ¿ona pastora
12
13

A. Kircun, Helena – która odesz³a…, „S³owo Prawdy”, rok XVI, 1- 2/48, Warszawa 1948, s. 9.
E. D¹browski, Warszawscy baptyœci z pomoc¹ ¯ydom, „S³owo Prawdy”, nr 4/1999, s. 8.
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zbieg³ych z getta ¯ydów, za co ambasador Yigala
Antebi wrêczy³ dyplom i medal Sprawiedliwy Wœród
Narodów Œwiata rodzinie Stanis³awa i Anastazji D¹browskich. Najtrudniejsze chwile mia³y jednak nast¹piæ podczas powstania warszawskiego. W opisie A. Kircuna
o rozpoczêciu powstania czytamy: Prawie naprzeciwko naszej posesji na Wolskiej wybuch³o powstanie. Wszystko dooko³a palono. W pierwszych dniach
powstania spalono kaplicê i dom zborowy na ul. Wolskiej, a na naszej posesji zginê³o 19 cz³onków Zboru14.
Dopiero w styczniu 1945 r. A. Kircun powróci³ do Warszawy. Pamiêtam, kiedy dnia 27 stycznia, dziesiêæ dni
po wyzwoleniu Warszawy, wkroczy³em na jej teren
i to by³o mo¿liwe dlatego, bo jeszcze by³a zamarzniêta
Wis³a, na pozosta³ym kominie kaplicznym przy Wolskiej 46 kred¹ napisa³em „¯yjê, mieszkam…”15.

Warszawscy baptyœci w okresie PRL

14

Wnêtrze Koœcio³a przy ul. Waliców 25. Przemawia Billy Graham
(fot. archiwum Zboru)
niania literatury przez chodzenie od domu do domu
i po³o¿ono nacisk na ewangelizacjê masow¹ prowadzon¹ przez znanych ewangelistów. Punktem kulminacyjnym tych dzia³añ by³a ewangelizacja Billy’ego
Grahama, doradcy duchowego prezydenta USA Jimmy
Carter’a. Z czasem baptyœci zaczêli k³aœæ wiêkszy nacisk na ewangelizacjê przez przyjaŸñ i przez uczciwe
postêpowanie oraz pe³ne poœwiêcenia ¿ycia dla drugiego cz³owieka. Po odejœciu na emeryturê A. Kircuna
w paŸdzierniku 1980 r. zbór wybra³ na nowego kaznodziejê Adama Piaseckiego, który przeprowadzi³ wspólnotê przez trudny okres lat osiemdziesi¹tych XX w.
W okresie stanu wojennego baptyœci stanêli przed
nowym wyzwaniem, zwi¹zanym z dystrybucj¹ darów

A. Kircun, Zanim dosz³o do budowy, „S³owo Prawdy”, nr 9/1961, Warszawa, s. 9.
A. Kircun, Szkicowe wspomnienia XXX-lecia Koœcio³a Baptystów w PRL., Warszawa 1975, MHZW, Archiwum Zboru, s. 1.
16 M. Cynke, I Zbór Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Warszawie w latach 1871-1993, Warszawa 1994, s. 13.
15
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Po wojnie pozosta³o tylko czternastu cz³onków dawnego zboru16. Wiosn¹ 1945 r. w³adze miejskie zezwoli³y na prowadzenie nabo¿eñstw przez baptystów.
Spotkania odbywa³y siê w budynku przy Emilii Plater 7,
a póŸniej przy Poznañskiej 13. Wspólnota w tym
czasie zosta³a pozbawiona mo¿liwoœci odzyskania
posesji przy ul. Wolskiej 46, poniewa¿ w³adze przeznaczy³y ten teren pod budowê osiedla robotniczego. Dopiero w 1958 r. nadesz³a pomyœlna wiadomoœæ o przydzieleniu parceli przy ul. Ch³odnej 15/17 (róg Waliców 25)
pod budowê koœcio³a. Uroczyste otwarcie nowej siedziby nast¹pi³o 9 wrzeœnia 1961 r. W tym czasie zbór
liczy³ stu trzydziestu doros³ych cz³onków. Wielu sceptycznie wyra¿a³o siê o wielkoœci koœcio³a przygotowanego na trzysta miejsc. Misjê ewangelizacyjn¹, która
rozwija³a siê inaczej ni¿ przed wojn¹, prowadzono
w oparciu o now¹ siedzibê. Zaniechano rozpowszech-
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Uroczystoœæ chrztu w roku milenijnym (fot. archiwum Zboru)
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z zagranicy. Docierali do wielu osób, tak¿e spoza zboru.
Piasecki zmar³ nagle, wczeœniej jednak przygotowa³
do s³u¿by kaznodziejskiej przyby³ego z Katowic
studenta Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
– Marka Budziñskiego. Po œmierci Piaseckiego to
w³aœnie on pomaga³ w pracy duszpasterskiej zboru,
a w 1991 r. zosta³ wybrany na urz¹d pastora.

Wspó³czesna dzia³alnoœæ
Okres prze³omu, jaki nast¹pi³ po 1989 r. wymusi³
na warszawskich baptystach nowe formy prowadzenia misji. Wspólnota zaanga¿owa³a siê w tworzenie
nowych zborów. W rezultacie powo³ano w sumie dziewiêæ oœrodków, w tym zbór rosyjskojêzyczny, anglo-

Chrzest na wyznanie wiary (fot. J. Jagosz)

Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów

jêzyczny oraz zbór chiñski. Zbór na Waliców zaanga¿owa³ siê w niesienie pomocy najbiedniejszym tworz¹c specjalne programy. Na jego terenie powo³ano
Chrzeœcijañsk¹ Poradniê Psychologiczn¹ i organizowano pó³kolonie dla dzieci mieszkaj¹cych na Woli. Te
dzia³ania doprowadzi³y do otwarcia œwietlicy œrodowiskowej Akademia Juniora17, której celem jest niesienie
pomocy dzieciom z Mirowa przez naukê, zabawê i do¿ywianie. Ostatnio, przy udziale Polskiej Rady Ekumenicznej, powo³ano Uniwersytet Trzeciego Wieku, który
jest kontynuacj¹ pracy wœród seniorów. Na terenie
zboru odbywaj¹ siê spotkania dla grup w ró¿nym
wieku – dzieci, m³odzie¿y, m³odych mam i rodzin. Przy
17

zborze dzia³a chór i zespó³ muzyczny, organizowane s¹
koncerty i prowadzona jest dzia³alnoœæ wydawnicza.
Staramy siê dbaæ tak¿e o kulturê fizyczn¹ – dru¿yna
pi³karska zboru bierze udzia³ w rozgrywkach Chrzeœcijañskiej Ligi Pi³karskiej. Mimo œwiadomoœci, ¿e w Polsce
jesteœmy nieliczn¹ grup¹ nie ustajemy w modlitwach
za nasz kraj, jego pomyœlnoœæ i duchowe odrodzenie.
Staramy siê ¿yæ pod przewodnictwem S³owa Bo¿ego,
gdy¿ doœwiadczyliœmy jego mocy w naszym w³asnym
¿yciu i chcemy zachêciæ innych, by z wiar¹ zwrócili siê
ku niemu. Naszym marzeniem jest mówiæ, ¿e jesteœmy czêœci¹ pokoleñ wiernych Bogu.
www.baptysci.waw.pl
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Koœció³ przy ul. Waliców 25 róg ul. Ch³odnej – panorama zboru po nabo¿eñstwie (fot. J. Jagosz)

A. Seweryn, Prawdê i pokój mi³ujcie. Dzieje Pierwszego Zboru Baptystycznego w Warszawie (1871-2011), Warszawa 2011, s. 282.
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Kim s¹ luteranie

iedy 31 paŸdziernika 1517 r. dr teologii Marcin Luter
przybi³ na drzwiach koœcio³a zamkowego w Wittenberdze 95 tez przeciwko nadu¿yciom w Koœciele,
zapocz¹tkowa³o to ruch, nazwany póŸniej Reformacj¹.
W toku zawziêtych polemik, sporów i dyskusji ukszta³towano zasady nowego wyznania, przedstawione cesarzowi na sejmie w Augsburgu w 1530 r. Wyznanie to zaczêto
z czasem okreœlaæ mianem luteranizmu, a jego wyznawców nazywaæ luteranami lub ewangelikami augsburskimi. Funkcjonuje tak¿e okreœlenie „protestanci”, zwi¹zane
z protestem zg³oszonym na sejmie w Spirze w 1529 r.
przez stany ewangelickie przeciwko próbom zd³awienia
Reformacji. G³ówn¹ zasad¹ wyznania by³ powrót do korzeni chrzeœcijañstwa, a wiêc do Pisma Œwiêtego jako jedynego Ÿród³a wiary i odrzucenie tzw. tradycji Koœcio³a.
Luteranie czcz¹ Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego, tylko
Jemu oddaj¹ czeœæ, a za G³owê Koœcio³a, jedynego poœrednika i Zbawiciela uwa¿aj¹ Jezusa Chrystusa. St¹d te¿
nie ma u nich kultu œwiêtych i kultu maryjnego, nie czci
siê te¿ obrazów i relikwii. Uznawane s¹ tylko dwa sakramenty, ustanowione przez Jezusa Chrystusa – Chrzest
i Komunia Œwiêta, która, zgodnie z zapisem Ewangelii,
przyjmowana jest pod dwiema postaciami. Nie ma ona
charakteru ofiary, lecz pami¹tki, poniewa¿ jedyn¹ ofiarê
za ¿ywych i umar³ych z³o¿y³ Chrystus na krzy¿u. G³ównym punktem nabo¿eñstwa jest kazanie jako zwiastowanie S³owa Bo¿ego. Cz³owiek mo¿e byæ zbawiony tylko
z ³aski przez wiarê, dlatego nie mo¿na sobie dobrymi
uczynkami kupiæ zbawienia, lecz nale¿y czyniæ dobrze,
aby siê podobaæ Bogu. Najwa¿niejszym œwiêtem koœcielnym jest Wielki Pi¹tek. Dzieñ ten z mocy ustawy mo¿e
1

byæ dla luteranów wolny od pracy. Obowi¹zkiem ewangelika jest systematyczne czytanie i rozwa¿anie Pisma Œwiêtego. Potwierdzenie œwiadomej przynale¿noœci do Koœcio³a odbywa siê w akcie konfirmacji w wieku 13-15 lat.

Luteranie na Mazowszu
Zwolennicy nauk Lutra dosyæ wczeœnie pojawili siê
na Mazowszu, skoro ju¿ w 1525 r. Janusz III, ksi¹¿ê
mazowiecki, wyda³ edykt zakazuj¹cy pod kar¹ œmierci
szerzenia zasad nowej wiary, odprawiania nabo¿eñstw
i rozpowszechniania, czytania oraz posiadania pism heretyckich. Edykt ten obowi¹zywa³ do 1768 r. Mimo to
w Warszawie ros³a liczba innowierców, którzy spotykali
i modlili siê w le¿¹cym w dobrach Radziwi³³ów Wêgro1
wie, gdzie od 1650 r. istnia³ koœció³ i cmentarz luterañski .
Sytuacja taka trwa³a do pocz¹tku XVIII w., kiedy
wraz z sask¹ dynasti¹ Wettinów pojawili siê w Warszawie liczni wyznawcy luteranizmu. Byli to przedstawiciele rzemios³, pracuj¹cy na potrzeby dworu – stolarze,
krawcy, tapicerzy, zegarmistrze, ogrodnicy, fabrykanci
powozów, a tak¿e liczni architekci, wojskowi, bankierzy i kupcy. Pos³ugê religijn¹ dla przybyszów zapewniali
kapelani wojsk saskich i pastorzy rezyduj¹cy przy ambasadach pañstw protestanckich. W latach 90. XVIII w.
w Warszawie by³o ju¿ 6 tysiêcy luteran.
Po wst¹pieniu na tron Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, ustaw¹ sejmow¹ z 1768 r. wprowadzono
równouprawnienie innowierców, a kolejna ustawa
z 1775 r. zezwala³a cudzoziemcom na osiedlanie siê
i nabywanie dóbr w Rzeczypospolitej. Dziêki królowi
spo³ecznoœæ luterañska mog³a przyst¹piæ do budowy
koœcio³a. Spoœród trzech przedstawionych projektów

Próba wybudowania w 1581 r. koœcio³a w Warszawie zakoñczy³a siê zamieszkami i zburzeniem rozpoczêtej budowli.

Nagrobek Szymona Bogumi³a Zuga na cmentarzu
przy ul. M³ynarskiej 54/58 (fot. A. Cereniewicz)

król osobiœcie wybra³ projekt Szymona Bogumi³a Zuga.
Prace zakoñczono w grudniu 1781 r. poœwiêceniem koœcio³a pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy (przy obecnym
pl. Ma³achowskiego), który gromadzi³ ewangelików z ca³ej
Warszawy i okolic. By³ to wówczas najwy¿szy budynek
w Warszawie i w czasie dzia³añ wojennych z jego kopu³y
dowódcy obserwowali ruchy wojsk nieprzyjaciela.

Luteranie na Woli
Wieœ Wielka Wola, na której polach odbywa³y siê
elekcje, stanowi³a zaplecze rolnicze rozwijaj¹cego siê
miasta. Rozleg³e tereny stanowi³y zachêtê do budowy
podmiejskich rezydencji. W II po³. XVIII w. czêœæ z nich
zakupi³ bankier Karol Schultz, luteranin, od którego imienia wziê³a nazwê ul. Karolkowa. W 1770 r. decyzj¹
marsza³ka Stanis³awa Lubomirskiego Warszawa zosta³a
obwiedziona specjalnymi umocnieniami. Tzw. okopy
Lubomirskiego przechodzi³y przez tereny Woli, dziel¹c
j¹ na dwie czêœci – rolnicz¹ – za okopami i miejsk¹
– wewn¹trz wa³ów. W ramach porz¹dkowania sytuacji

sanitarnej wewn¹trz miasta zapad³a decyzja o zamkniêciu cmentarzy przykoœcielnych i wyprowadzeniu ich
poza Warszawê. W 1792 r. na czêœci gruntów nale¿¹cych do bankiera Karola Schultza parafia ewangelicka postanowi³a za³o¿yæ swój cmentarz. Plan wykreœli³
S.B. Zug i by³ to pierwszy cmentarz zaprojektowany
przez architekta, z przejrzystym podzia³em na aleje i pola grobowe. Szacuje siê, ¿e od schy³ku XVIII w. do dziœ
spoczê³o tu kilkadziesi¹t tysiêcy osób. Dok³adna liczba
pochówków nie jest ustalona – w czasie wojny sp³onê³a
kancelaria, a wraz z ni¹ ksiêgi cmentarne. Nekropola,
mimo powa¿nych zniszczeñ w czasie insurekcji koœciuszkowskiej, powstania listopadowego, a zw³aszcza
podczas II wojny œwiatowej (zniszczeniu uleg³o wówczas 70% zabytkowej substancji) – imponuje piêknem
zachowanych grobowców i kaplic. Szacunek budzi liczba
wybitnych, spoczywaj¹cych tutaj osobistoœci – naukowców (np. Samuel Bogumi³ Linde – autor pierwszego
S³ownika jêzyka polskiego, Micha³ Szubert – za³o¿yciel
Ogrodu Botanicznego, Jerzy Beniamin Flatt – dyrektor
Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Micha³ Hube
– dyrektor Szko³y Rycerskiej), lekarzy (kochany przez
warszawiaków Jan Fryderyk Wilhelm Malcz, Ludwik
i Teodor Andersowie – ordynatorzy w klinikach UW,
Maria Werkenthin – wybitny radiolog, pracuj¹ca w Szpitalu Wolskim, Julia Seydel – bakteriolog), prawników
(Jan Wincenty Bandtkie-Stê¿yñski – pierwszy dziekan
Wydzia³u Prawa UW czy mec. Joachim Edward Wende,
obroñca w procesach politycznych w czasach PRL-u),
kompozytorów i muzyków (Wilhelm Troszel, Karol August
Freyer, Gustaw Frieman, Jerzy Lefeld, Jacek Skubikowski), malarzy (Wojciech Gerson, W³adys³aw Wankie),
rzeŸbiarzy, duchownych, wojskowych, wydawców
i ksiêgarzy (Gustaw Adolf Gebethner, Robert Wolff,
Ludwik Evert, Ludwik Jenike – redaktor „Tygodnika
Ilustrowanego” i in.) oraz licznych przedstawicieli ró¿nych rzemios³. Wielu z nich by³o uczestnikami walk
o niepodleg³oœæ Polski.
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Rozwój przemys³u na Woli

