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Przed nami święta 
z przypomnieniem pieśni 
uwielbienia, którą liczne 
zastępy aniołów z nieba  nad 
polami betlejemskimi chwaliły 
Najwyższego: „Chwała na 
wysokościach Bogu, a na ziemi 
pokój ludziom, w których ma 
upodobanie” ( Łuk 2,14 BW). 

Zaraz potem mamy nadzieję wkro-
czyć w nowy rok kalendarzowy, które-
go hasłem mają być słowa psalmisty 
wzywającego: „Szukaj pokoju i dąż 
do niego”( PS 34,14 BE). Pokój to stan 
istotny dla każdej dziedziny naszego 
życia. Gdy słyszymy o pokoju, to jed-
nak najpierw kojarzy się on nam z po-
kojem światowym, stanem bez wojny. 
Aby wszyscy ludzie na świecie szukali 
w sposób pokojowy rozwiązań proble-
mów tych wielkich i małych. Szukanie 
pokoju i dążenie do niego na tym się 
wszakże nie wyczerpuje. 

Bo choć pokój to niezbędne błogo-
sławieństwa dla państw, 
społeczeństw, miast i wio-
sek, to jednak jest on 
także nader istotny dla 
naszych zakładów pra-
cy, dla naszych rodzin 
i każdego z nas z osob-
na.  Jakże szukać tego 
pokoju, jakże dążyć do 
niego zgodnie z Bożym 
nakazem?

Na pewno nie zrzuca-
jąc odpowiedzialności za 
utrzymanie pokoju na Bo-
ga, polityków i tych in-
nych. Dlatego wezwanie 
tegorocznego hasła jest 

skierowane do każdego z nas. Pamię-
tać jednak trzeba, że kiedy odwracamy 
się od Boga, źródła wszelkiego dobra, 
to tracimy także wszelkie Jego dary, 
w tym dar pokoju. No właśnie, pokój 
nie wypływa z nas samych. On nam go 
daje, gdy tylko jesteśmy Mu posłuszni, 
gdy codziennie zwracamy swoją uwa-
gę ku Niemu i chętnie czerpiemy z Je-
go mocy i mądrości. 

Kolejny numer naszego parafialne-
go Zwiastuna wydajemy w jubileuszo-
wym roku 100-lecia odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości stąd na jego ła-
mach kazanie wygłoszone podczas die-
cezjalnych obchodów.  Mam nadzieję, 
że z zaciekawieniem przeczytacie rys 
historyczny parafii ewangelickiej na 
Sobięcinie. To nieznane wielu współ-
czesnym wałbrzyszanom fakty, które 
zebrał pan Tomasz Nochowicz i nam 
udostępnił. Poza tym kronika wydarzeń 
w naszej parafii, niestety nie wszyst-
ko udało się zmieścić. Mam nadzieję, 
że w nadchodzącym roku uda się wy-

dać dwa numery naszej 
gazetki i wówczas znaj-
dzie się więcej miejsca, 
aby opisać wszystko tak 
słowem jak obrazem.

Życzę Wam wszystkim 
błogosławionych, zdro-
wych, pełnych Bożego 
pokoju, miłości i radości 
Świąt, a także Jego wpro-
wadzenia w Nowy Rok. Po-
kładajmy w Nim  całą swą 
nadzieję i ufność, a On nas 
na pewno nie zawiedzie. 

Łaska niech będzie 
z wami. 

Wasz duszpasterz.

Gdy słyszymy o pokoju, 
to jednak najpierw 
kojarzy się on nam 

z pokojem światowym, 
stanem bez wojny. 

Aby wszyscy ludzie na 
świecie szukali w sposób 

pokojowy rozwiązań 
problemów tych wielkich 

i małych. Szukanie 
pokoju i dążenie 

do niego na tym się 
wszakże nie wyczerpuje. 



Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu

57/2019

4

 
Wałbrzych, 28.10.2018 

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy 
w tej wolności żyli. Stójcie więc 
niezachwianie i nie poddawajcie się 
znowu pod jarzmo niewoli. Bo wy 
do wolności powołani zostaliście, 
bracia; tylko pod pozorem tej 
wolności nie pobłażajcie ciału, ale 
służcie jedni drugim w miłości. 
Albowiem cały zakon streszcza się 
w tym jednym słowie, mianowicie 
w tym: Będziesz miłował bliźniego 
swego, jak siebie samego. 
Lecz jeśli jedni drugich kąsacie 
i pożeracie, baczcie, abyście jedni 
drugich nie strawili. 

Ga 5.1.13-15

Mówi się o tym, że my Polacy, jeste-
śmy szczególnie przywiązani do wolno-
ści. Tymczasem w ciągu dwu ostatnich 
stuleci mogliśmy tylko przez krótkie okre-
sy cieszyć się niepodległością państwo-
wą. Data 11 listopada 1918 roku ma dla 
nas na tym tle swoistą wymowę, gdyż 
oznacza wyjście Rzeczpospolitej z dłu-
giej 123 lata trwającej niewoli po trze-
cim rozbiorze. Był to wysiłek wszystkich 
obywateli bez różnicy stanu i wyznania. 
O ten fakt dziejowej sprawiedliwości mo-
dliły się i walczyły pokolenia. Zaledwie 
przez dwadzieścia lat mogliśmy później 
kształtować niezależny byt państwowy, 
kiedy zachłanność sąsiadów z Zachodu 
i ze Wschodu ponownie pogrążyła nas 
w niewolę na całe pół wieku.