WOLA WIELU WYZNAÑ

Kolejna fala przybyszów nap³ynê³a w XIX w.,
zw³aszcza w czasach Królestwa Kongresowego, kiedy
w³adze w trosce o przyspieszenie rozwoju przemys³owego zdecydowa³y siê zachêcaæ rzemieœlników
i przemys³owców do osiedlania siê w Polsce, oferuj¹c
im korzystne warunki. Luteranie – w³aœciciele du¿ych
zak³adów przemys³owych na sta³e wpisali siê w historiê i krajobraz Woli. Z kolei charakterystycznym elementem rolniczej czêœci Woli by³y m³yny oraz sady
i ogrody. Swoje gospodarstwa rolne, sadownicze
i ogrodnicze w XIX i XX w. mieli tu Schoeneichowie,
Arnoldowie, Jan Wilhelm Wanke, £apkiewiczowie i Michalscy oraz rodzina Ulrichów, od których nazwiska
pochodzi nazwa czêœci dzielnicy: Ulrychów.
Najbardziej znanym przedsiêbiorc¹ m³ynarskim na
Woli by³ na prze³omie XIX i XX w. Karol Henryk Michler,
który na zapleczu w³asnej kamienicy mia³ m³yn parowy, zak³ad przetwórstwa zbo¿owego, piekarniê i wytwórniê makaronów. Kamieniczka, z racji ozdobnej
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Popiersie K. Ulricha na warszawskiej
Woli (fot. A. Cereniewicz)

fasady, zyska³a nazwê pa³acyku i tak te¿ zosta³a upamiêtniona w piosence powstañczej: Pa³acyk Michla,
¯ytnia, Wola...
Do najstarszych wolskich profesji nale¿a³o garbarstwo. Wielkie zak³ady garbarskie nale¿a³y do rodziny
Pfeiffrów i by³y usytuowane pomiêdzy ul. Okopow¹
a Smocz¹. Znanym warszawskim garbarzem by³ te¿
Karol Szlenkier, którego zak³ady przed I wojn¹ œwiatow¹
pokrywa³y 20% zapotrzebowania wojska na wszelkiego rodzaju skóry. Przy zak³adach obu firm funkcjonowa³y kasy chorych, kasy zapomogowe, ambulatoria,
ochronki dla dzieci i szko³a. ¯ona Karola Szlenkiera,
Maria, utrzymywa³a ochronkê przy ul. OboŸnej i by³a
fundatork¹ szpitalika dla dzieci przy ul. Leszno. W 1911 r.
córka Karola i Marii – Zofia rozbudowa³a znacznie placówkê, nazywaj¹c j¹ na pami¹tkê rodziców Szpitalem
Karola i Marii. Z rozleg³ego kompleksu po zniszczeniach wojennych zachowa³ siê jeden pawilon przy
ul. ¯ytniej 39. O jego historii przypomina umieszczona
obok wejœcia tablica, a w uznaniu zas³ug rodziny jedna
z wolskich ulic nosi nazwê Szlenkierów.

Tablica pami¹tkowa Zofii Szlenkierówny
(fot. A. Cereniewicz)

Pawilon dawnego szpitala Karola i Marii Szlenkierów
przy ul. ¯ytniej 39 (fot. A. Cereniewicz)

Ulica Szlenkierów (fot. A. Cereniewicz)

Trzy pokolenia Temlerów: Karol Temler z synem Karolem i wnukiem Karolem,
1897 r. (archiwum rodzinne J.K. Temlera)

Du¿a garbarnia przy ul. Okopowej 78 nale¿a³a do
spó³ki K.A. Temler i L. Szwede. W II po³. XIX w. by³a
jedn¹ z najwiêkszych fabryk na ziemiach polskich. Bracia Temlerowie byli gor¹cymi patriotami – Aleksander
wspiera³ finansowo powstanie styczniowe, a potomkowie Karola walczyli w wojnie bolszewickiej i dzia³ali
w konspiracji podczas ostatniej wojny.
Inn¹ ga³êzi¹ przemys³u, w której odnaleŸli siê wolscy
luteranie, by³o piwowarstwo. Na Woli funkcjonowa³o
wiele browarów – by³y to m.in. zak³ady Jana Bogumi³a
Kazimirusa, W³adys³awa Kijoka, Karola Machlejda. Z czasem na rynku piwnym potentatem zosta³ Herman Jung,
który w 1873 r. utworzy³ Warszawskie Towarzystwo
Akcyjne Wyrobu Piwa „Herman Jung”. Na jego pogrzeb
na cmentarzu ewangelickim przyby³y t³umy, co w znacznej mierze by³o spowodowane faktem, ¿e na stypê przeznaczono dwieœcie anta³ków piwa. Najwiêkszymi piwo-

warami w II po³. XIX w. i w okresie miêdzywojennym byli
B³a¿ej i Karol Haberbuschowie oraz Konstanty Schiele,
którzy w 1846 r. przejêli browar Schaeffera i Glimpfa przy
Krochmalnej i Ciep³ej gdzie warzyli ciemne piwo bawarskie. Stopniowy rozwój przedsiêbiorstwa sprawi³, ¿e
Towarzystwo Akcyjne Browarów Haberbusch i Schiele
piêciokrotnie powiêkszy³o powierzchniê zak³adów, przenosz¹c siê z Krochmalnej na Grzybowsk¹.
Pod pojêciem „przemys³owej Woli” rozumie siê
zak³ady przemys³u ciê¿kiego. Ta ga³¹Ÿ przemys³u rozwinê³a siê po wybudowaniu w 1876 r. tzw. kolei obwodowej, która u³atwi³a dostawy surowców dla zak³adów
przemys³u maszynowego czy chemicznego. Wielk¹
fabrykê chemiczn¹ wznieœli w 1928 r. bracia Ferdynand Adolf i Gustaw Palowie. By³ to s³ynny Dobrolin,
produkuj¹cy znane pasty do obuwia i pod³óg oraz
artyku³y gospodarstwa domowego.
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Do najwiêkszych fabryk metalurgicznych w Warszawie zalicza³y siê Zak³ady Mechaniczne Borman, Szwede
i Spó³ka, produkuj¹ce urz¹dzenia dla cukrowni i gorzelni
przy ul. Kolejowej (wczeœniej przy Srebrnej), nastêpnie
fabryka odlewów i maszyn rolniczych braci Geislerów
przy Okopowej 17. Znan¹ i cenion¹ firm¹ by³a tak¿e fabryka platerów braci Henneberg przy Wolskiej 17, produkuj¹ca ró¿norodne i bardzo eleganckie przybory sto³owe.
Za³o¿ycielem apteki i laboratorium chemiczno-farmaceutycznego, znanego dziœ jako Polfa Warszawa S.A., by³
w 1862 r. Henryk Klawe. Jego syn Stanis³aw przekszta³ci³

zak³ady w spó³kê akcyjn¹ i w 1920 r. przeniós³ na Wolê
do nowo wybudowanego budynku przy ul. Karolkowej 22/24. W okresie miêdzywojennym by³ to jeden
z najwiêkszych producentów leków i szczepionek.

Dom sierot przy ul. Karolkowej 77 (ze zbiorów Komisji Ochrony Pami¹tek
Spo³ecznego Instytutu Historycznego przy Parafii œw. Trójcy)

Przedszkole i ¯³obek Ewangelicki przy ul. Karolkowej 77
(ze zbiorów KOPSIH)

Dom starców przy ul. ¯ytniej 36 (ze zbiorów KOPSIH)

Zak³ad dla Umys³owo Niedorozwiniêtych i Nieuleczalnie chorych
przy ul. Karolkowej 77 (ze zbiorów KOPSIH)

Dzia³alnoœæ charytatywno-opiekuñcza
Wiêkszoœæ ewangelików przeznacza³a znaczne kwoty
na cele dobroczynne. Przy ul. Karmelickiej istnia³ Szpital
Ewangelicki, zniszczony w czasie likwidacji getta.
Parafia wznios³a tak¿e przy ul. Karolkowej 77 kilka obiektów charytatywno-opiekuñczych. W 1878 r.
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Luteranie obecnie
Po wojnie, w zwi¹zku z drastycznymi zmianami
ludnoœciowymi, liczba ewangelików w Warszawie
uleg³a gwa³townemu ograniczeniu. Zaprzestano odprawiania coniedzielnych nabo¿eñstw w kaplicy Halpertów. Obecnie odbywaj¹ siê tu nabo¿eñstwa pogrzebowe, a tylko w Wielk¹ Sobotê, 1 sierpnia oraz
1 listopada odprawiane s¹ zwyk³e nabo¿eñstwa. Co
do œwi¹t koœcielnych, luteranie obchodz¹ wszystkie
g³ówne œwiêta chrzeœcijañskie. Wa¿nym œwiêtem
jest tak¿e Pami¹tka Reformacji, obchodzona 31 paŸdziernika; z mocy ustawy dzieñ ten mo¿e byæ dniem
wolnym od pracy.

Kaplica Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim
(fot. A. Cereniewicz)

W Warszawie istniej¹ dwie parafie ewangelicko-augsburskie. O przynale¿noœci do danej parafii decyduje tradycja rodzinna lub po prostu sympatia. W podziemiach koœcio³a Œwiêtej Trójcy dzia³a „Lutheraneum”,
w którym odbywaj¹ siê spotkania, odczyty i wystawy,
m.in. w wyniku podpisania umowy o wspó³pracy miêdzy parafi¹ a warszawsk¹ ASP mog¹ tu prezentowaæ
swoje prace studenci tej uczelni. Cz³onkowie parafii
ewangelickich (z wyj¹tkiem dzieci i studentów) p³ac¹
sk³adki koœcielne w wysokoœci co najmniej 1% rocznych dochodów. Obie warszawskie parafie – Œwiêtej
Trójcy i Wniebowst¹pienia Pañskiego – skupiaj¹ oko³o
2400 wyznawców luteranizmu.
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przeniesiono tam Dom Starców, a z czasem zaczêto
w czêœci jego pomieszczeñ umieszczaæ sieroty, by
w 1905 r. wybudowaæ dla nich budynek z boiskiem
i ogrodem. Przebywa³o tam oko³o 80 podopiecznych,
którzy uczyli siê rzemios³a, ogrodnictwa i zajêæ domowych. Pod koniec XIX w. wybudowano zak³ad dla nieuleczalnie chorych. W budynkach przy Karolkowej
mieœci³y siê tak¿e ¿³obek oraz szwalnia, w której ubo¿sze dziewczêta uczy³y siê zawodu, zdobywaj¹c przy
okazji wykszta³cenie elementarne. W 1904 r. za³o¿ono
zak³ad dla dzieci z dysfunkcj¹ umys³ow¹, dla którego
w 1910 r. wybudowano odrêbny, nowoczeœnie wyposa¿ony budynek. Wczeœniej, w 1878 r., wzniesiono od
ul. ¯ytniej dwupiêtrowy budynek, którego parter by³
przeznaczony na ochronkê dla ubogich dzieci, przyjmowanych bez ró¿nicy wyznañ. Oferowa³a ona godziwe warunki, st¹d liczba dzieci na pocz¹tku XX w.
dochodzi³a nawet do 150. W okresie miêdzywojennym ochronka zosta³a przekszta³cona w przedszkole,
które cieszy³o siê bardzo dobr¹ opini¹ wœród mieszkañców Woli. Parafia przez ca³y XIX i XX w. utrzymywa³a
szko³y zborowe. Na Woli przy ul. Dworskiej dzia³a³a
ewangelicka szko³a nr 103, pierwotnie mieszcz¹ca siê
w budynku przy cmentarzu na M³ynarskiej.
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oœció³ Ewangelicko-Reformowany na ziemiach
Rzeczypospolitej Polskiej dzia³a jako zorganizowana struktura od po³owy XVI w. Nale¿y do œwiatowej rodziny Koœcio³ów chrzeœcijañskich wywodz¹cych siê ze szwajcarskiego nurtu Reformacji.
Naszych wspó³wyznawców we Francji nazywano
dawniej „hugenotami”, a w krêgu kultury anglosaskiej
mówi siê o nich „prezbiterianie”. Na nauczanie i organizacjê Koœcio³a zasadniczy wp³yw wywar³a myœl
Jana Kalwina oraz ¿yj¹cego nieco wczeœniej Ulricha
Zwingliego.
Ewangelicy reformowani kieruj¹ siê w swojej wierze i postêpowaniu dwiema naczelnymi zasadami:
 Chwa³a nale¿y siê wy³¹cznie Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu (Soli Deo Gloria).
 Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu zawiera wszystko, co cz³owiek powinien wiedzieæ,
aby zostaæ zbawiony.
Zasady te warunkuj¹ ca³e nauczanie, organizacjê i ¿ycie Koœcio³a. Dlatego sprawowane s¹ tylko dwa sakramenty ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa:
Chrzest i Komunia Œwiêta zwana Wieczerz¹ Pañsk¹,
która udzielana jest wiernym pod dwiema postaciami.
Wnêtrza koœcio³ów pozbawione s¹ obrazów i rzeŸb
o tematyce religijnej, a Maria i œwiêci nie s¹ obdarzani
kultem. Nie ma te¿ hierarchii, a duchowni i œwieccy s¹
sobie równi i dziel¹ odpowiedzialnoœæ za Koœció³, co
umo¿liwia ustrój synodalno-prezbiterialny stanowi¹cy,
¿e wszystkie urzêdy koœcielne s¹ obsadzane przez
starszych drog¹ demokratycznych wyborów, a naczel-

nym organem ustawodawczym i rozstrzygaj¹cym jest
Synod – zgromadzenie œwieckich i duchownych przedstawicieli wszystkich parafii i diaspory.

Za³o¿enie parafii
Warszawscy ewangelicy reformowani zarejestrowali
swoj¹ parafiê na terenie jurydyki Leszno dopiero w 1776 r.,
kiedy przyznanie praw dysydentom (w 1768 r.) uniewa¿ni³o dekret wydany w 1525 r. przez ksiêcia Janusza
Mazowieckiego, zabraniaj¹cy innowiercom pod kar¹
œmierci osiedlania siê na Mazowszu i w Warszawie.
W 1583 r. nakazano ewangelikom opuszczenie miasta
i choæ prawo to nie by³o restrykcyjnie stosowane, skutecznie udaremnia³o publiczne wyznawanie wiary
– zak³adanie zborów i budowanie koœcio³ów. Na uroczystoœci religijne i nabo¿eñstwa ewangelicy musieli
jeŸdziæ a¿ do Wêgrowa na Podlasiu.
W rok po zarejestrowaniu parafii poœwiêcono
pierwszy skromny koœció³ ewangelicko-reformowany
w stolicy (dziœ mieœci siê tam Warszawska Opera Kameralna). Niebawem zbudowano te¿ plebaniê wed³ug
projektu Szymona Bogumi³a Zuga. 30 paŸdziernika
1866 r. przyst¹piono do budowy nowego koœcio³a,
zaprojektowanego w stylu neogotyckim z zastosowaniem bardzo modnego wówczas ¿eliwa, przez cz³onka
parafii Adolfa Loewego, znanego warszawskiego architekta. Budowa koœcio³a trwa³a 14 lat, a uroczystoœæ poœwiêcenia w dniu 24 paŸdziernika 1880 r. sta³a siê
wydarzeniem w ¿yciu miasta. Mniej wiêcej w tym samym czasie parafia za³o¿y³a w ofiarowanym jej pa³acu
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Dzia³yñskich szko³ê elementarn¹, przytu³ek dla sierot
(1881 r.) oraz dom starców i kalek (1900 r.).

W wolnej Polsce
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 r.
sto³eczny zbór ewangelicko-reformowany bez przeszkód rozwija³ ró¿ne formy pracy wœród doros³ych
i dzieci. Powsta³o Stowarzyszenie M³odzie¿y, Ko³o Misji
Wewnêtrznej i Ko³o Pañ. Regularnie odbywa³y siê cotygodniowe zebrania biblijne, ewangelizacyjne i próby
chóru. Organizowano wspólne wycieczki, odczyty
i koncerty, z których dochód przeznaczano na cele charytatywne. Prac¹ wœród chorych i ubogich zajmowa³y
siê pastorowe, parafianki z Ko³a Pañ i diakonise1.
1

Systematycznie prowadzono zajêcia w szkole niedzielnej. Organizowano te¿ kolonie dla dzieci w letniskowej
posiad³oœci ofiarowanej parafii przez rodzinê Czapków.
Prê¿nie rozwijaj¹ce siê ¿ycie parafialne zahamowa³a
II wojna œwiatowa. Czasy okupacji niemieckiej nale¿a³y
do najtrudniejszych w dziejach miasta i zboru. W kampanii wrzeœniowej 1939 r., a póŸniej w konspiracji uczestniczy³o wielu cz³onków naszej parafii. Z chwil¹ utworzenia
getta zabudowania parafialne znalaz³y siê w bezpoœrednim s¹siedztwie dzielnicy ¿ydowskiej, tworz¹c swoist¹,
odgrodzon¹ murem enklawê. To po³o¿enie u³atwi³o niesienie pomocy ¯ydom po tzw. aryjskiej stronie, poprzez
m.in. zaopatrywanie ich w fa³szywe dokumenty wystawiane przez kancelariê parafialn¹.
W czasie okupacji warszawscy ewangelicy reformowani dzielili los innych mieszkañców stolicy: byli rozstrzeliwani na ulicach, wiêzieni na Pawiaku i na Szucha,
chwytani w ³apankach, wywo¿eni na roboty i do obozów koncentracyjnych. W powstaniu warszawskim zginê³a du¿a grupa m³odych ¿o³nierzy Armii Krajowej
rekrutuj¹cych siê z cz³onków zboru. W Dachau zmar³
– zabrany tam z Powstania – jeden z warszawskich
ksiê¿y. Inny, bêd¹cy ewangelickim kapelanem Wojska
Polskiego, zosta³ zamordowany w Katyniu obok kilkunastu oficerów wyznania ewangelicko-reformowanego, nale¿¹cych przed wojn¹ do warszawskiej parafii.
Wielu parafian zaginê³o bez wieœci, a czêœæ rozproszy³a
siê po œwiecie i nigdy ju¿ nie wróci³a do Warszawy.
Na Lesznie sp³onê³y budynki parafialne, obie zakrystie i prezbiterium z centralnie umieszczon¹ drewnian¹
kazalnic¹, która nigdy nie zosta³a zrekonstruowana.
Reszta koœcio³a wraz z wie¿¹, wówczas najwy¿sz¹
w mieœcie, ocala³a. Bardzo powa¿ne zniszczenia dotknê³y cmentarz parafialny przy ul. ¯ytniej 42, gdzie
w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. ciê¿kie walki
toczyli z Niemcami ¿o³nierze batalionu „Parasol”.
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Siostry w œwieckim stowarzyszeniu, pracuj¹ce jako pielêgniarki lub nauczycielki.
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Wkrótce po zakoñczeniu wojny niewielka grupa ocala³ych parafian przyst¹pi³a do odbudowy zniszczeñ. Pierwsze nabo¿eñstwa odbywa³y siê w udostêpnionej przez
metodystów kaplicy przy placu Zbawiciela. Mimo bardzo trudnych warunków egzystencjalnych spowodowanych nie tylko sytuacj¹ powojenn¹, lecz tak¿e realiami
stworzonymi przez nowe w³adze polityczne, spo³ecznoœæ ewangelicko-reformowana z wolna powraca³a do
¿ycia, skutecznie g³osz¹c S³owo Bo¿e i daj¹c œwiadectwo swej wiary. Warto tu odnotowaæ, ¿e remontowany
etapami koœció³ s³u¿y³ w tamtych czasach tak¿e warszawskim luteranom, których piêkna œwi¹tynia na placu
Ma³achowskiego sp³onê³a we wrzeœniu 1939 r.
Warunki lokalowe poprawi³y siê, kiedy w 1958 r.
parafia odzyska³a u¿ytkowan¹ przez wojsko plebaniê
(pa³acyk Zuga), gdzie oprócz pomieszczeñ parafialnych
i mieszkania biskupa sw¹ siedzibê znalaz³y: Konsystorz
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, redakcja reaktywowanej w 1957 r. „Jednoty”, pe³ni¹cej odt¹d funkcjê
czasopisma ogólnokoœcielnego poœwiêconego sprawom polskiego ewangelicyzmu i ekumenii, a w latach
1960-1974 Polska Rada Ekumeniczna.
Zbór warszawski bardzo du¿o zawdziêcza duchownym – ich przygotowaniu teologicznemu, gorliwoœci
w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i wra¿liwoœci na ludzkie
potrzeby. Od za³o¿enia parafii do chwili obecnej pracowa³o tu 27 ksiê¿y.
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Dzieñ dzisiejszy parafii
Parafi¹ administruje Kolegium Koœcielne wybierane na trzyletni¹ kadencjê przez najwy¿sze gremium parafialne, jakim jest Ogólne Zgromadzenie Zboru. Cz³onkowie Kolegium wraz ze swoim prezesem nale¿¹ do
grona najbli¿szych wspó³pracowników proboszcza,
który z urzêdu wchodzi w sk³ad tego Kolegium. Tak¿e
proboszcz jest wybierany na dziesiêcioletni¹ kadencjê
przez Ogólne Zgromadzenie Zboru spoœród zg³aszaj¹cych sw¹ kandydaturê duchownych.

Kaplica grobowa Kronenbergów (fot. J. Bojarski)

Parafia warszawska utrzymuje siê ze sk³adek parafian, ofiar, kolekt, darowizn i dotacji, a tak¿e z funduszy
uzyskiwanych z tytu³u wynajmu nieruchomoœci.
Duchowny otrzymuje miesiêczn¹ pensjê i nie pobiera
dla siebie ¿adnych op³at za wykonywane czynnoœci
i pos³ugi religijne. Prezbiterzy pe³ni¹ urzêdy honorowo.
Nad jawnoœci¹, przejrzystoœci¹ i poprawnoœci¹ dzia³alnoœci parafialnej, a szczególnie gospodarki finansowej
prowadzonej przez Kolegium Koœcielne czuwa komisja

Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
szko³y podstawowej (nauczycielami s¹ osoby
œwieckie);
 podczas lekcji przedkonfirmacyjnych, na które
uczêszczaj¹ dzieci ucz¹ce siê w gimnazjum i licealiœci (nauczycielem jest duchowny);
 podczas dwuletnich zajêæ z m³odzie¿¹ po konfirmacji, które prowadzi duchowny.
Wystawione przez parafiê œwiadectwa nauki religii
s¹ honorowane w szko³ach publicznych. Doroœli
cz³onkowie parafii pog³êbiaj¹ swoj¹ wiarê i to¿samoœæ wyznaniow¹, uczestnicz¹c w nabo¿eñstwach
i studiach biblijnych, wyk³adach i w krêgu dyskusyjnym. Dla osób zainteresowanych doktryn¹ i histori¹
naszego Koœcio³a prowadzone s¹ dodatkowe spotkania i wyk³ady.
Przy parafii prowadzone jest duszpasterstwo cudzoziemców narodowoœci chiñskiej i wietnamskiej. Dzia³a
te¿ Polskie Towarzystwo Hugenockie, do którego obok
potomków takich francuskich rodów, jak Drege´owie
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rewizyjna. Jest to organ kontrolny wybierany na trzyletni¹
kadencjê przez Ogólne Zgromadzenie Zboru, przed którym musi co najmniej raz w roku z³o¿yæ sprawozdanie.
Niezwykle wa¿nym obszarem pracy zboru jest diakonia: s³u¿ba ludziom chorym, cierpi¹cym, samotnym
i ubogim. W parafii warszawskiej grupa diakonijna reaktywowana zosta³a po II wojnie œwiatowej pod nazw¹
Sekcja Ewangelizacyjno-Spo³eczna, a od lat osiemdziesi¹tych XX w. dzia³a jako Diakonia Warszawska.
Prac¹ wolontariuszy kieruje przewodnicz¹ca, a wspiera j¹ pracownica parafii. Do jej obowi¹zków nale¿¹
m.in. cotygodniowe odwiedziny w Domu Opieki „Betania” w Józefowie. Równie¿ duchowni warszawscy
regularnie odwiedzaj¹ pensjonariuszy tego koœcielnego domu, który otwarty jest dla ludzi ró¿nych wyznañ.
Nauczanie dzieci i m³odzie¿y odbywa siê w kilku
etapach:
 podczas zajêæ w szkole niedzielnej, na które
uczêszczaj¹ dzieci od przedszkola do koñca
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czy Folandowie nale¿¹ sympatycy tej grupy imigrantów religijnych, którzy przed przeœladowaniami schronili siê na ziemiach Polski i Litwy.
Przy parafii dzia³a za³o¿ony w 1991 r. Chór Kameralny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, który prezentuje bogaty repertuar i wysoki poziom
wykonawstwa, o czym œwiadcz¹ liczne nagrody zdobywane na konkursach i festiwalach. W chórze œpiewaj¹ osoby ró¿nych wyznañ, a jego wystêpy maj¹ charakter ekumeniczny. Parafia sprawuje tak¿e patronat
nad wykonuj¹cymi dzie³a muzyczne okresu baroku i klasycyzmu orkiestr¹ Concerto Polacco, graj¹c¹ na instrumentach z epoki, i chórem kameralnym Sine Nomine.
Zainstalowane w czerwcu 1900 r. 24-g³osowe organy s¹ instrumentem zabytkowym o du¿ej wartoœci
historycznej i artystycznej – zosta³y zamówione w znanej ówczeœnie firmie Schlag und Söhne ze Œwidnicy
i otrzyma³y numer opusowy 522. Wskutek zniszczeñ
wojennych organy przez lata popada³y w coraz
wiêksz¹ ruinê i by³y u¿ywane tylko do akompaniamentu, lecz dziêki trzyletnim pracom konserwatorskim odzyska³y dawn¹ œwietnoœæ i od 2009 r. w zborze odbywa siê Miêdzynarodowy Cykl Recitali i Koncertów
Organowych. Koncerty odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu
od marca do listopada, zawsze w niedzielê i goszcz¹
wielu wybitnych muzyków z kraju i zagranicy. Oprócz
tego w koœciele odbywaj¹ siê koncerty „W blasku
œwiec i muzyki”, organizowane przez Fundacjê Nowa
Orkiestra Kameralna.
W zakrystii koœcio³a mieœci siê Biblioteka Synodu,
która gromadzi i udostêpnia wszystkim zainteresowanym ksi¹¿ki z dziedziny teologii ewangelickiej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem nurtu reformowanego,
publikacje na temat historii Reformacji i dziejów Koœcio³a na ziemiach polskich i litewskich, a tak¿e czasopisma i inne publikacje dokumentuj¹ce wspó³czesn¹
dzia³alnoœæ ewangelików reformowanych w naszym
kraju i na œwiecie.

Cmentarz
Wiele cennych informacji o warszawskich ewangelikach reformowanych mo¿na znaleŸæ odwiedzaj¹c cmentarz przy ul. ¯ytniej 42, za³o¿ony w 1792 r. (wczeœniej
istnia³a wspólna nekropola obu wyznañ ewangelickich,
po³o¿ona przy ul. Karmelickiej). Ze wzglêdu na liczne zabytkowe nagrobki wymagaj¹ce pilnej renowacji od lat
dzia³a Spo³eczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza
Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, który zdobywa œrodki finansowe na ten cel i z pomoc¹ konserwatorów zabytków przeprowadza najbardziej nagl¹ce remonty.
Na cmentarzu przy ul. ¯ytniej 42 spoczywaj¹ tacy
luminarze kultury i nauki polskiej, jak Stefan ¯eromski,
Juliusz Kaden-Bandrowski, Andrzej Szczypiorski, Jeremi Przybora, Jan Bystroñ, Baudouin de Courtenay, rodzina Arctów, Jakub Józef Simmler, Marceli Nencki,
ponadto dziennikarze, aktorzy, piosenkarze (m.in. Anna
German), przemys³owcy (m.in. Leopold Kronenberg),
budowniczowie i architekci, a tak¿e genera³owa Sowiñska i Lucyna Æwierczakiewiczowa.
Dzisiaj cmentarz stanowi oazê ciszy i zieleni poœród
ogromnej aglomeracji miejskiej, sk³aniaj¹c do zadumy
i refleksji nad trudn¹, ale ciekaw¹ i piêkn¹ histori¹ miasta, w któr¹ od blisko dwustu trzydziestu lat wpisuj¹
siê tak¿e warszawscy ewangelicy reformowani.
Wiêcej informacji na stronie www.reformowani.org.pl
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
al. Solidarnoœci 76a, 00-145 Warszawa
tel. 22 831 23 83 lub 22 636 99 45
Kancelaria jest czynna:
godz. 9.00-15.00 – poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek;
godz. 11.00-17.00 – œroda; w niedzielê po nabo¿eñstwach.
Nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w niedzielê i œwiêta o godz. 10.00 w okresie wiosenno-letnim i o godz. 11.00 w okresie jesienno-zimowym.
Na podstawie tekstu informacyjnego
o Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
autorstwa Barbary Stahlowej