Dlatego mamy prawo świętować odzy-
skanie wolności i to świętować w koście-
le z modlitwą dziękczynną. Cieszę się, 
że możemy symbolicznie obchodzić tą 
uroczystość w ekumenicznym gronie na 
zaproszenie wałbrzyskiej Parafii Ewan-
gelickiej. Dziękuję Radzie Parafialnej 
i Księdzu Proboszczowi Waldemarowi 
Szczugiełowi wraz z Małżonką za przy-
gotowanie uroczystości.

Mamy prawo, a nawet obowiązek za-
stanowić się nad naszymi skomplikowa-
nymi losami i w świetle Słowa Bożego 
poszukiwać duchowych wymiarów wol-
ności w odniesieniu do naszej narodowej 
egzystencji.

ROCZNICA

Kazanie z okazji 100. lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości

Bp Waldemar Pytel
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Dzisiaj dziękujemy wszechmogącemu 
Bogu za dar wolnej i niepodległej Ojczyzny! 
W tym roku jubileuszowym mamy pra-
wo i obowiązek spojrzeć wstecz. Przede 
wszystkim po to, aby spytać, co Bóg pragnął 
nam powiedzieć i jakie przesłanie chciał 
przekazać, doświadczając nasz naród utra-
tą wolności. Czy niewola i poniżenie nie 
były skutkiem naszych odwiecznych 
przywar i schorzeń? Czy prywata, sta-
wianie własnego dobra ponad wspólne 
nie zdecydowały o dramacie schyłku XVIII 
wieku? Czy nie miała znaczenia deklara-
tywność wiary, ułomność w zwiastowaniu 
Ewangelii, nieumiejętność przekładania 
jej zasad na język życia publicznego? 
Wydaje się, że nie doceniliśmy znacze-
nia faktu, że grzech jednostek może 
przerodzić się w wielki dramat całego 
społeczeństwa. Ponad stuletnie pielgrzy-
mowanie w niewoli było doświadcze-
niem i prawdziwą pokutą wielu pokoleń. 
W 1918 r., posługując się słowami 126 
psalmu, byliśmy jak we śnie. Wtedy 
usta nasze były pełne śmiechu, a ję-
zyk nasz radości, wtedy mówiono 
wśród narodów: Pan dokonał z nimi 
wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy doko-
nał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. 
Zwróćmy jednak uwagę, że to już by-
ło inne pokolenie. Ci, którzy na własne 
oczy oglądali dramat rozbiorów nie we-
szli do Ziemi Obiecanej nowej Polski. 
Musieli pozostać „na pustyni” –zapła-
cić w imieniu wszystkich poprzednich 
pokoleń. Niczym biblijny Mojżesz 
stanęli na skale – decydującego kro-
ku niedane im było jednak uczynić. 
Dzisiaj sytuacja jest odmienna. Dzisiaj zda-
jemy egzamin z umiejętności stosowania 
słów Jezusa Chrystusa w codziennym życiu. 
Dzięki Bogu byt państwowy nie jest obec-

nie zagrożony. Większość z nas żyje w do-
brobycie pomimo tego nie jesteśmy – jak 
mówią badania- ludźmi zbyt szczęśliwymi. 
Na tym wszystkim jednak kładzie się 
cień. Cień naszych odwiecznych ułom-
ności i przywar. Tendencja, aby patrzeć 
tylko swego. Egoizm społeczny i partyj-
ny. Niesprawność organizacyjna. Nade 
wszystko jednak wielki dramat odej-
ścia od Boga: ukrycie się w wygodzie 
zewnętrznego rytuału, w deklaratyw-
ności własnego chrześcijaństwa, więcej 
próbuje się nas podzielić na lepszych 
i gorszych. Jakże często tak drogo zdo-
bytą wolność zamieniamy na swawolę. 
Obowiązkiem chrześcijan jest dzi-
siaj powiedzieć jasno i otwarcie, że nie 
można w nieskończoność odcinać ku-
ponów od sukcesu dnia wczorajszego. 
Nie wolno zapominać o swoim Stwórcy, 
żyć na własny rachunek, jakby liczył się 
tylko pieniądz – bez zważania na drugie-
go człowieka. Musimy mieć świadomość, 
że każde odchodzenie od Ewangelii, każ-
de odwracanie się od bliźniego, od istoty 
słabej, pokrzywdzonej, która nie może li-
czyć na pomoc, choćby wymiaru sprawie-
dliwości, administracji lub policji, ściąga 
na odpowiedzialnych za taki stan rzeczy 
sąd żywego Boga. Możemy za to drogo 
zapłacić w przyszłości.

Siostry i Bracia, wybrane przeze mnie 
słowa kierują nasze myśli i rozważania na 
osobę Jezusa Chrystusa, tym samym na 
podstawową przestrzeń wolności. Apostoł 
Paweł poświęcił 5 rozdz. listu do Gala-
cjan wolności chrześcijańskiej : Chrystus 
wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności 
żyli. Stójcie, więc niezachwianie i nie 
poddawajcie się znowu pod jarzmo 
niewoli. Wolność bez Chrystusa jest nie-
bezpieczna. Oznacza ona, bowiem życie 

ROCZNICA
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według ciała, według egoistycznych ce-
lów, życie według własnych pożądliwości. 
W siódmym rozdziale Listu do Rzymian 
apostoł Paweł mówi o podwójnej naturze 
ludzkiej. Dzisiaj rozważaliśmy ten tekst 
w naszych kościołach. Pokazuje walkę, 
jaka toczy się w naszym życiu pomię-
dzy duchem a ciałem. Dlatego nas na-
pomina, Bo wy do wolności powołani 
zostaliście. Tylko pod pozorem tej wol-
ności nie pobłażajcie ciału, ale służ-
cie jedni drugim w miłości (Ga 5, 13) 
Jak rozpoznać, czy żyjemy we-
dług ducha, czy według ciała? 
Odpowiedź daje nam sam Pan Jezus 
w Ewangelii Mateusza: Po ich owo-
cach poznacie ich. (Mt 7,16). Zatem 
kryterium jest proste: po owocach na-
szego życia można poznać, czy żyje-
my według ducha, czy według ciała. 
Chrześcijańska wolność, darowana nam 
przez Jezusa Chrystusa, jest wyzwole-
niem z niewoli grzechu do społeczno-
ści dzieci Bożych. Tylko pod kierunkiem 
Ducha Świętego możemy być wyzwo-
leni z niewoli uczynków ciała. To jest 
prawdziwa wolność. Duch Święty w nas 
sprawia, że stajemy się otwarci dla in-
nych, gotowi do społeczności, przede 
wszystkim zaś Duch obdarowuje nas 
owocami ducha, z których miłość jest 
na pierwszym miejscu, gdyż stanowi dar 
szczególny, uniwersalny – jest, cytując 
Pismo Święte,- spójnią doskonałości. 
Nie ma wolności bez odpowiedzialności. 
Znamy wszyscy popularne powiedzenie: 
„Wolność Tomku w swoim domku”. Jeżeli 
się dobrze zastanowimy to zauważamy, 
że ono jest nieprawdziwe, bowiem, wol-
ność Pawła kończy się tam, gdzie zaczy-
na się wolność Gawła.

Nasz reformator M. Luter w swoim trak-

tacie „O wolności chrześcijanina” z 1520 
roku powiada: „Chrześcijanin jest wol-
nym panem względem wszystkiego i ni-
komu nie podległym. Chrześcijanin jest 
najbardziej uległym sługą wszystkich 
i każdemu podległym”…W tym stwier-
dzeniu leży granica naszej wolności. 
Pierwsze zdanie mówi o wolności czło-
wieka wewnętrznego, duchowego, który 
jest zobowiązany do dobrych uczyn-
ków, by uzyskać zbawienie. Człowiek 
nie tylko nie musi, ale nie jest w stanie 
zasłużyć swoimi czynami na zbawienie. 
To Bóg go ratuje poprzez ofiarę Jezusa 
Chrystusa. A my ten dar możemy jedy-
nie przyjąć przez wiarę. Dzięki Chrystu-
sowi stajemy się wewnętrznie wolnymi. 
Drugie powiedzenie reformatora uzu-
pełnia pierwsze, mówi ono, że wol-
ny w Chrystusie przez wiarę, jest 
zobowiązany do służby bliźniemu. 
Tą naczelną prawdę reformacji ujął na-
stępująco: „chrześcijanin nie żyje w sobie 
i dla siebie, lecz w Chrystusie i dla swe-
go bliźniego – w Chrystusie przez wiarę, 
w bliźnim i dla bliźniego przez miłość”. 
W skrócie możemy powiedzieć, że 
wolność jest wolnością do miłości. 
To miłość nadaje naszej egzystencji nową, 
jakość. Miłość nie bierze pod uwagę wła-
snych racji, nie uznaje jakichkolwiek po-
działów – rasowych, narodowościowych, 
socjalnych czy religijnych. Tylko dzięki mi-
łości mogły i nadal mogą rozpoczynać się 
procesy, które bez niej nie byłyby możli-
we. Jednym z nich jest proces pojednania. 
To miłość zmienia sytuację pomiędzy 
ludźmi, narodami i między Kościoła-
mi. Ona gromadzi nas już od ponad 
pięćdziesiąt lat podczas Tygodni Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan. Sprawia, 
że wznosimy się ponad bariery wyzna-

ROCZNICA
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niowe, wychodzimy naprzeciw, potrafi-
my działać wspólnie dla dobra innych. 
Życie w wolności Chrystusowej zobo-
wiązuje nas do przeciwstawiania się 
przejawom nienawiści, faszyzmu, an-
tysemityzmu i nietolerancji. Są to złe 
duchy czasów współczesnych, przywo-
ływane z dalekiej niekiedy przeszłości, 
ale Boża sprawiedliwość wymaga, aby-
śmy nie przyglądali się biernie ich roz-
przestrzenianiu. Jednak sam protest 
często nie wystarczy! Jak powiedział 
ks. Jerzy Popiełuszko: „Chrześcijani-
nowi nie może wystarczyć potępianie 
zła, kłamstwa (…) chrześcijanin mu-
si być rzecznikiem i obrońcą sprawie-
dliwości, dobra, prawdy i miłości”. 
Tylko miłość i pojednanie pomię-
dzy Kościołami mogą nas nauczyć 
składania wiarygodnego świadectwa 
o Jezusie Chrystusie przed współcze-
snym światem, także w naszym kraju. 
Taka też postawa naszych Kościołów daje 
nam – w dobie ważnych, decydujących 
przemian w Europie – szansę budowania 
wspólnej cywilizacji miłości rozumianej 
jako wskazanie ludziom drogi do Jezusa 

Chrystusa, Pana Kościoła powszechnego, 
który nas wyzwolił od grzechu ku miłości.