Koœció³ Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich

Urszula Czesak

a pocz¹tku XIX w. w Ameryce panowa³o zamieszanie religijne. Perspektywa wolnoœci i nowych
mo¿liwoœci œci¹ga³a tam tysi¹ce emigrantów.
Istnia³o wiele koœcio³ów i wyznañ. W 1820 r. 14-letni
Józef Smith modli³ siê do Boga w poszukiwaniu prawdziwej wiary i koœcio³a, do którego chcia³ siê przy³¹czyæ.
Otrzyma³ wizjê, w której ukazali mu siê Bóg Ojciec
i Jezus Chrystus. W czasie objawienia dana mu zosta³a
wskazówka, aby nie przy³¹czaæ siê do ¿adnego koœcio³a, oraz obietnica, ¿e przez niego zostanie przywrócony
Koœció³ Jezusa Chrystusa, który istnia³ na ziemi za
Jego ¿ycia. Oficjalnie Koœció³ zosta³ zorganizowany
6 kwietnia 1830 r. i liczy³ 6 cz³onków. Dziêki podjêtym
dzia³aniom cz³onków-misjonarzy wiedza o wizji i przes³aniu, jakie da³ œwiatu Józef Smith, zaczê³a siê szybko
rozpowszechniaæ. Dziêki tym dzia³aniom mormoñscy
misjonarze dotarli do Europy.
Pierwsze informacje o Polakach, cz³onkach Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich,
mo¿na znaleŸæ w zapisach z 1884 r. Chocia¿ Polska nie
istnia³a wtedy na mapie, polscy mormoni zaznaczyli
swoj¹ obecnoœæ w kongregacjach znajduj¹cych siê
w Szczecinie, Wroc³awiu, ¯arach i Królewcu. W latach
1909-1945 w okolicach Wroc³awia i w Królewcu istnia³y co najmniej 4 gminy Koœcio³a, a ka¿da z nich
liczy³a oko³o 200 cz³onków.
W 1928 r. w Zelw¹gach k. Miko³ajek utworzono kolejn¹ kongregacjê. Rok póŸniej rozpoczêto tam budowê pierwszej kaplicy Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich. Tu¿ po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej w Zelw¹gach mieszka³o ok. 100 cz³onków
Koœcio³a, których odwiedzi³ Starszy Ezra Taft Benson,
aposto³ Koœcio³a i póŸniejszy Sekretarz Stanu Minister1

stwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. W 1947 r.
rz¹d Polski wyda³ decyzjê o zamkniêciu kaplicy.
Ponowne zalegalizowanie dzia³alnoœci Koœcio³a
w Polsce nast¹pi³o w 1977 r. Wtedy Warszawê odwiedzi³ Prezydent Koœcio³a Spencer W. Kimball, który
24 sierpnia 1977 r. w Ogrodzie Saskim odmówi³ modlitwê dedykuj¹c¹ naród polski dla g³oszenia ewangelii.
Powiedzia³ on m.in.: Nasz Ojcze, naszym pragnieniem
jest wspó³praca z tym krajem przez zbudowanie
mi³oœci do Ciebie i do ludzi tej ziemi, aby kochali swych
ojców i przywódców, swoj¹ ziemiê i aby ¿yli z honorem i w prawoœci. […] Prosimy Ciê teraz, Nasz Niebiañski i Œwiêty Ojcze, w imiê Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, o uœwiêcenie tej ziemi, aby jej przywódcy starali
siê uczyniæ j¹ wspania³ym krajem ze wspania³ymi przywódcami i wspania³ymi mo¿liwoœciami dla ludzi, któ1
rzy wycierpieli tak wiele .
W ci¹gu kolejnych lat liczba cz³onków Koœcio³a
w Polsce ros³a, a kongregacje Œwiêtych w Dniach
Ostatnich znajdowa³y siê w kilku miastach. Przez
ponad 10 lat trwa³y starania przedstawicieli Koœcio³a
o uzyskanie zgody na budowê kaplicy w Warszawie.
W latach 1985-1990 przedstawicielem Koœcio³a w Polsce by³ brat Juliusz Fussek, Polak, który po II wojnie
œwiatowej wyemigrowa³ do Anglii, a nastêpnie do
Stanów Zjednoczonych.

Zwi¹zki z Wol¹
Pozwolenie na budowê kaplicy przysz³o wraz ze
zmianami ustrojowymi. W maju 1988 r. Prezydent Warszawy – Witold £oziñski podpisa³ pozwolenie na zakup
dzia³ki u zbiegu ulic Wolskiej i Redutowej. Rok póŸniej
w obecnoœci Aposto³a Russella M. Nelsona, w³adz

WOLA WIELU WYZNAÑ

N

Sk¹d przybyli Mormoni?

Fragment modlitwy dedykacyjnej w t³umaczeniu Aleksandry Rzeczyckiej i Urszuli Czesak.
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historycznym mieœcie i uhonorowanym kraju. Aposto³ Nelson
odwiedzi³ szpital dzieciêcy przy
ul. Kasprzaka, przekazuj¹c sprzêt
medyczny dla ma³ych pacjentów. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³ œwiatowej s³awy chór The
Mormon Tabernacle Choir, który wieczorem wyst¹pi³ w Teatrze Wielkim w Warszawie.
W czerwcu 2011 r. w 20.
rocznicê poœwiêcenia kaplicy
brat Walter Whipple, pierwszy
Prezydent Polskiej Warszawskiej Misji, wspomina³ to wydarzenie nastêpuj¹cymi s³owami: Nasza kaplica powsta³a
Œwi¹tynia przy ul. Wolskiej 142 (fot. archiwum Koœcio³a)
w odpowiedzi na post i modlitwê cz³onków. Pan wys³ucha³
naszych modlitw i da³ nam idealny kawa³ek ziemi,
pañstwowych i samorz¹dowych oraz przedstawicieli
gdzie mogliœmy w Jego imiê wznieœæ kaplicê. Trudno
innych religii, odby³a siê ceremonia prze³amania kawyobraziæ sobie wspanialsze miejsce, ni¿ w³aœnie to,
mienia wêgielnego pod budowê kaplicy Koœcio³a
gdzie teraz siê znajdujemy.
Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich. Pierwsze spotkanie sakramentalne w nowym budynku
Wspó³czesna dzia³alnoœæ wspólnoty
odby³o siê w dniu 11 listopada 1990 r. Uczestniczy³o
W Polsce, oprócz Warszawy, gminy dzia³aj¹ w Lubw nim 135 osób.
linie,
£odzi, Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, GdañPoœwiêcenia kaplicy i przekazania jej cz³onkom Koœsku, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Wroc³awiu
cio³a dokona³ Aposto³ Russell M. Nelson 22 czerwca
i Kielcach. W grudniu 2011 r. liczba cz³onków Koœcio³a
1991 r. W modlitwie dedykacyjnej pob³ogos³awi³ dzieci
w Polsce wynosi³a 1136 osób, w tym w Warszawie
Boga, aby mog³y w tym budynku uczyæ siê, szkoliæ
– 470 osób, gdzie znajduj¹ siê dwie kaplice – na Woli
i œwiadczyæ o œwiêtej prawdzie, przyjmowaæ sakrament
(302 cz³onków) i na Mokotowie (168 cz³onków).
wieczerzy Pañskiej i czciæ dzieñ Sabatu. Wskaza³ to miejMormoni przywi¹zuj¹ ogromn¹ wagê do przestrzesce jako dom modlitwy, dom postu, dom wiary, dom
gania niedzieli jako dnia œwiêtego. Poœwiêcaj¹ ten
nauki, dom chwa³y, dom porz¹dku, dom Boga. Modli³
dzieñ na uczêszczanie do Koœcio³a, studiowanie Pism
siê, aby ten budynek móg³ s³u¿yæ jako miejsce schroŒwiêtych, spêdzanie czasu z rodzin¹, odwiedzanie
nienia dla zak³opotanych dusz i jako kawa³ek nieba na
chorych i potrzebuj¹cych. Staraj¹ siê unikaæ wykonyziemi, przepe³niony nadziej¹ dla g³odnych i spragniowania prac dnia powszedniego. Cz³onkowie Koœcio³a
nych prawoœci, aby sta³ siê on cytadel¹ wiary w tym
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Ogólnoœwiatowa wiara
Koœció³ Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich jest wyznaniem chrzeœcijañskim, przywróconym
Koœcio³em, jaki Zbawiciel ustanowi³ podczas Swojej
s³u¿by. Cz³onkowie Koœcio³a wierz¹, ¿e Jezus Chrystus
jest Synem Boga, Zbawicielem œwiata i ich osobistym
Zbawicielem. Koœció³ nie ma p³atnego, zawodowego
duchowieñstwa, a najwy¿si rang¹ przywódcy Koœcio³a
porzucaj¹ karierê i pracê zawodow¹ na czas wype³niania swojego powo³ania. Aposto³owie s³u¿¹ do koñca
¿ycia jako specjalni œwiadkowie Jezusa Chrystusa
i sprawuj¹ pieczê nad Koœcio³em na ca³ym œwiecie.
Mi³oœæ braterska i troska o wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego stanowi¹ sedno nauk Koœcio³a. S³u¿¹c
w swoich spo³ecznoœciach, wierni na ca³ym œwiecie
staraj¹ siê prowadziæ takie ¿ycie, by jak najwierniej
pod¹¿aæ za Jezusem Chrystusem i Jego naukami.
Oprócz Biblii, sk³adaj¹cej siê z Nowego i Starego
Testamentu, cz³onkowie Koœcio³a maj¹ pismo œwiête
zwane Ksiêg¹ Mormona. Jest to tom Pism Œwiêtych
podobnych do Biblii, zawieraj¹cy zapisy proroków
z czasów staro¿ytnych. Jeden z nich, Lehi, mieszka³
w Jerozolimie oko³o 600 r. p.n.e. i z nakazu Boga poprowadzi³ niewielk¹ grupê ludzi na kontynent amerykañski. Grupa rozwinê³a siê i powsta³ z niej naród posiadaj¹cy proroków. Ksiêga Mormona jest zbiorem
zapisów proroków i przywódców tamtej cywilizacji,
a jej nazwa pochodzi od imienia Mormona, jednego
z ostatnich staro¿ytnych proroków. Zasadnicze przes³anie Ksiêgi Mormona, oprócz tego, ¿e jest kronik¹
tamtejszego ludu i jego proroków, dotyczy misji Jezusa Chrystusa, Jego pojawienia siê poœród ludu w Ameryce po Zmartwychwstaniu oraz Jego nauk. Ksiêga
Mormona jest jeszcze jednym œwiadectwem o Jezusie

Chrystusie i tak jak Biblia potwierdza, ¿e Jezus jest
Chrystusem, ¿e naprawdê ¿y³ i jest Synem Boga i Odkupicielem ca³ej ludzkoœci.
W jednym z objawieñ danym cz³onkom Koœcio³a
by³o tzw. S³owo M¹droœci – rada od Boga, aby nie
spo¿ywaæ ró¿nego rodzaju u¿ywek, takich jak kawa,
herbata, alkohol i narkotyki. Cz³onkowie s¹ zachêcani
do zachowania zbilansowanej diety i prowadzenia
zdrowego trybu ¿ycia.
Koœció³ przywi¹zuje du¿¹ wagê do nauki i wykszta³cenia. Edukacja jest kluczem do rozwoju, przygotowuje do zdobycia zatrudnienia, tworzenia silnych rodzin
i s³u¿by w Koœciele. Z tego wzglêdu Koœció³ prowadzi
szko³y, wy¿sze uczelnie, seminaria i instytuty religii na
ca³ym œwiecie, a tak¿e Fundusz Edukacyjny zapewniaj¹cy m³odym osobom z Koœcio³a œrodki na zdobycie
wykszta³cenia.

Rodzina
Koœció³ Jezusa Chrystusa naucza, ¿e rodzina jest najwa¿niejsz¹ jednostk¹ w spo³eczeñstwie. Charakterystyczne w naukach Koœcio³a jest twierdzenie, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina mog¹ trwaæ po œmierci. Jest to mo¿liwe,
kiedy rodzice wraz z dzieæmi sk³adaj¹ Bogu obietnice
w œwi¹tyniach, które s¹ przeznaczone dla tego celu.
Przymierza te mog¹ jednoczyæ rodziny na wiecznoœæ.
Œwiêci w Dniach Ostatnich przeœwiadczeni, ¿e rodzina
jest jednostk¹ o wiecznym trwaniu i wywiera dominuj¹cy wp³yw na ¿ycie, przyznaj¹ najwy¿szy priorytet zajêciom rodzinnym. Codziennie odmawiaj¹ wspóln¹ modlitwê i studiuj¹ Pisma Œwiête, a co tydzieñ odbywaj¹
domowy wieczór rodzinny, podczas którego odk³adaj¹
na bok inne obowi¹zki i spêdzaj¹ czas na rozmowach,
nauce, zabawie i ciesz¹ siê wspólnymi zajêciami. W pierwszych latach istnienia Koœcio³a praktykowano wielo¿eñstwo, ale ponad 100 lat temu zosta³o ono zakazane.
Ka¿dy cz³onek Koœcio³a, który praktykowa³by wielo¿eñstwo jest ekskomunikowany.
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obchodz¹ œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy,
jako szczególne wspomnienie narodzin, œmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.
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Koœció³ dysponuje najwiêkszymi zbiorami danych
genealogicznych zgromadzonych w Bibliotece Historii
Rodziny w Salt Lake City, gdzie znajduj¹ siê miliony tomów aktów urodzenia, œlubu, zgonu i innych archiwaliów. Na Woli istnieje dostêpne dla wszystkich Centrum
Historii Rodziny, gdzie mo¿na zamówiæ i przejrzeæ kopie
mikrofilmów z danymi przodków. Koœció³ prowadzi te¿
internetowy serwis umo¿liwiaj¹cy prowadzenie badañ
genealogicznych – https://familysearch.org/. To najwiêksza i najbardziej popularna strona internetowa dotycz¹ca genealogii. Koœció³ wspó³pracuje z Archiwum
Pañstwowym w Warszawie.
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Œwi¹tynia jest dla cz³onków Koœcio³a najœwiêtszym
miejscem na ziemi i Ÿród³em si³y duchowej – jest
Domem Pana. Wszystko, co ma miejsce w œwi¹tyni,
œwiadczy o boskoœci i poœwiêceniu Jezusa Chrystusa.
Zapisy biblijne mówi¹, ¿e œwi¹tynia mia³a najwa¿niejsze znaczenie dla staro¿ytnego Izraela i chrzeœcijan
z czasów Nowego Testamentu. Jako ¿e œwi¹tynia jest
miejscem wyj¹tkowym, do jej konstrukcji wykorzystywane s¹ wy³¹cznie materia³y najwy¿szej jakoœci. Po zakoñczeniu budowy budynek jest udostêpniany zwiedzaj¹cym, a po konsekracji œwi¹tyni wstêp do niej
maj¹ tylko cz³onkowie Koœcio³a.
W ka¿d¹ niedzielê wierni Koœcio³a gromadz¹ siê
w domach spotkañ, takich jak kaplica na Woli, które
s³u¿¹ oddawaniu czci Jezusowi Chrystusowi. G³ówne
nabo¿eñstwo – spotkanie sakramentalne – jest podobne do innych nabo¿eñstw chrzeœcijañskich. W czasie
tego spotkania wierni przyjmuj¹ symbole sakramentu,
które przypominaj¹ o zadoœæuczynieniu Jezusa Chrystusa za grzechy ludzkoœci.
Zajêcia kulturalne i rekreacyjne s¹ wa¿nym elementem funkcjonowania lokalnych jednostek Koœcio³a.
Kaplica jest miejscem spotkañ cz³onków i sympaty-

ków w ci¹gu tygodnia, kiedy odbywaj¹ siê lekcje nt. zasad ewangelii i Pism Œwiêtych. Dla chêtnych prowadzone s¹ bezp³atne lekcje jêzyka angielskiego.
Odbywaj¹ siê tu równie¿ spotkania dla osób doros³ych
stanu wolnego oraz liczne aktywnoœci dla dzieci i ca³ych
rodzin.
Od lat w dniu Œwiêta Zmar³ych, w kaplicy przy
ul. Wolskiej 142 jest organizowany Dzieñ Otwarty,
w czasie którego mo¿na zwiedziæ kaplicê. Prowadzone
wówczas rozmowy dotycz¹ celu ¿ycia, wyjaœniaj¹
sk¹d przychodzimy i dok¹d idziemy po œmierci. Spotkania ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem i s¹ okazj¹
do poznania historii Koœcio³a i zwyczajów jego
cz³onków.