Obchodząc w ekumenicznym gro-
nie 100. lecie odzyskania Niepodległo-
ści przychodzimy razem przed oblicze 
Boga, który z jednego pnia wywiódł 
wszystkie narody, jak stwierdza apostoł 
Paweł na Areopagu w Atenach. Przycho-
dzimy wolni od obcej dominacji, mamy 
świadomość wyjścia z domu niewoli, nie 
poddawajmy się więc pod jarzmo innej 
niewoli. Bądźmy więc wolni wewnętrz-
nie, otwierajmy swoje serca dla innych, 
jak dawna Rzeczpospolita w jej najświet-
niejszych czasach była wolną ojczyzną 
dla wielu narodów, jak Kościół jest po-
wszechny i dla wszystkich otwarty.

Obdarzając naród wolnością, Bóg daje 
nam szansę rozwijania sprawiedliwości, 
krzewienia pokoju, dzielenia z innymi 
radości.

Dajmy też wiarę mądrości naszego 
wieszcza narodowego Adama Mickie-
wicza, który mówił, że o tyle można 
poszerzyć granice i polepszyć prawa, 
o ile zdołamy poszerzyć i polepszyć nasze 
dusze. Amen.

Od prawej: ks. prob. Mariusz Kiślak, ks. prof. Jarosław Lipniak, bp Waldemar Pytel,  ks. prob. Waldemar Szczugieł, 
ks. prob. Cezary Królewicz, ks. prob. Andrzej Fober

ROCZNICA
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Pierwsza wzmianka dotycząca 
Sobięcina (niem. Niederhermsdorf, 
od 1933 r. Hermsdorf) jest też 
pierwszą informacją na temat 
chrześcijaństwa w tej miejscowości. 
Pochodząca z ok. 1305 r. 
Księga uposażenia biskupstwa 
wrocławskiego podaje, że 
ówczesny Hermannsdorf należał do 
miejscowości wchodzących w skład 
parafii Wałbrzych. 

Przyjmuje się, że w roku 1546 więk-
szość mieszkańców Wałbrzycha i oko-
lic, w tym również Hermsdorf, uznała 
zasady reformacji za swoje. W 1656 r. 
Christ. Neumann, sołtys z Sobięcina, ja-
ko pierwszy ze wspólnoty luteran parafii 
wałbrzyskiej, ochrzcił swoje dziecko w je-
dynej wówczas w pobliżu, protestanckiej 
świątyni p.w. Trójcy Świętej w Świdnicy, 
dziś znanej jako kościół Pokoju. „…od te-
go czasu czynili tak samo wszyscy tutejsi 
ojcowie, którzy nie byli katolikami”. 

Początkiem budowy oddzielnych struk-
tur kościelnych dla tutejszej ludności obu 
wyznań była dopiero II połowa XIX w. Roz-
wój przemysłu spowodował gwałtowny 
wzrost liczby mieszkańców. Na początku 
wspomnianego stulecia wieś zamieszkiwa-
ło 300 osób, i ze względu na swój urok była 
ulubionym miejscem wycieczek dla szcza-
wieńskich kuracjuszów. Ok. 1830 r. miesz-
kało tu 675 protestantów i 71 katolików. 

Dzieje kościoła im. Marcina Lutra 
na wałbrzyskim Sobięcinie

TOMaSz NOchOWIcz

Z czasem charakter zabudowy miejscowości 
zaczął nabierać cech miejskich. Pojawili się 
też przedstawiciele innych wyznań. W 1887 
r. wśród 3847 protestantów i 2674 katoli-
ków żyło 116 staroluteran, 2 starokatolików,  
4 jeszcze inaczej wierzących.

Pierwszym na Sobięcinie obiektem 
o charakterze sakralnym była kaplica 
p.w. św. Barbary, znajdująca się w Domu 
Sierot po górnikach fundacji baronowej 
Amalii Dyherrn-Czettritz (dziś Prywat-
ne Gimnazjum i Liceum oraz klasztor 
ss. Niepokalanek). Jego budowa przypa-
dła lata 1872-1874. Rychło obok kaplicy 
założono cmentarz komunalny, z które-
go korzystali wszyscy mieszkańcy wsi. 

Kościół bezpośrednio po roku 1945
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W 1907 r. w Sobięcinie mieszkało już 
5161 katolików, 6478 protestantów i 44 
innowierców.

Istnienie katolickiej kaplicy było dla 
tutejszych luteran ważnym sygnałem do 
kościelnego usamodzielnienia się. Bądź co 
bądź stanowili większość, lecz wciąż nie 
posiadali własnego miejsca kultu. Struk-
turami kościelnymi przyporządkowani 
do ewangelickiej parafii w Wałbrzychu, 
przyjmowali sakramenty w tamtejszym 
kościele p.w. Zbawiciela. Było to dotkliwe 
utrudnienie szczególnie dla osób w po-
deszłym wieku. Możliwość uczestnictwa 
w ewangelickich nabożeństwach zaistnia-
ła w Sobięcinie dopiero od 1891 r. Sprawo-
wano je w tutejszej szkole ewangelickiej. 
W 1902 r. ustanowiono dla Sobięńcinian 
oddzielnego duszpasterza ewangelickie-
go, którym został pastor Hans Horter. 

Niemal jednocześnie z powstaniem od-
dzielnego duszpasterstwa, opiekę cho-
rym w Sobięcinie zaofiarowały diakonise. 
Ich stacja powstała 1892 r. Pięć lat póź-
niej, w 1897 r. siostry otrzymały własny 
dom, zbudowany przez rodziny Böhme 
i Fuhrman w ramach tworzonej funda-
cji tych ze rodzin. Diakonise prowadziły 
tu także przedszkole. W 1902 r. siedziba 
diakonis przeszła na własność gminy So-
bięcin, a władze samorządowe zobowiąza-
ły się zapewnić utrzymanie siostrom oraz 
wspierać działalność stacji i dziecińca.