Dzia³alnoœæ humanitarna
S³u¿ba humanitarna Koœcio³a Jezusa Chrystusa
Œwiêtych w Dniach Ostatnich daje nadziejê i szansê na
¿ycie bez chorób, biedy i rozpaczy milionom ludzi
bêd¹cym w potrzebie, niezale¿nie od ich koloru skóry
czy wyznania. Koœció³ reaguje na klêski, przekazuj¹c
dary ¿ywnoœciowe, odzie¿ i œrodki medyczne oraz
nios¹c doraŸn¹ pomoc w ka¿dym zak¹tku œwiata, równie¿ w Polsce. Realizuje równie¿ projekty szczepieñ
przeciwko odrze, szkolenia w kierunku resuscytacji
noworodków, uzdatniania wody pitnej, dystrybucji
wózków inwalidzkich i leczenia wzroku. W te dzia³ania
zaanga¿owani s¹ pe³noetatowi wolontariusze posiadaj¹cy umiejêtnoœci zawodowe i doœwiadczenie, którzy s³u¿¹ na w³asny koszt.
Przystêpuj¹c do Koœcio³a Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich zawieramy z Bogiem przymierze i otrzymujemy obietnice, ¿e je¿eli bêdziemy
przestrzegaæ przykazañ i danych nam zasad, Bóg bêdzie nas b³ogos³awi³ w tym ¿yciu i da nam ¿ycie wieczne u Swego boku. Jako cz³onkowie tego Koœcio³a potwierdzamy, ¿e ta obietnica jest œwiêta i prawdziwa.
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Powstanie Koœcio³a katolickiego

ocz¹tki Koœcio³a katolickiego siêgaj¹ I w. i dzia³alnoœci Jezusa Chrystusa, uwa¿anego przez wyznawców za Mesjasza i Syna Boga. Z Chrystusowego
ustanowienia powsta³o Kolegium Dwunastu Aposto³ów bezpoœrednio odpowiedzialnych za rozwój
Koœcio³a. Za pocz¹tek powstania Koœcio³a uwa¿a siê
Zes³anie Ducha Œwiêtego w œwiêto Piêædziesi¹tnicy
(Zielone Œwi¹tki albo Œwiêto ¯niw), a za pierwszego biskupa aposto³a œw. Piotra. Chrzeœcijanie g³osili wiarê
w jednego Boga, bazuj¹c¹ na nauczaniu Jezusa Chrystusa, który ustanowi³ Królestwo Bo¿e poprzez swoje Zmartwychwstanie. W II w. Koœció³ okreœlano ju¿
jako katolicki, czyli powszechny. Pomimo przeœladowañ
chrzeœcijañstwo rozprzestrzenia³o siê na terenie ca³ego
Cesarstwa Rzymskiego, zyskuj¹c coraz wiêcej wyznawców. Cesarz Konstantyn Wielki przyj¹³ chrzest i w 313 r.
wyda³ Edykt mediolañski daj¹cy Chrzeœcijanom swobodê kultu. Zwo³a³ te¿ pierwszy Sobór powszechny
biskupów chrzeœcijañskich w 325 r. (Sobór nicejski I).
W 380 r. cesarz Teodozjusz I uczyni³ chrzeœcijañstwo
oficjaln¹ religi¹ imperium. W 395 r. Cesarstwo rozpad³o
siê na dwie czêœci: zachodni¹ i wschodni¹. W okresie
IV-VIII w. ukszta³towa³a siê ostatecznie doktryna Koœcio³a katolickiego. Spory teologiczne i schizma w 1054 r. doprowadzi³y do podzia³u na Koœció³ Rzymskokatolicki
z Papie¿em w Rzymie i Koœció³ Prawos³awny z Patriarch¹ w Konstantynopolu. W 1517 r. wyst¹pienie
Marcina Lutra z ostr¹ krytyk¹ Koœcio³a, domagaj¹cego
siê niezbêdnych reform doktrynalnych i moralnej naprawy, zapocz¹tkowa³o odejœcie od koœcio³a od³amu religijnego zwanego protestantami. Na zwo³anym przez papie¿a Paw³a III Soborze powszechnym w Trydencie
w latach 1545-1563 dokonano istotnych reform (st¹d

termin nie tylko religijny ale te¿ kulturowy – reformacja).
Nastêpne wielkie reformy Koœció³ zrealizowa³ na Soborze Watykañskim II (1962-1965). Obecnie Koœció³ Rzymskokatolicki jest struktur¹ bardzo zhierarchizowan¹, najwy¿szym hierarch¹ jest papie¿, uznawany za nastêpcê
œw. Piotra, zastêpcê Chrystusa na ziemi i widzialn¹
g³owê Koœcio³a.

Zarys teologiczny
Chrzeœcijanie wyznaj¹, ¿e Bóg jest jeden i ¿e jest
Stwórc¹ œwiata widzialnego i niewidzialnego. Cz³owiek
jest obrazem Boga, poddanym jednak grzechowi
i œmierci z powodu grzechu pierworodnego. Chrzeœcijanie wierz¹ w to, ¿e poprzez ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa, Bóg przyniós³ œwiatu zbawienie.
Jezus sta³ siê nowym barankiem paschalnym, z³o¿onym w ofierze dla nowego przymierza, zgodnie z planem Bo¿ym. Symbolem tego przymierza jest celebrowane podczas Eucharystii przeistoczenie chleba i wina
w Cia³o i Krew Chrystusa. Koœció³ Katolicki od pocz¹tku swojego powstania traktowa³ Bibliê jako podstawê swojej dzia³alnoœci misyjnej i duszpasterskiej.

Koœció³ Rzymskokatolicki w Polsce
Chrzeœcijañstwo w Polsce wprowadzono w 966 r.
za panowania Mieszka I i ta data uznawana jest za
pocz¹tek Koœcio³a katolickiego w Polsce. Pierwsze
biskupstwo misyjne utworzono w Poznaniu. Mieszko I,
a nastêpnie jego syn Boles³aw Chrobry utwierdzili i poszerzyli zasiêg chrzeœcijañstwa na terytorium odpowiadaj¹ce w przybli¿eniu dzisiejszym granicom Polski.
W roku 1000 na ZjeŸdzie gnieŸnieñskim zwo³ano synod i powo³ano Archidiecezjê gnieŸnieñsk¹. Powstawa³y pierwsze parafie, budowano koœcio³y, osiada³y liczne zakony.
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Koœció³ Rzymskokatolicki na Woli1
z Pierwsza parafia na Woli pw. œw. Wawrzyñca Diakona
i œw. Stanis³awa Biskupa

Józef Sowiñski. Po upadku powstania koœció³ zmieniono na cerkiew prawos³awn¹.
Nowy cmentarz dla katolików (Cmentarz Wolski)
powsta³ na tzw. „ksiê¿ej wólce” w 1854 r. Podczas
I wojny œwiatowej œwi¹tyniê zwrócono Koœcio³owi
katolickiemu, a Wolê (dotychczasowe przedmieœcie
Warszawy) wcielono w obrêb miasta. W 1923 r. erygowano now¹ parafiê pw. œw. Wawrzyñca. W sierpniu
1944 r. Niemcy w przykoœcielnym ogrodzie dokonywali masowych egzekucji, a sam koœció³ podpalili. Zosta³
odbudowany po wojnie. W latach 90. parafiê przeniesiono do nowego koœcio³a na ul. Olbrachta i zmieniono patrona na Dobrego Pasterza, jednak w 2005 r.,
koœció³ po raz kolejny wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ jako
odrêbna parafia œw. Wawrzyñca.

z Parafia œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika
i parafia œw. Wojciecha
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Koœció³ œw. Wawrzyñca na Reducie Wolskiej, ul. Wolska 140a
(fot. J. Bojarski)
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Pocz¹tki koœcio³a we wsi Wielka Wola siêgaj¹
XIV w., a pierwsza wzmianka o parafii jako filii parafii
œw. Jana Chrzciciela w Warszawie wystêpuje w dokumentach z 1319 r. W 1611 r. przy drewnianym koœciele
pw. œw. Wawrzyñca Diakona i œw. Stanis³awa Biskupa
2
erygowano samodzieln¹ parafiê wolsk¹ . W czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. koœció³ sp³on¹³. Dopiero
w 1695 r. rozpoczêto budowê murowanej œwi¹tyni
z funduszy ofiarowanych przez królow¹ Marysieñkê
Sobiesk¹. Koœció³ zosta³ ponownie zniszczony w czasie insurekcji koœciuszkowskiej w 1794 r. Odremontowano go w latach 1807-1811. Œwi¹tynia znalaz³a siê
w obrêbie s³ynnej Reduty Wolskiej wiêc bardzo ucierpia³a w czasie powstania listopadowego w 1831 r.
Tutaj na szañcach Woli zgin¹³ bohatersko genera³
1

Po przemianowaniu przez w³adze carskie koœcio³a
na Reducie Wolskiej na cerkiew, parafianie wybudowali
œwi¹tyniê pw. œw. Wawrzyñca Diakona i œw. Stanis³awa Biskupa przy ul. Koœcielnej róg Dworskiej (dziœ

Kaplica z relikwiami œw. Wojciecha w Koœciele pw. œw. Wojciecha
przy ul. Wolskiej 76 (fot. J. Bojarski)

Podzia³ administracyjny Koœcio³a Katolickiego nie zawsze pokrywa siê z samorz¹dowym podzia³em terytorialnym, w zwi¹zku
z czym w tekœcie uwzglêdniono wszystkie parafie, które swym zasiêgiem obejmuj¹ granice dzisiejszej dzielnicy Wola.
2 M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1997, s. 616.
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wym dla ewakuowanych mieszkañców stolicy, a na
przykoœcielnym cmentarzu hitlerowcy dokonywali zbiorowych egzekucji. Po wojnie koœció³ stopniowo odbudowano, a w 1997 r. umieszczono w nim relikwie
patrona parafii œw. Wojciecha.

z Parafia i koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza
na Pow¹zkach
Koœció³ ufundowany zosta³ przez duchowieñstwo
warszawskie z inicjatywy brata królewskiego prymasa
Micha³a Poniatowskiego jako œwi¹tynia przy za³o¿onym w 1790 r. cmentarzu na Pow¹zkach. W latach

ul. Bema). Budynek powsta³ w latach 1859-1861, w okresie gdy tereny te stanowi³y przedmieœcia Warszawy,
a liczba ludnoœci nie przekracza³a kilku tysiêcy. Najwiêksze o¿ywienie gospodarcze Woli przypada na koniec
XIX w., kiedy otworzono liniê kolejow¹ z Warszawy do
Wiednia. Liczba ludnoœci wzros³a z 9 tysiêcy w 1890 r.
do 40 tysiêcy w 1915 r. Dynamiczny wzrost liczby ludnoœci robotniczej spowodowa³ erygowanie nowego
oœrodka duszpasterskiego. W 1903 r. centrum parafialnym sta³ siê przestronny koœció³ pw. œw. Wojciecha
przy ul. Wolskiej, wybudowany w latach 1898-1903
w stylu gotyku nadwiœlañskiego. W latach 20. XX w.
utworzono na Woli kolejne parafie. We wrzeœniu 1939 r.,
w czasie dzia³añ wojennych, Koœció³ œw. Wojciecha
zosta³ zniszczony. Podczas powstania warszawskiego
w sierpniu 1944 r. koœció³ sta³ siê obozem przejœcio-

Koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza na Pow¹zkach
przy ul. Pow¹zkowskiej 14 (fot. J. Bojarski)
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Kaplica Matki Bo¿ej Elekcyjnej w koœciele œw. Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika przy ul. Bema 73/75 (fot. J. Bojarski)
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1790-1793 wybudowano skromn¹ œwi¹tyniê w stylu
klasycystycznym. Wielokrotnie przebudowywany, swój
aktualny wygl¹d, z kopu³¹ na planie ³aciñskiego krzy¿a,
koœció³ otrzyma³ po rozbudowie w latach 1891-1898
pod kierunkiem Józefa Dziekoñskiego. Powa¿nie zniszczony podczas powstania warszawskiego w 1944 r.,
zosta³ odbudowany pod nadzorem konserwatorskim
dopiero w latach szeœædziesi¹tych. W 1978 r. erygowano przy koœciele parafiê. Cmentarz Pow¹zkowski zajmuj¹cy pocz¹tkowo 2,5 ha, jest obecnie jednym z najwiêkszych w Europie i zajmuje 43 ha.
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z Koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza w parafi œw. Andrzeja
Aposto³a
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Koœció³ zosta³ wybudowany w latach 1841-1849
w stylu neorenesansowym wed³ug projektu Henryka
Marconiego, znajduje siê przy ul. Ch³odnej 21 na Mirowie. Parafia, erygowana w 1774 r., jest czwart¹ z kolei
parafi¹ katolick¹ w Warszawie (po koœciele NMP na
Nowym Mieœcie, katedrze œw. Jana i koœciele œw. Krzy¿a). Pierwsz¹ siedzib¹ parafii by³ koœció³ œw. Andrzeja
na pl. Teatralnym. Po roku 1815 przeniesiono j¹ do
koœcio³a reformatów na ul. Senatorskiej i wreszcie
w 1849 r. do nowo zbudowanego koœcio³a u zbiegu
ulic Ch³odnej i Elektoralnej na terenie Placu pod Lwem,
na zakoñczeniu Osi Saskiej – g³ównej arterii wylotowej
z Warszawy. Koœció³ ufundowa³a ksiê¿na Klementyna
z Sanguszków Ma³achowska.

z Koœció³ i parafia pw. œw. Augustyna na Nowolipkach
Koœció³ powsta³ dziêki fundacji sêdziwej hrabiny Aleksandry Potockiej, chc¹cej upamiêtniæ zmar³ego 25 lat
wczeœniej mê¿a Augusta Potockiego. Hrabina przeznaczy³a na ten cel zawrotn¹ na owe czasy sumê 300 tysiêcy rubli i dokupi³a pod œwi¹tyniê dwa s¹siednie place,
tak aby budowla mog³a stan¹æ frontem do ul. Nowolipki. Koœció³ zbudowano w latach 1891-1896 z czerwonej klinkierowej ceg³y, z 70-metrow¹ wie¿¹ w sty-

Koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza przy ul. Ch³odnej 21 (fot. J. Bojarski)

lu neoromañskim. Parafiê erygowano przy koœciele
w 1903 r. W czasie II wojny œwiatowej koœció³ znalaz³ siê
na terenie warszawskiego getta. Po powstaniu warszawskim, koœció³ podpalono, choæ nie uda³o siê go wysadziæ,
a wszystkie okoliczne budynki zrównano z ziemi¹. Po
wojnie by³ najwy¿sz¹ i jedn¹ z niewielu budowli pozosta³ych na terenie by³ego getta. Ju¿ w 1947 r., dziêki funduszom przyznanym na cele renowacyjne przez Radê
Prymasowsk¹ Odbudowy Koœcio³ów Warszawy, obiekt
oddano do u¿ytku wiernym, nadal prowadz¹c prace remontowe. W paŸdzierniku 1959 r. koœció³ œw. Augustyna
sta³ siê widowni¹ „Cudu na Nowolipkach”, niezwyk³ego
wydarzenia, kiedy to przez 24 dni na szczycie wie¿y
koœcielnej w poœwiacie ukazywa³a siê postaæ Matki
Bo¿ej. Setki tysiêcy ludzi gromadzi³o siê przed koœ-
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Koœció³ pw. œw. Augustyna przy ul. Nowolipki 18
(fot. J. Bojarski)

cio³em chc¹c zobaczyæ cudowne wydarzenie. Komunistyczne w³adze brutalnie rozpêdza³y wiernych i nakaza³y zamalowanie kuli pod krzy¿em na wie¿y.
Proboszcz parafii ks. Walenty Królak w latach 1995-2009
doprowadzi³ do wyremontowania ca³ej wie¿y i zdrapania czarnej farby z miedzianej kuli3.

z

Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego i œw. Faustyny na Muranowie

Parafia zosta³a erygowana w 1980 r. przez kard.
Stefana Wyszyñskiego jako parafia Bo¿ego Mi³osierdzia. Historia koœcio³a przy ul. ¯ytniej 1 siêga 1862 r.,
3

gdy arcybiskup warszawski Szczêsny Feliñski do zakupionej przez siebie posiad³oœci miêdzy ul. ¯elazn¹
i Wroni¹ sprowadzi³ za³o¿one przez siebie w Petersburgu Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii
i Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia do
opieki nad moralnie zaniedbanymi kobietami. Najpierw wybudowano drewnian¹ kaplicê, a w 1872 r.
murowany koœció³ek, rozbudowywany w latach
1936-1938. W 1997 r. sprowadzono do Kaplicy
Bo¿ego Mi³osierdzia relikwie œw. Faustyny i uczyniono z niej patronkê parafii.

z Parafia œw. Klemensa Hofbauera
Parafiê erygowano w 1952 r. z czêœci parafii
œw. Wojciecha i œw. Stanis³awa Biskupa przy koœciele
na ul. Karolkowej. Oœrodek duszpasterski ojców redemptorystów przy ul. Karolkowej istnia³ od 1927 r.,
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Wnêtrze koœcio³a pw. Bo¿ego Mi³osierdzia i œw. Faustyny
przy ul. ¯ytniej 1 (fot. J. Bojarski)

W. D¹browski, Cud na Nowolipkach. Objawienie w koœciele œw. Augustyna w Warszawie, Warszawa 2012, s. 53.
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a koœció³ pw. œw. Klemensa Dworzaka (Hofbauera),
zbudowany zosta³ w latach 1932-1933. Podczas powstania warszawskiego hitlerowcy zamordowali ojców, braci
i kleryków redemptorystów, wysadzili te¿ fronton budowli. Sp³on¹³ ca³kowicie klasztor i dach koœcio³a. Klasztor i koœció³ odbudowano w latach 1945-1952.

z Parafia œw. Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny

WOLA WIELU WYZNAÑ

Parafia zosta³a erygowana w 1938 r. przy drewnianym koœció³ku na Kole, na terenach gdzie znajdowa³o
siê w XVI-XVIII w. pole elekcyjne na Woli. Dawne pole
elekcyjne rozci¹ga³o siê pomiêdzy ulicami: Obozow¹
– Ostroroga – P³ock¹, a wydarzenia te upamiêtnia nazwa ul. Elekcyjnej oraz pomnik Electio Viritim, zlokalizowany na rogu ulic Ostroroga i Obozowej. Nazwa Ko³o
te¿ nie jest przypadkowa – ma ona upamiêtniaæ ko³o
rycerskie – czyli miejsce gdzie stawa³o zgromadzenie
pos³ów ziemskich. Wybuch wojny przerwa³ budowê
murowanego koœcio³a. W 1944 r. hitlerowcy spalili
drewniany koœció³ i plebaniê. Po wojnie ponownie rozpoczêto budowê koœcio³a œw. Józefa Oblubieñca NMP
przy ul. Deotymy 39. Konsekracja œwi¹tyni zbudowanej w stylu modernistycznym nast¹pi³a w 1963 r. Parafia organizuje co roku obchody Œwiêta Bo¿ego
Mi³osierdzia dla Warszawy przy pos¹gu Chrystusa
Mi³osiernego w parku Moczyd³o.
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z Parafia œw. Jozafata na Pow¹zkach
Parafia erygowana zosta³a w 1922 r. przy koœciele
pw. œw. Jozafata Kuncewicza przebudowanego z drewnianej cerkwi prawos³awnej œw. Miko³aja. Patronem
parafii zosta³ œwiêty Koœcio³a unickiego (Koœcio³a prawos³awnego uznaj¹cego zwierzchnoœæ Rzymu). Budynek nie zosta³ uszkodzony podczas wojny, lecz sta³ siê
za ma³y na potrzeby parafii i w latach 1964-1966 przy
ul. Pow¹zkowskiej 90 na miejscu drewnianego zbudowano nowy koœció³ murowany.

z Parafia i koœció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
na Jelonkach Po³udniowych
Parafiê erygowano w 1951 r. przy kaplicy na
ul. S³omianej 2/4, a koœció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego zbudowano w latach 1957-1967 przy
ul. Brygadzistów 31. Parafia swym zasiêgiem obejmowa³a Jelonki Po³udniowe, które czêœciowo nale¿¹
do Woli.

z Parafia i koœció³ pw. Bogurodzicy Maryi
na Jelonkach Pó³nocnych
Parafia zosta³a erygowana w 1984 r. z czêœci parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego na Jelonkach. Oœrodek duszpasterski istnia³ tam od 1982 r. Koœció³ pw.
Bogurodzicy Maryi zbudowano w latach 1991-1996
przy ul. Powstañców Œl¹skich 67d. Powstanie tej parafii na Jelonkach Pó³nocnych podobnie jak parafii na
Jelonkach Po³udniowych wi¹za³o siê z siln¹ urbanizacj¹
tego obszaru i koniecznoœci¹ zapewnienia opieki duszpasterskiej wiernym z nowo budowanych osiedli
mieszkaniowych.

z Parafia i koœció³ Matki Bo¿ej Królowej Anio³ów
Parafia rzymskokatolicka obs³ugiwana przez ksiê¿y
Michalitów (Zgromadzenia œw. Micha³a Archanio³a)
na Bemowie. W 1981 r. na Bemowie Lotnisku powsta³
oœrodek duszpasterski, a rok póŸniej kaplica. Parafiê
erygowano w 1988 r., a koœció³ wybudowano w latach
1984-1996 przy ul. ks. Markiewicza 1.

z Parafia i koœció³ Dobrego Pasterza
Jest to najm³odsza parafia na Woli. Powsta³a
w 2005 r. w wyniku podzia³u parafii œw. Wawrzyñca.
Siedzib¹ parafii jest nowo wybudowany koœció³ przy
ul. Jana Olbrachta.

Koœció³ Starokatolicki Mariawitów

Z

Jak Feniks z popio³ów

a³o¿ycielk¹ ruchu mariawickiego by³a urodzona
w 1862 r. w Wielicznej ko³o Wêgrowa siostra Maria
Franciszka Koz³owska, zwana przez mariawitów
Mateczk¹1 i uznawana za œwiêt¹.
2 sierpnia 1893 r. siostra Maria Franciszka dozna³a
pierwszego z serii prze¿yæ mistycznych zwanych objawieniami Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia. Pan Jezus objawi³ jej, ¿e Bo¿e Mi³osierdzie ofiaruje jako ostatni ratunek
dla gin¹cego w grzechach œwiata czeœæ Najœwiêtszego
Sakramentu i pomoc Matki Bo¿ej. Poleci³ Marii Franciszce zorganizowaæ ukryte zgromadzenie kap³anów
pod nazw¹ mariawitów (Mariae vita – ³ac. [naœladuj¹cy]
¿ycie Maryi). Pozostaj¹c pod szczególn¹ opiek¹ Maryi,
kap³ani mieli szerzyæ kult Eucharystii i pracowaæ nad odnow¹ moraln¹ swoich wspó³braci, którym zarzucano
czêsto zbyt du¿¹ swobodê obyczajów i obci¹¿anie wiernych wysokimi op³atami za pos³ugi religijne.
Maria Franciszka pocz¹tkowo sama rekrutowa³a do
zgromadzenia kap³anów z diecezji p³ockiej, póŸniej
zadanie to przejêli jego pierwsi prze³o¿eni. Cz³onkowie
wyró¿niali siê wysokim poziomem intelektualnym
– wœród nich by³o wielu wyk³adowców seminariów duchownych i absolwentów Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1903 r. podjêto starania o koœcielne uznanie mariawityzmu. Polscy biskupi byli powœci¹gliwi
w tej kwestii. Mariawici rezygnacj¹ z pobierania op³at
za pos³ugi religijne i pobo¿nym ¿yciem zjednywali sobie wiernych. Przez wspó³braci byli jednak nie tylko
uwa¿ani za dziwaków, którzy poddali siê kierownictwu
kobiety, ale tak¿e za konkurentów zbyt wysoko stawiaj¹cych poprzeczkê. Dlatego mariawici zwrócili siê
z proœb¹ o uznanie zgromadzenia do papie¿a, który
1
2

jednak w 1904 r. zdecydowa³ o jego rozwi¹zaniu.
Dosz³o tak¿e do dalszej eskalacji konfliktu z biskupami.
Mariawitów zaczêto zsy³aæ na odleg³e parafie, wielu
zawieszono, zarzucaj¹c im niepos³uszeñstwo wobec
postanowieñ dekretu z 1904 r.
Kolejn¹ przyczyn¹ rozchodzenia siê dróg mariawitów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego by³a encyklika
papieska z 1906 r., która potwierdzi³a kasacjê zgromadzenia. Wobec niezastosowania siê do niej przez
kap³anów mariawitów, którzy uznali, ¿e „trzeba bardziej
s³uchaæ Boga ni¿ ludzi” (Dzieje Apostolskie 5,29), w grudniu Pius X ob³o¿y³ siostrê Mariê Franciszkê i ksiêdza Jana
Kowalskiego, prze³o¿onego zgromadzenia kap³anów,
ekskomunik¹. W zwi¹zku z tym, ¿e kara mia³a mieæ zastosowanie do wszystkich osób, które pozosta³yby wierne przekonaniom mariawickim, datê tê uznaje siê za
pocz¹tek niezale¿nego Koœcio³a Mariawitów.
Do I wojny œwiatowej Koœció³ Mariawitów rozwija³
siê dynamicznie, prowadz¹c o¿ywion¹ dzia³alnoœæ religijn¹ i spo³eczn¹. Dzia³o siê tak pomimo wielu przeœladowañ ze strony Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
W 1909 r. Koœció³ Mariawitów zosta³ cz³onkiem tzw.
Unii Utrechckiej – organizacji niezale¿nych od papie¿a
narodowych Koœcio³ów katolickich. Unia Utrechcka
posiada³a tzw. sukcesjê apostolsk¹ czyli biskupów wywodz¹cych swoje œwiêcenia od aposto³ów.
Od biskupów Unii Utrechckiej w 1909 r. ksi¹dz Jan
Kowalski otrzyma³ sakrê biskupi¹, zapocz¹tkowuj¹c
mariawick¹ hierarchiê koœcieln¹. 15 sierpnia 1914 r. zosta³a poœwiêcona mariawicka katedra w P³ocku, zwana Œwi¹tyni¹ Mi³osierdzia i Mi³oœci, bêd¹ca celem pielgrzymek wszystkich mariawitów2.

W ten sposób czêsto zwracano siê do prze³o¿onych w rzymskokatolickich ¿eñskich zgromadzeniach zakonnych na pocz¹tku XX w.
Coroczne, ogólnomariawickie pielgrzymki odbywaj¹ siê 15 sierpnia w rocznicê konsekracji katedry.
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Bartosz £uczak
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Koœció³ Starokatolicki Mariawitów
Zwo³ana w 1935 r. Kapitu³a Generalna zdjê³a arcybiskupa z urzêdu. Nie zgodzi³ siê on z t¹ decyzj¹ i wraz ze swoimi
zwolennikami utworzy³ niezale¿ny Katolicki Koœció³ Mariawitów3. Zapocz¹tkowa³o to trwaj¹cy do dziœ roz³am.
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Dzieñ dzisiejszy
i dialog ekumeniczny
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Koœció³ Starokatolicki Mariawitów
liczy w Polsce oko³o 24 tysiêcy wiernych
skupionych w 36 parafiach g³ównie
w okolicach £odzi, Warszawy, Czêstochowy i P³ocka. Dzia³a te¿ we Francji.
Pod koniec II wojny œwiatowej mariawici czynnie uczestniczyli w tworzeniu
w Polsce ruchu ekumenicznego, który
Procesja Bo¿ego Cia³a na ul. Karolkowej – pocz¹tek XX w. (fot. archiwum parafii)
d¹¿y do jednoœci wszystkich chrzeœcijan. W 2000 r. razem z innymi KoœcioPo œmierci Za³o¿ycielki w 1921 r. w³adzê w Koœciele
³ami (w tym Rzymskokatolickim) Koœció³ Starokatolicki
Mariawitów obj¹³ biskup Kowalski. Przyj¹³ on tytu³
Mariawitów podpisa³ deklaracjê o wzajemnym uznaarcybiskupa i dokona³ w doktrynie Koœcio³a daleko
waniu sakramentu chrztu œwiêtego.
id¹cych zmian. Najbardziej kontrowersyjne innowacje
W 1986 r. W³adys³aw Mizio³ek jako pierwszy rzymskoto zast¹pienie spowiedzi usznej w konfesjonale spokatolicki biskup oficjalnie przekroczy³ progi koœcio³a
wiedzi¹ powszechn¹, œluby sióstr zakonnych z duchowmariawickiego (by³a to œwi¹tynia w Warszawie przy
nymi, kap³añstwo kobiet czy uznawanie Mszy œw.
ul. Wolskiej) i przeprosi³ za krzywdy doznane ze strony
odprawianej za pieni¹dze za niewa¿n¹. Zwolennicy
rzymskokatolickiej. Przeprosiny te odwzajemni³ w 1999 r.
arcybiskupa Kowalskiego widz¹ w nich wizjonersk¹
ówczesny zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Makontynuacjê dzie³a Za³o¿ycielki. Przeciwnicy okreœlaj¹
riawitów, biskup W³odzimierz Jaworski.
je jako wypaczenie pierwotnych idei mariawickich
Zasady wiary i liturgia
i krytykuj¹ dyktatorski sposób ich wprowadzania. NaraPo roz³amie w 1935 r. Koœció³ Starokatolicki
staj¹ce wœród mariawitów kontrowersje dotycz¹ce
Mariawitów odrzuci³ wiele innowacji arcybiskupa Koosoby arcybiskupa, prowadz¹ce do wyst¹pieñ z Koœwalskiego. Nauczanie Koœcio³a opiera siê na staro¿ytcio³a, podsyca³a szeroko zakrojona kampania propanych katolickich zasadach wiary i moralnoœci zawargandowa przeciwko mariawityzmowi ze strony Koœtych w ksiêgach kanonicznych Pisma Œwiêtego oraz
cio³a Rzymskokatolickiego.
3

Warto wspomnieæ, ¿e w warszawskiej parafii tego Koœcio³a w okresie II wojny œwiatowej, gdy mieœci³a siê ona na Woli przy
ul. Okopowej, ukrywano osoby pochodzenia ¿ydowskiego.