We wsi działały również liczne 
ewangelickie stowarzyszenia, budzące 
i wzmacniające ewangelicką tożsamość 
mieszkańców, m.in. Ewangelicka Pomoc 
Kobieca.

Nowym miejscem celebrowania lute-
rańskich nabożeństw w 1909 r. stała się 
wielka sala domu starców i osób przewle-
kle chorych. Dziś mieści się tam Dom Po-

mocy Społecznej, prowadzony od 1946 
r. przez katolickie Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi.

Kolejny silny impuls do wzniesienia 
własnego Domu Bożego dała ewangeli-
kom budowa latach 1908-1910 r. katolic-
kiego kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca. 
Publicznie wyrażano opinię, że świąty-
nia luterańska powinna być zbudowana 
dużo wcześniej, nawet w latach 80. XIX 
w. Asumptem ku temu mogła być, przy-
padająca 10 listopada 1883 r., podniośle 
obchodzona w całych Niemczech 400. 
rocznica urodzin Marcina Lutra.   

 W marcu 1911 r. zawiązało się w So-
bięcinie ewangelickie Stowarzyszenie 
kwestujące na rzecz budowy ewangelic-
kiego Domu Bożego. W skład zarządu 
stowarzyszenia weszli m.in. właściciele 
ziemscy: Ernst Marx (przewodniczacy), 
Gustav Stephan, G. Reimann, pastor Hor-
ter, dyrektor kopalni Tittler. Stowarzysze-
nie skupiło się nad problemem nabycia 
odpowiedniej parceli i zbiórką pienię-
dzy, potrzebnych do wzniesienia świą-
tyni. Rychło stowarzyszenie zebrało 60 
000 Mk, z czego jedną trzecią ofiarowała 
właścicielka ziemska i rentierka Ernesti-
ne Böhm z domu Rauschenwegh (1846-
1928), wdowa po Carlu Wilhelmie Böhm 
(1833-1905). Znaczną sumę, bo 5000 Mk 
przekazało miejscowe gwarectwo Glüc-
khilf-Friedenshoffnung, a jej przedstawi-
ciel Julius Sprotte drugie tyle. Swój udział 
miał również książę Hans Heinrich XV 
von Hochberg. Jako patron wałbrzyskiej 
gminy kościelnej ofiarował jedynie 1000 
marek, zaś ewangelickie stowarzyszenie 
kościelne z Wałbrzycha przekazało aż 
40 000 Mk. Drobnymi kwotami budo-
wę wspierali poszczególni mieszkańcy 
Sobięcina.

Z KART HISTORII
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Budowa kościoła
Nadzór nad przedsięwzięciem sprawo-

wała wybrana w tym celu komisja bu-
dowlana. W jej skład weszli właściciele 
ziemscy Marx i Stephan, dyrektor kopalni 
Tittler, mistrz murarski Bremer i pastorzy 
Ewald i Horter. Zarząd Gwarectwa Glüc-
khilf-Friedenshoffnung zaproponował 
pod budowę kościoła parcelę po środku 
wsi na tzw. Fröhlich-Gute, w okolicy re-
nomowanego zajazdu „Glückhilf” (obec-
nie budynek Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Przedsiębiorczości). Niestety wkrótce 
roboty wstrzymano. Ze względu na pro-
wadzoną pod ziemią działalność wydo-
bywczą, ekspertyzy górnicze wykluczyły 
możliwość budowy w tym miejscu tak 
dużego obiektu. W tej sytuacji, Zarząd 
Gwarectwa odkupił od E. Marxa kawa-
łek ogrodu, położonego opodal, u zbie-
gu obecnej ul. 1 Maja – głównej arterii 
tranzytowej wsi, wiodącej z Wałbrzycha 
do Boguszowa i dalej do Kamiennej Góry 
oraz ul. Kosteckiego, od 2017 r. ul. Karko-
noskiej – drogi łączącej Sobięcin z Kuźni-
cami. Wspomniany teren wydzierżawił 
protestanckiej gminie Wałbrzych na 99 
lat za roczny czynsz w wysokości 200 
M, który w 1935 r. obniżono na 25 RM. 

Pomimo zmiany terenu inwestycji, 
świątynia ewangelicka nadal zlokalizo-
wana była w atrakcyjniejszej części wsi. 
Dominowała pod względem położenia, 
a w efekcie tego również i wysokością 
wieży nad kościołem katolickim. Jak się 
później okazało, w przeciwieństwie do 
katolickiej lekkiej konstrukcji fachwer-
kowej, wzniesionej w pobliżu miejscowej 
kopalni i wciśniętej w zwartą zabudowę 
tuż za budynkiem Zarządu Gwarectwa 
Glückhilf-Friedenshofnung (budynek 
dawnego Zespołu Szkół Ekomomiczno-

-Gastronomicznych), kościół Lutra był 
murowaną i masywną budowlą stojącą 
opodal parku. Styl poszczególnych bu-
dowli dodatkowo podkreślał odrębność 
i specyfikę danej konfesji. Pełnym sym-
boliki był również czas budowy świątyni 
ewangelickiej. W 1913 r. przypadła 430 
rocznica urodzin Marcina Lutra, dla pro-
testantów druga po roku 1517 najważ-
niejsza z dat związanych z reformacją. 
Poświęcenie kościoła wypadło trzy lata 
przed 400. rocznicą reformacji. Szczytny 
cel wzniesienia świątyni, traktowanej ja-
ko pomnik reformatora. 