Koœció³ Starokatolicki Mariawitów
Z wyj¹tkiem œwiêta Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy nie s¹ obchodzone œwiêta poœwiêcone wizerunkom
Maryi, a jedynie œwiêta dotycz¹ce wydarzeñ z jej ¿ycia.
Typowe dla Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów
œwiêta to:
 27 maja – rocznica urodzin Za³o¿ycielki i poœwiêcenia fundamentów katedry w P³ocku,
 2 sierpnia – rocznica pierwszych objawieñ Dzie³a
Wielkiego Mi³osierdzia i uroczystoœæ Matki Boskiej Anielskiej,
 15 sierpnia – uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny i rocznica konsekracji katedry
w P³ocku,
 23 sierpnia – uroczystoœæ Krwi Przenajdro¿szej
Zbawiciela i rocznica œmierci Za³o¿ycielki.

Mariawici w Warszawie
Po og³oszeniu w 1906 r. encykliki potêpiaj¹cej
mariawityzm, w Warszawie sta³o siê g³oœno o nowym ruchu. Warszawiacy zaczêli udawaæ siê do parafii w Lesznie i Ceg³owie, w których pracowali
kap³ani mariawici. Bli¿sze poznanie mariawityzmu
zachêci³o ich do zorganizowania w³asnej parafii.
W tym samym roku zwrócili siê do prze³o¿onego
Zgromadzenia Kap³anów Mariawitów o skierowanie
do miasta duchownego. Zosta³ nim kap³an Szczepan
¯ebrowski.
W stolicy mariawityzm rozwija³ siê przede wszystkim w œrodowiskach robotniczych, w szczególnoœci
na Woli, gdzie znajdowa³o siê wiele zak³adów przemys³owych. W 1907 r. mariawici mieli w Warszawie
kaplice na Pradze, Powiœlu i na Woli. W praskiej kaplicy
10 paŸdziernika 1907 r. odby³a siê pierwsza Kapitu³a
Generalna kap³anów mariawitów, która postanowi³a
o wprowadzeniu jêzyka narodowego do liturgii i przyjê³a pierwsze zasady organizacji Koœcio³a.
Mariawityzm zdobywa³ coraz wiêksz¹ popularnoœæ
wœród mieszkañców Warszawy, wiêc trzy kaplice sta³y
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dogmatach i tradycji nierozdzielonego Koœcio³a, okreœlonych na pierwszych siedmiu soborach powszechnych.
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów nie ustanawia
dogmatów, w które nale¿y bezwarunkowo wierzyæ by
uzyskaæ zbawienie. Nie uznaje te¿ dogmatów, które
og³oszono po rozdziale Koœcio³a Powszechnego
w 1054 r. Uwa¿a bowiem, ¿e tylko sobór reprezentuj¹cy ca³e Chrzeœcijañstwo mo¿e ustanawiaæ dogmaty obowi¹zuj¹ce wszystkich wyznawców Chrystusa.
Koœció³ opiera siê te¿ na objawieniach o Bo¿ym
Mi³osierdziu otrzymanych przez Za³o¿ycielkê. Zgodnie
z nimi dwoma filarami mariawityzmu s¹ kult Przenajœwiêtszego Sakramentu i pobo¿noœæ maryjna. Nosz¹c
w nazwie imiê Maryi, Koœció³ wskazuje na koniecznoœæ
naœladowania ¿ycia Bogurodzicy: cichoœci, pokory, ducha modlitwy, mi³oœci dla bliŸnich i gotowoœci do
pe³nienia woli Bo¿ej. G³ównym celem Koœcio³a jest
szerzenie czci dla Pana Jezusa w Przenajœwiêtszym
Sakramencie i wskazywanie na potrzebê wzywania
nieustaj¹cej pomocy Maryi.
Koœció³ uznaje siedem sakramentów. SpowiedŸ
uszna obowi¹zuje dzieci i m³odzie¿ do ukoñczenia 18.
roku ¿ycia, dla doros³ych obowi¹zuj¹c¹ jest spowiedŸ
powszechna. W Koœciele nie jest wymagany celibat
duchownych – mog¹ oni zawieraæ zwi¹zki ma³¿eñskie
wy³¹cznie ze œwieckimi kobietami. Msza œw. i liturgia
odprawiane s¹ w jêzykach narodowych, poza tym
Msza œw. jest podobna do tzw. Mszy trydenckiej
– kap³an przez jej wiêksz¹ czêœæ zwrócony jest do tabernakulum. Koœció³ nie otacza kultem obrazów o treœci
religijnej ani relikwii i pami¹tek po œwiêtych. Wszystkie
pos³ugi religijne s¹ bezp³atne, ale duchowieñstwu wolno
przyjmowaæ za nie dobrowolne ofiary.
Kalendarz liturgiczny jest zbli¿ony do kalendarza
Koœcio³a Rzymskokatolickiego, przy czym zasadniczo
nie uwzglêdnia œwi¹t wprowadzonych po 1907 r.
i zmian wprowadzonych po II Soborze Watykañskim.
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Stary koœció³ przy ul. Wolskiej 186 (fot. J. Bojarski)

60

Kompleks nowego koœcio³a i domu parafialnego z dzwonnic¹ przy ul. Wolskiej 186
(fot. J. Bojarski)

4

Wczeœniej wierni byli chowani na rzymskokatolickich nekropoliach.

siê niewystarczaj¹ce. Wybudowano koœcio³y przy ul. Szarej, Karolkowej i Skaryszewskiej. Patronk¹ parafii wolskiej
obrano Matkê Bosk¹ Nieustaj¹cej Pomocy. Pozosta³e nosi³y wezwanie Przenajœwiêtszego Sakramentu.
Kolejnym proboszczem zosta³ kap³an
Alfons Ryttel. Dziêki jego staraniom
w 1912 r. mariawici uzyskali dzia³kê przy
dzisiejszej ul. Wolskiej 186 przeznaczon¹ na cmentarz4.
Z polecenia arcybiskupa Kowalskiego,
kieruj¹cego siê przepowiedni¹ o ca³kowitym zniszczeniu Warszawy, w latach
dwudziestych sprzedano koœcio³y przy
ul. Skaryszewskiej i Karolkowej oraz budynki przy ul. Karolkowej i Szarej. Dla
mariawitów z Woli w 1934 r. na cmentarzu parafialnym wzniesiono niewielki
koœció³, a parafia na Pradze zakoñczy³a
dzia³alnoœæ.
W czasie oblê¿enia stolicy w 1939 r.
koœció³ na Woli uleg³ zniszczeniu.
Taki sam los spotka³ w czasie powstania warszawskiego koœció³ przy ul. Szarej.
Po klêsce powstania proboszcz kap³an
Stanis³aw Korwin-Szymanowski i dziewiêæ sióstr zakonnych zosta³o wysiedlonych do obozu przejœciowego w Pruszkowie, sk¹d uda³o im siê wydostaæ dziêki
pomocy rzymskokatolickich zakonnic,
funkcjonariuszek Czerwonego Krzy¿a
i resztê okupacji spêdzili w parafii mariawickiej w B³oniu. Pod wp³ywem wojennych prze¿yæ ksi¹dz Korwin-Szymanowski
ciê¿ko zachorowa³ i zmar³.

Razem z innymi mieszkañcami do
konfesji czyli baldachimu, co nawi¹zuje
zniszczonego miasta wracali tak¿e ocado wystroju pierwszych koœcio³ów
leli z wojennej po¿ogi mariawici. Wierni
mariawickich wzorowanych na bazylimodlili siê w kruchcie koœcio³a przy
kach wczesnochrzeœcijañskich. Historyul. Szarej. Ogrom zniszczeñ sprawi³, ¿e
czn¹ ci¹g³oœæ parafii podkreœla umieszjego odbudowa by³a niemo¿liwa, naboczenie na zewn¹trz nowej œwi¹tyni
¿eñstwa przeniesiono wiêc na Wolê,
krzy¿a, który stanowi³ element wystroju
gdzie na czêœci posesji cmentarnej
starego koœcio³a. W nowym koœciele
wybudowano pêtlê tramwajow¹.
jako boczny o³tarz s³u¿y tak¿e o³tarz
Stan techniczny jedynego w stolicy
g³ówny z dawnego Domu Bo¿ego, nad
koœcio³a mariawickiego wymaga³ interktórym znajduje siê przeniesiony
wencji. W 1956 r. Rada Koœcio³a przystamt¹d obraz patronki parafii – Matki
Wizerunek Za³o¿ycielki Koœcio³a
s³a³a do Warszawy kap³ana Bernarda
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy.
w bocznej kaplicy
nowego koœcio³a
Kuklê, który przeprowadzi³ wczeœniej
W 2008 r. parafiê obj¹³ kap³an Karol
(fot. J. Bojarski)
remont koœcio³a w £owiczu. Po blisko
Babi. W 2012 r. w 150. rocznicê urodwóch latach starañ ksiêdzu Kukli
dzin Za³o¿ycielki w koœciele umieszuda³o siê uzyskaæ pozwolenie na odbudowê koœcio³a,
czono tablicê pami¹tkow¹, a w g³ównym o³tarzu,
która rozpoczê³a siê w lecie 1958 r. W 1960 r. œwi¹tyzgodnie z mariawick¹ tradycj¹ nowy obraz Matki
niê konsekrowa³ zwierzchnik Koœcio³a, biskup Micha³
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy wykonany przez jedn¹
Sitek. W 1968 r. parafiê obj¹³ kap³an £ukasz Kaczorek,
z parafianek.
który przyst¹pi³ do pracy z takim zapa³em jak jego
Parafia utrzymuje siê g³ównie ze sk³adek parafian,
poprzednik. W latach 70. otoczono parkanem i upodarowizn i ofiar, z których rozlicza siê przed zebraniem
rz¹dkowano cmentarz a koœció³ zradiofonizowano.
parafialnym. W miarê swoich mo¿liwoœci wspomaga
W 1984 r. si³ami parafian wybudowano budynek kateludzi ubogich i samotnych. Przy parafii odbywaj¹ siê
chetyczny, który s³u¿y tak¿e zebraniom parafialnym
równie¿ lekcje religii dla dzieci i m³odzie¿y. Œwiadectwa
i spotkaniom m³odzie¿y.
nauki religii wydawane przez parafiê s¹ honorowane
W okresie pos³ugi ksiêdza Kaczorka liczba parafian
w szko³ach publicznych.
wzros³a, a istniej¹cy budynek koœcio³a nie móg³ poPrzy parafii dzia³a tak¿e grupa kobiet, grupa osób
mieœciæ wiernych. Ponadto ruch ko³owy spowodowa³
dysponuj¹cych wolnym czasem, grupa ministrantów
postêpuj¹ce zmiany w konstrukcji budynku. Wybudoi chór parafialny.
wanie nowego koœcio³a sta³o siê koniecznoœci¹. StoOrganizowane s¹ prelekcje poœwiêcone historii i doksowna decyzja zapad³a wiosn¹ 1994 r.
trynie Koœcio³a oraz kwestiom spo³ecznym a tak¿e kon21 wrzeœnia 1997 r. konsekrowano nowo wzniecerty muzyki religijnej. Wstêp na te wydarzenia jest
sion¹ œwi¹tyniê, wykonan¹ wed³ug projektu Janusza
bezp³atny i otwarty. O nich i o aktualnym rozk³adzie
Marcinowskiego, która ³¹czy tradycjê i nowoczesnoœæ
nabo¿eñstw mo¿na znaleŸæ informacje na parafialnej
budownictwa sakralnego. G³ówny o³tarz ma formê
stronie internetowej www.mariawita.waw.pl.
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Parafia Prawos³awna Œw. Jana Klimaka
na Woli w Warszawie
Pocz¹tki istnienia parafii prawos³awnej na Woli
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o czasu utworzenia arcybiskupstwa prawos³awnego, w Warszawie by³a tylko jedna cerkiew, pod
wezwaniem Œwiêtej Trójcy, przy ul. Podwale 5.
Wybudowali j¹ w 1818 r. Grecy zamieszkuj¹cy w Warszawie. W 1834 r. utworzono prawos³awne biskupstwo w Warszawie. Do 1840 r. wchodzi³o ono w sk³ad
diecezji wo³yñskiej. Wikariat warszawski w 1840 r.
przemianowano na samodzieln¹ prawos³awn¹ diecezjê warszawsk¹ w randze arcybiskupstwa. Pierwszym
jej biskupem zosta³ biskup Antoni (Rafalski). Do 1844 r.
grecka cerkiew pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy by³a
katedr¹ biskupa (sobór).
Historia Parafii Prawos³awnej Œw. Jana Klimaka
w Warszawie jest œciœle powi¹zana z powstaniem
cmentarza prawos³awnego na Woli. Liczba mieszkañców wyznania prawos³awnego w stolicy stale siê
powiêksza³a, dolegliwoœci¹ sta³ siê brak samodzielnej
nekropolii prawos³awnej – a¿ do 1837 r. zmar³ych wyznania prawos³awnego chowano na cmentarzu ewangelickim przy ul. Leszno. Potrzeba pochówku ofiar
powstania listopadowego przyspieszy³a decyzjê utworzenia w Warszawie cmentarza prawos³awnego.
W 1834 r. zapad³a decyzja o lokalizacji cmentarza
przy szosie kaliskiej, niedaleko wsi Wola, w pobli¿u
koœcio³a œw. Stanis³awa, gdzie w 1831 r. przebiega³a
linia obrony Warszawy. Podczas szturmu Warszawy
25 sierpnia 1831 r., g³ówne walki oddzia³ów powstañczych z wojskami rosyjskimi feldmarsza³ka Iwana
Paskiewicza toczy³y siê wokó³ wolskich wa³ów obronnych, które zachowa³y siê po dziœ dzieñ. Koœció³
œw. Stanis³awa podczas dzia³añ wojennych zosta³ po-

wa¿nie uszkodzony i pozostawa³ nieczynny. Wed³ug
historyków K. Ko³aczkowskiego, A. Puzyrowskiego,
N. Berga w tym koœciele, w czêœci o³tarzowej, zgin¹³
genera³ Józef Sowiñski, bohaterski obroñca Warszawy.
Uroczystego poœwiêcenia cmentarza dokona³ ks. Lelukowicz w 1836 r.
Decyzj¹ ówczesnych w³adz pañstwowych w 1838 r.
uszkodzony i nieczynny ju¿ od kilku lat budynek koœcio³a
œw. Stanis³awa postanowiono przebudowaæ i utworzyæ
cerkiew prawos³awn¹. Koœció³ rzymskokatolicki w zamian za utracony budynek koœcio³a i plac, otrzyma³ od
w³adz pañstwowych subwencjê w pe³ni pokrywaj¹c¹
budowê nowego koœcio³a. Cerkiew by³a utrzymana
w stylu klasycystycznym, z jedn¹ kopu³¹ i dzwonnic¹
nad wejœciem do œwi¹tyni. Przy odbudowie g³ówna
uwaga skierowana zosta³a na wnêtrze œwi¹tyni. Wykonawc¹ ikonostasu by³ rzeŸbiarz Konstanty Hegl, ikony
zasta³y napisane przez A. Kokulara. Uroczyste poœwiêcenie œwi¹tyni mia³o miejsce 2 listopada 1841 r. Poœwiêcenia cerkwi, ku czci W³odzimierskiej Ikony Matki
Bo¿ej, dokona³ arcybiskup warszawski Antoni. Pierwszym proboszczem cerkwi cmentarnej na Woli zosta³
ks. Andrzej Kuszewicz. Mo¿emy wiêc przyj¹æ, ¿e dzieñ
2 listopada 1841 r. jest pocz¹tkiem istnienia parafii
prawos³awnej na Woli w Warszawie.
Na upamiêtnienie bitwy o szañce Woli, z zewnêtrznej strony w œciany cerkwi wmurowano dwanaœcie luf
armatnich z kulami. We wnêtrzu œwi¹tyni umieszczono
poz³acane panikadi³o (ozdobny ¿yrandol) z br¹zu. Mia³o
ono dwanaœcie ramion, sk³adaj¹cych siê z ró¿nych
elementów uzbrojenia, m.in. granaty, szable, lance,
pancerze, topory, armatki.

Cerkiew pod wezwaniem œw. Jana Klimaka zosta³a
wzniesiona w pocz¹tkach XX w. na wolskim cmentarzu prawos³awnym wed³ug projektu W³adimira
Pokrowskiego. Now¹ œwi¹tyniê ufundowa³ ówczesny
arcybiskup warszawski i nadwiœlañski Hieronim. Wolska
œwi¹tynia wzorowana jest na cerkwiach z prze³omu
XVI i XVII w. Niepowtarzaln¹ wartoœæ artystyczn¹ ma
wyrzeŸbiony w dêbie ikonostas, zaprojektowany przez
artystê z Kijowa, Aleksandra Muraszkê.
Cmentarz Prawos³awny na Woli jest najwiêksz¹
prawos³awn¹ nekropol¹ w Polsce i posiada wyj¹tkow¹ wartoœæ historyczn¹ (zarejestrowany jako zabytek

kultury). Spoczywaj¹ na nim zmarli Zwierzchnicy naszego Koœcio³a, kap³ani, których pos³uga by³a zwi¹zana
z Warszaw¹, Ksiê¿a – Wyk³adowcy szkó³ wy¿szych
i Seminarium Duchownego a tak¿e wiele wybitnych
postaci wyznania prawos³awnego, takich jak Aleksander Lwowicz B³ok (ojciec znanego poety-symbolisty),
Sokrates Starynkiewicz – zas³u¿ony prezydent i budowniczy miasta Warszawy, znani pisarze rosyjscy prze³omu XIX i XX w. – W³odzimierz Arcybaszew i Dymitr
Fi³osofow, a tak¿e wiele, wiele innych osób, które
zas³u¿y³y sobie na wdziêczn¹ pamiêæ mieszkañców
Warszawy.

Cerkiew œw. Jana Klimaka, 1905 r. (fot. archiwum parafii)

Widok cerkwi od strony zachodniej, 2009 r.
(fot. D. Mi³owanow)
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Wnêtrze cerkwi œw. Jana Klimaka, 1905 r. (fot. archiwum parafii)
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Parafia w XX w.
¯ycie wolskiej parafii i ca³ej Warszawy – zosta³o
w XX w. dramatycznie zak³ócone przez dwie wojny
œwiatowe. W czasie II wojny œwiatowej zgin¹³ ca³y kler
i mieszkañcy domu parafialnego, wraz z ówczesnym
proboszczem, archimandryt¹ Teofanem Protasiewiczem. Zginêli równie¿ chórzyœci, kilkanaœcioro wiernych oraz mieszkañcy okolicznych domów, którzy znaleŸli schronienie w podziemiach cerkwi lub w domu
parafialnym. Bestialsko wymordowano dzieci z para-

Wnêtrze cerkwi œw. Jana Klimaka, 2009 r.
(fot. D. Mi³owanow)

fialnego sierociñca i jego personel. Ocala³ jedynie
ks. Miko³aj Lenczewski (senior), który wraz ze swoim
czteroletnim synem Miko³ajem – dzisiejszym proboszczem naszej parafii – towarzyszy³ ks. Metropolicie Dionizemu w jego ewakuacji na po³udnie kraju. Imiona
rozpoznanych ofiar zosta³y uwiecznione na tablicy
pami¹tkowej umieszczonej na murze œwi¹tyni.
Po zniszczeniach wojennych cerkiew œw. Jana wymaga³a remontu; jednak kapitalny remont g³ównej
kopu³y i elewacji przeprowadzono dopiero w 1964 r.
W kolejnych latach œciany cerkwi ozdobiono freskami

Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny

Cerkiew œw. Proroka Eliasza i b³ogos³awionego Hieronima, 1906 r.
(fot. archiwum parafii)

Wnêtrze cerkwi œw. proroka Eliasza i b³ogos³owionego Hieronima,
2009 r. (fot. D. Mi³owanow)

i witra¿ami, powiêkszono doln¹ cerkiew i wybudowano now¹ plebaniê, gdzie mieszcz¹ siê kancelarie parafii i zarz¹du cmentarza oraz sale katechetyczne.
W 1987 r. przy cerkwi wybudowano dzwonnicê wed³ug projektu in¿yniera Micha³a Sandowicza.

jest udzia³ we wspólnej procesji w dniu 1 listopada.
Podczas procesji na cmentarzu duchowni obu wyznañ
wznosz¹ modlitwy za zmar³ych i œwiêc¹ groby.

Przy parafii istnieje Punkt Katechetyczny, do którego na lekcje religii uczêszczaj¹ dzieci z lewobrze¿nej
Warszawy. Poza zajêciami dydaktycznymi prowadzona jest szeroka praca wychowawczo-opiekuñcza
z dzieæmi i m³odzie¿¹. Prowadzona jest równie¿ nauka
jêzyka cerkiewno-s³owiañskiego. Od dziesiêciu lat
parafia organizuje piesz¹ pielgrzymkê na œw. Górê
Grabarkê w œwiêto Przemienienia Pañskiego w dniu
19 sierpnia. W ramach Punktu Katechetycznego prowadzone jest nauczanie religii w jêzyku migowym dla
dzieci g³uchoniemych i s³abo s³ysz¹cych. Przy parafii
odbywaj¹ siê równie¿ spotkania seniorów, studentów,
dzia³a Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej w Warszawie.
Parafia i Punkt Katechetyczny anga¿uje siê w ró¿nego
rodzaju akcje charytatywne.
D³ugoletni¹ tradycj¹ w parafii prawos³awnej œw. Jana
Klimaka i parafii rzymskokatolickiej œw. Wawrzyñca

Prawos³awie, greckie s³owo orthodoxia, to chrzeœcijañstwo powszechne. S³owo orthodoxia, ma dwojakie znaczenie, oznacza prawdziw¹ chwa³ê i prawdziw¹
wiarê. Cech¹ ustroju zewnêtrznego Koœcio³a Prawos³awnego jest autokefalia. Poprzez to pojêcie (gr. autos
– sam i kephale – g³owa) rozumiemy niezale¿noœæ
Koœcio³a miejscowego, jako odrêbnej jednostki wchodz¹cej w sk³ad ca³ego Koœcio³a Powszechnego. Wszystkie lokalne Koœcio³y Prawos³awne spojone s¹ ze sob¹
wspóln¹ wiar¹, wspólnym prawem kanoniczym i kultem liturgicznym.
Rozproszone po ca³ym œwiecie Prawos³awie,
sk³ada siê z Koœcio³ów krajowych tworzonych przez
poszczególne narody, które pozostaj¹ pod samodzielnym zarz¹dem i ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ miejscowymi
zwyczajami i obrzêdami paraliturgicznymi, zachowuj¹c
wspóln¹ istotê ducha nabo¿eñstw.
Najwy¿sza w³adza Koœcio³a nale¿y do Soboru autokefalicznych Koœcio³ów, a warunkiem wa¿noœci decyzji
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jest udzia³ w nim wszystkich Koœcio³ów niezale¿nych.
Soborowoœæ w administracji koœcielnej jest g³ówn¹
cech¹ odró¿niaj¹c¹ Prawos³awie od innych wyznañ.
Inn¹ wa¿n¹ cech¹ indywidualn¹ Koœcio³a Prawos³awnego jest fakt, i¿ wszyscy biskupi s¹ wobec siebie równi;
metropolita, czy patriarcha – to tylko primus inter pares,
³ac. „pierwszy wœród równych sobie”.
W sk³ad Koœcio³a Prawos³awnego wchodz¹ obecnie nastêpuj¹ce autokefaliczne Koœcio³y:
– Patriarchaty staro¿ytne: Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima,
– Patriarchaty nowo¿ytne: Rosja, Gruzja, Serbia, Rumunia, Bu³garia,
– Koœcio³y autokefaliczne: Cypr, Grecja, Polska, Albania, Czechy i S³owacja, Ameryka,
– istniej¹ równie¿ Koœcio³y lokalne, które otrzyma³y pewn¹
samodzielnoœæ, ale nie s¹ w pe³ni niezale¿ne. Koœcio³y te
nazywane s¹ Koœcio³ami autonomicznymi. Obecne Koœcio³y autonomiczne to: Œw. Góra Synaj, Finlandia i Japonia.
W historii Polski Koœció³ Prawos³awny ma szczególne zakorzenienie – historia obrz¹dku s³owiañskiego,
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Tablica upamiêtniaj¹ca ofiary mêczeñstwa
w 1944 r., 2011 r. (fot. ks. A. Misijuk)

kojarzonego z Prawos³awiem, siêga okresu kszta³towania siê pañstwa polskiego i misji œw. Braci Cyryla
i Metodego wœród S³owian w 863 r. Potwierdzaj¹
to liczne wykopaliska archeologiczne np. w Wiœlicy,
Poznaniu, Krakowie, Sandomierzu, Lednicy i inne. By³
to okres historii jeszcze niepodzielonego Koœcio³a. Ten
fakt póŸniej by³ pomijany lub ca³kowicie eliminowany
z historii. Jedynym spadkobierc¹ tradycji cyrylo-metodiañskiej w Polsce pozosta³ Koœció³ Prawos³awny.

Zarys teologiczny
´
Zród³em wiary i doktryny Koœcio³a prawos³awnego
jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu oraz
Œwiêta Tradycja. Istot¹ tradycji jest wyk³adnia Biblii, postanowienia doktrynalne okreœlone na siedmiu soborach
powszechnych i dziesiêciu lokalnych, nauczanie i pisma
Ojców Koœcio³a, Symbol Wiary, teksty liturgiczne, architektura, ikonografia, obrzêdy i inne. Pismo Œwiête Starego
i Nowego Testamentu, najbardziej autorytatywny sk³adnik depozytu Koœcio³a, jako wieczne objawienie Boga,
zajmuje miejsce centralne i jest g³ównym Ÿród³em wiary.

Widok na cmentarz, 2009 r.
(fot. D. Mi³owanow)

Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny
cie Bogurodzicy by³o „naturaln¹”, rzeczywist¹ œmierci¹,
której z powodu grzechu pierworodnego podlega³ ca³y
rodzaj ludzki. Zgodnie z Tradycj¹ Koœcio³a prawos³awnego
po zaœniêciu Bogurodzicy, Chrystus przyszed³ w chwale
otoczony anio³ami, œwiêtymi i przyj¹³ Jej duszê. Na podobieñstwo Chrystusa po up³ywie trzech dni Maria Panna
zmartwychwsta³a i zosta³a wziêta do nieba, gdzie teraz
¿yje – z cia³em i dusz¹ – w wiecznej chwale z jej Synem.
Koœció³ prawos³awny od najwczeœniejszych swych
lat widzi w Bogurodzicy wielk¹ Orêdowniczkê rodzaju
ludzkiego, Wspó³uczestniczkê Odkupienia. Nazwy Jej
ikon wyra¿aj¹ g³êbok¹ wiarê w Jej Opiekê jak¹ roztacza
nad œwiatem. Jest „¯arliw¹ Wspomo¿ycielk¹”, „Œcian¹
Niewzruszon¹”, „Radoœci¹ wszystkich udrêczonych”,
„Wspomo¿ycielk¹”, „Wspomo¿eniem grzeszników”.
Widaæ st¹d, jak wysokie i honorowe miejsce my Prawos³awni dajemy Œwiêtej Dziewicy w naszej teologii
i modlitwie. Dla nas stanowi Ona najwiêksz¹ ofiarê
darowan¹ Bogu przez ród ludzki.
Szczególne miejsce w Koœciele Prawos³awnym
odgrywa ikona, jako okno duchowoœci lub ewangelia
pisana kolorami.

Œwiêta
W Koœciele prawos³awnym ¿ycie liturgiczne wyznaczane jest wed³ug dwóch ró¿nych kalendarzy: juliañskiego tzw. stary styl i gregoriañskiego tzw. nowy styl.
St¹d przy podawaniu daty œwi¹t widniej¹ dwie daty.
Prawos³awny rok liturgiczny rozpoczyna siê w dniu
1 wrzeœnia wed³ug nowego stylu a 14 wrzeœnia
wed³ug starego stylu. Wed³ug jednego i drugiego
– Pascha (Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa
Chrystusa) – Wielkanoc – to Œwiêto wszystkich Œwi¹t.
Parafia Œwiêtego Jana Klimaka
01-126 Warszawa, ul. Wolska 138/140
tel. 22 836 68 16, fax 22 836 88 16
www.prawoslawie.pl
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W teologii prawos³awnej, Koœció³ jest mistycznym
Cia³em Chrystusa. To organizm duchowy jednocz¹cy
wiernych z Panem i Zbawicielem, w którym to co ziemskie jednoczy siê z tym co niebiañskie.
Koœció³ Prawos³awny jest Koœcio³em hierarchicznym (biskup, kap³an, diakon). Istotnym elementem
w jego strukturze jest sukcesja apostolska. Inaczej
mówi¹c jest to nieprzerwane i niezmienne zachowywanie i przekazywanie nastêpnym pokoleniom depozytu ³aski Ducha Œwiêtego w Sakramencie Kap³añstwa
niezbêdnego do g³oszenia czystej, niezmiennej nauki
i tradycji od czasów Aposto³ów do wspó³czesnoœci.
¯ycie prawos³awnego chrzeœcijanina kszta³tuje i ubogaca ¿ycie sakramentalne. Wed³ug Prawos³awnego wyznania wiary sakrament jest to dzia³anie œwiête, w którym pod znakiem widzialnym udzielana jest wierz¹cemu
niewidzialna ³aska Ducha Œwiêtego, oraz zbawiaj¹ca si³a
Bo¿a. Ogromne znaczenie w teologii prawos³awnej odgrywa Epikleza – wezwanie Ducha Œwiêtego. Ona poprzedza ka¿dy sakrament. Koœció³ Prawos³awny mimo
¿e oficjalnie nie uzna³ ¿adnej konkretnej liczby sakramentów, przyjmuje liczbê siedmiu: chrzest, bierzmowanie,
Eucharystiê, pokutê, kap³añstwo, ma³¿eñstwo i namaszczenie chorych, celem podkreœlenia tego co pozosta³o
wspólne i co powinno ³¹czyæ chrzeœcijañstwo.
W Koœciele prawos³awnym bardzo wa¿ne miejsce
zajmuje kult maryjny. Wed³ug teologii Koœcio³a prawos³awnego Maria Panna jest Theotokos – Bogurodzic¹
Matk¹ Boga. Zgodnie z nauk¹ prawos³awn¹ Maria Panna
jest zawsze Dziewic¹ – przed zrodzeniem, w zrodzeniu
i po narodzeniu Chrystusa. Prawos³awie podkreœla wielkoœæ Matki Bo¿ej i Jej wy¿szoœæ nie tylko nad wszystkimi
œwiêtymi, ale tak¿e nad najwy¿szymi Anio³ami w niebie.
O wstawiennictwie Matki Bo¿ej œwiadczy ca³y szereg
œwi¹t zwi¹zanych z Jej imieniem, a ustanowionych
w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa. Najœwiêtsza
Dziewica, podobnie jak jej Syn, przesz³a wrota œmierci,
sta³a siê uczestnikiem ca³ego rodzaju ludzkiego. Zaœniê-
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