Interesującym jest zestawienie patro-
nów kościołów. Obie konfesje, chcąc zy-
skać na znaczeniu, odwoływały się do 
etosu i uczuć patriotyczno-religijnych 
dominującej we wsi grupy zawodowej. 
Św. Józef Oblubieniec był uznawany za 
wspomożyciela robotników wszelkich 
zawodów, głównie rzemieślników sku-
pionych w katolickich stowarzyszeniach 
czeladników i robotników, działających 
przy miejscowej parafii katolickiej. Nie 
sposób przy tej okazji nie przypomnieć 
o wezwaniu kaplicy miejscowego sie-
rocińca. Św. Barbarę – patronkę dobrej 
śmierci wzywali w potrzebie katoliccy 
górnicy. Postać Marcina Lutra kojarzona 
z niemieckością, była w tym przypadku 
ewangelicką przeciwwagą. Reformator 
wyrastał w środowisku górniczym, a jego 
ojciec był przedsiębiorcą górniczym. Po-
dobnie inni krewni również związani byli 
z górnictwem i hutnictwem. Młody Luter 
oprócz Maryi-matki Zbawiciela, szcze-
gólnym nabożeństwem darzył św. Annę, 
matkę Bogurodzicy – patronkę czczoną 
przez górników w górach Harzu, Turyngii 
i rodzinnej dla Lutra Saksonii. W czasach, 
gdy studiował prawo, była mu wspomo-
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życielką chroniącą przed nagłą i niespo-
dziewaną śmiercią. To do niej zwrócił 
się w czasie burzy, ślubując wstąpienie 
do klasztoru jako podziękę za uratowa-
nie życia. Jego działalność reformatorska 
przypadła na czasy rozwoju przemysłu 
górniczego i zakładania miast górniczych. 
Decydującym dla Sobięcinian mógł być 
fakt, że Luter stanął po stronie górników 
w ich sporze z hrabiami Mansfeld, inge-
rującymi w funkcjonowanie górnictwa. 
Gdy uzmysłowił sobie skutki tych wy-
darzeń dla gospodarki Niemiec, stwier-
dził: „Tam, gdzie górnictwo się zmniejszy, 
szkodę poniosą całe Niemcy”.  

Projekt kościoła wybrano drogą kon-
kursu. Gmina kościelna z trzech konku-
rentów wybrała projekt miejskiego radcy 
budowlanego inż. Ottona Rogge z Wał-
brzycha. Według jego zamysłu świątynia 
nie mogła mieć zbyt wysokiej wieży, aby 
zbytnio nie obciążała podłoża. „Potężna, 
szeroko rozłożona masywna budowla, 
nie mogła podobać się oku przyzwycza-

jonemu do smukłej, strzelistej wieży. Jed-
nak w trakcie budowy, w swoim silnym 
i spokojnym kształcie, została uznana 
za piękną”

Zebrana kwota 137 000 Mk wystarczy-
ła by przystąpić do wznoszenia kościoła. 
Kamień węgielny pod świątynię położono 
18 czerwca 1913 r. Dzień uroczystości nie 
był przypadkowy i stanowił ważną datę 
dla miejscowych luteran. Równo 171 lat 
wcześniej, w 1742 r. położono podwaliny 
pod pierwszy ewangelicki dom modlitwy 
(Bethaus) w Wałbrzychu. Na ceremonię 
przybył z Wrocławia generalny superin-
tendent D. Nottebohm, który wygłosił 
słowo poświęcenia wśród zaproszonego 
duchowieństwa, przedstawicieli samorzą-
du, zarządu kopalni, ewangelickich na-
uczycieli oraz licznie zebranych wiernych. 
Teren budowy, z uwagi na prowadzone 
pod ziemią prace górnicze, wzmocniono 
odpowiednim żelbetonowym fundamen-
tem. W trakcie robót przygotowawczych 
natrafiono na dwie warstwy pokładów 

Wnętrze kościoła bezpośrednio po roku 1945
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węgla, a sama masywna wieża kościoła 
stanęła na jednym betonowym klocu. 
Wałbrzyski regionalista Max Kleinwäch-
ter po zakończeniu budowy stwierdził, że 
sakralna budowla dosłownie zobrazowała 
słowa pieśni ułożonej przez Marcina Lu-
tra „Warownym grodem jest nasz Bóg”, 
będącej wolnym tłumaczeniem Psalmu 
46, która z czasem stała się hymnem re-
formacji.

Po położeniu fundamentów prace bu-
dowlane posuwały się już bardzo dyna-
micznie. Jeszcze przed nadejściem zimy, 
budynek w stanie surowym zwieńczo-
no dachem, a 26 maja następnego roku 
na kościelnej wieży zawieszono dzwony 
‘Wiara’, ‘Nadzieja’ i ‘Miłość’. Dostarczyła 
je firma ludwisarska Franz Schilling Söh-
ne z Apoldy. Kwotę na ich zakup, wyno-
szącą 5000 Mk, ponownie wyasygnowała 
Ernestine Böhm. Drugie tyle ofiarowała 
na kościelne utensylia. Poza dzwonami, 
na wieży umieszczono zegar z mecha-
nizmem elektrycznym – dzieło miejsco-
wego zegarmistrza Hermanna Käßnera.

Prace wykończeniowe, a co za tym idzie 
i poświęcenie świątyni, zaplanowane na 
10 września 1914 r., przesunęły się w cza-
sie o kilka miesięcy. 28 sierpnia szybko 
postępujące roboty budowlane przerwał 
wybuch Wielkiej Wojny. Zamarła dosta-
wa materiałów budowlanych, a zmobi-
lizowani robotnicy ruszyli na front. Pod 
wpływem sugestii i utrudnień ze strony 
rządu, projekt kościoła został zasadniczo 
uproszczony. Uwidacznia to jego makieta, 
przechowywana do dziś w wałbrzyskim 
kościele Zbawiciela.

Inwestycję można było zakończyć 
dopiero, gdy na skutek starań katolika 
– królewskiego radcy górniczego i dyrek-
tora generalnego dr Grubenberga, Śląski 

Fundusz Wolnych Kuksów, zasilił konto 
budowy pokaźną sumą 33 000 Mk. Tak 
znaczący gest wpłynął na postawę innych 
darczyńców, którzy rychło okazali swoje 
wsparcie. Znaczny udział w przedsięwzię-
ciu miał także zarząd kopalni. Od począt-
ku finansowo wspierał budowę, a teraz 
zatroszczył się jeszcze o spięcie budowli 
dość drogim ankrowaniem. 

Odroczonego aktu poświęcenia osta-
tecznie dokonano 10 listopada 1914 r., 
w dzień urodzin Marcina Lutra. Wraz 
z kościołem Imię Reformatora otrzyma-
ła także ulica obok, która dziś jest ulicą 
I. Krasickiego. Ze względu na prowadzo-
ne działania wojenne, uroczystość miała 
bardzo skromny charakter. Przewodni-
czył jej superintendent ewangelickiego 
wałbrzyskiego okręgu kościelnego Bieh-
ler z Jedliny Zdroju. Świąteczne kazanie 
z tej okazji wygłosił pastor Otto Rodatz, 
nieco wcześniej – 1 października – wpro-
wadzony w urząd pasterski dla 5800 dusz 
z Sobięcina i jego okolic.

Wyposażenie i wystrój kościoła
Kościół Lutra został zaprojektowany na 

około 700 miejsc siedzących, ogółem mógł 
pomieścić nawet do 1000 osób. Wchodząc 
do wnętrza świątyni należało wspiąć się 
po kilku stopniach i przez otwarty krużga-
nek przejść bramą wejściową do wielkiej 
kruchty, wyłożonej boazerią, ufundowaną 
przez Bank Komunalny z Görlitz. Samo 
wnętrze pomyślane było w formie mo-
dernistycznej tzw. budowli centralnej. 
Ołtarz, ambona, organy zostały ułożo-
ne stopniowo, nad sobą. Tak aby „oko 
i ucho było skierowane tylko na jedną 
stronę”. Od strony wieży, naprzeciw oł-
tarza znajdowała się przestronna empo-
ra, mieszczącą znaczną liczbę wiernych. 
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Podobne empory umieszczone na całej 
długości nawy. Wszystko po to aby du-
chowny głoszący z ambony Słowo Boże 
był widoczny z każdego miejsca. 

Tak urządzone wnętrze nawiązywało 
do aktualnej wówczas koncepcji formy 
zagospodarowania przestrzeni, która naj-
lepiej odpowiadała wymogom ewangelic-
kiego nabożeństwa i zboru. Postąpiono 
inaczej niż w XIX-wiecznej tendencji do 
wprowadzenia układów nawowych z wy-
raźnie wydzielonym prezbiterium, ambo-
ną oddzieloną od ołtarza i organami nad 
wejściem, wyrażonych w przepisach bu-
dowlanych z 1861 r. (Eisenacher Regulativ). 
Były one stylistycznie podobne do form 
katolickich. Powrócono do tradycyjnego 
ewangelickiego układu centralnego, na 
nowo określonego w 1891 r. (Wiesbade-
ner Programm). Postulowano usytuowanie 
połączonych razem w jednej osi ołtarza, 
ambony i organów (Orgelkanzelaltar), 
tak aby skupić uwagę i zainteresowanie 
wiernych w jednym punkcie. Tak spoty-

kały się elementy kluczowe dla luterań-
skiej liturgii: ołtarz – miejsce sakramentu 
Wieczerzy Pańskiej, ambona – miejsce 
zwiastowania Słowa Bożego i organy – 
miejsce uwielbienia Boga, przedsmak ra-
dości nieba.

Ołtarz, ambona i jej tylna ściana powsta-
ły z różnego rodzaju kolorowego śląskiego 
marmuru. Wykonała je firma Thust z Pi-
ławy Górnej ze środków Ernestiny Böhm, 
tak samo jak wspaniałą srebrną dekora-
cję ołtarzową, sporządzoną przez firmę 
jubilerską Karl Frey z Wałbrzycha. Obraz 
Marcina Lutra ufundował Ernst Marx.

Organy ołtarzowe, uważane przez ko-
mentatorów za „mistrzowskie dzieło 
zarówno pod względem brzmienia jak 
i wyglądu zewnętrznego”, dostarczyła 
świdnicka firma organmistrzowska Schlag 
& Söhne. Oznaczono je jako opus 1015 
tego zakładu. Fundatorami organów była 
Johanna Sprotte, małżonka zmarłego już 
wówczas przedstawiciela kopalni wraz 
z córkami.
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Wnętrze pomalowano w delikatnych 
tonach. Zdobienia malarskie wykonane 
w duchu modernizmu były dziełem arty-
sty-malarza Bothe z Wrocławia, któremu 
asystowali artysta-malarz Ludwig Mädler 
i Wolf z Sobięcina. Na podstawie zachowa-
nej ikonografii można dokonać częściowej 
interpretacji programu ideowego prezbite-
rium świątyni. Przestrzeń ołtarza w partii 
organów nakryta sklepieniem kolebkowym, 
była ozdobiona motywem kobiercowym. 
W centrum sklepienia został namalowany 
tryumfujący Zmartwychwstały Chrystus 
w symbolu Agnus Dei. Po obu stronach ścia-
ny prezbiterium umieszczono postawio-
ne na chmurach postaci mocy – aniołów 
drugiego zastępu. Wskazują na Baranka 
i podają mu korony – symbolizujące wła-
dzę, która przysługuje Zbawicielowi z sa-
mej natury. To rzeczywistość nawiązująca 
do sceny adoracji Baranka z Apokalipsy 
św. Jana, gdzie aniołowie mówią potęż-
nym głosem: „Baranek zabity jest godzien 
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, 
i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo” (Ap 5, 
12). Zebrani w kościele wierni, jednocząc 
się z Chrystusem podczas Wieczerzy Pań-
skiej niejako włączali się w uczestnictwo 
w liturgii niebieskiej, wielbiąc Boga wraz 
z mieszkańcami nieba. 

Wnętrze kościoła za dnia rozświetla-
ły okna ozdobione barwnymi witrażami, 
pochodzącymi z instytutu witrażowego 
Adolpha Seilera z Wrocławia, na których 
zaznaczono nazwiska fundujących je ro-
dzin wiernych z Sobięcina. O zmroku zada-
nie to podejmowała elektryczna armatura 
oświetleniowa, dostarczona przez firmę Re-
ich. Ciepło oddawało ogrzewanie gazowe. 
W wykończenie świątyni zaangażowało 
się również lokalne rzemiosło. 

W zabudowaniach kościelnych urzą-

dzono małą kaplicę chrzcielna, do której 
prowadziło specjalne wejście od zewnątrz. 
Tam swoje miejsce znalazła nieużywana 
marmurowa chrzcielnica, wcześniej uloko-
wana w tzw. loży chrzcielnej ewangelickie-
go kościoła parafialnego w Wałbrzychu. 

Otoczenie kościoła ozdobiły założenia 
roślinne nasadzone przez sobięńcińskie-
go ogrodnika Waltera Kettnera. Opodal 
powstał również ewangelicki cmentarz. 

Wielka Wojna, mimo, że bezpośred-
nio nie dotarła do Sobięcina, wyrządziła 
tutejszej wspólnocie zauważalne straty. 
W trakcie trwania konfliktu zbrojnego 
zginęło 166 członków tutejszej parafii 
ewangelickiej. Upamiętniono ich tabli-
cą, umieszczoną w kościelnej kruchcie. 
Skonfiskowano także kościelne dzwony, 
które 8 czerwca 1917 r. uroczyście po-
żegnali pastor Rodatz i wierni. Trzy dni 
później rozbito je młotami i po kawałku 
zniesiono z wieży, przeznaczając na cele 
wojenne. Uzupełniono je w 1922 r., po-
święcając 4 czerwca tegoż roku, w uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego. Nowe 
dzwony z brązu odlała ponownie firma 
z Apoldy. Wielki dzwon ‘Wiara’ (fis) wa-
żył 757 kg i nosił inskrypcję m.in. „Ein’ 
feste Burg ist unser Gott“ Średni ‘Nadzie-
ja’ (A) z napisem „Kommt, Heiliger Geist, 
Herr Gott.“ i ważył 332 kg. Mały dzwon 
‚Miłość’ upamiętniał poległych. Koszt od-
lewu dzwonów, transportu i montażu wy-
noszący 53 147 Mk, pokryły datki zebrane 
podczas kwesty członków parafii. Podczas 
tej samej uroczystości poświęcono też na 
pobliskim cmentarzu pomnik ku czci pole-
głych członków parafii. Od 1 stycznia 1921 
r. gmina ewangelicka Niederhermsdorf 
odłączyła się od Wałbrzycha i utworzyła 
oddzielną parafię. W 1935 r. przy kościele 
wzniesiono dom parafialny.

Z KART HISTORII
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Posługa ewangelickiego 
proboszcza Otto Rodatza

Pierwszym i jedynym duszpasterzem po-
sługującym w kościele Lutra był pastor Otto 
Rodatz. Od 1905 r. duszpastersko troszczył 
się o wspólnotę ewangelików z pobliskich 
Grzęd i jednocześnie zaopatrywał wiernych 
z Sobięcina. Znajomość środowiska zapew-
ne przesądziła o tym, że książę Hochberg 25 
maja 1914 r. prezentował pastora Rodatza 
na czwartego duchownego w Wałbrzychu, 
a tenże w październiku wspomnianego ro-
ku zamieszkał w Sobięcinie.

Otto Rodatz urodził się 9 stycznia 1876 
r. w Bukowcu koło Jeleniej Góry. Studiował 
w Greiswaldzie, Erlangen i we Wrocławiu. 
Ordynowany 17 września 1902 r. w Koście-
le Marii Magdaleny we Wrocławiu, zawarł 
związek małżeński 9 stycznia 1905 r. i miał 
czworo dzieci. Proboszczem Sobięcina zo-
stał w 1921 r., a od 1937 r. superintenden-
tem wałbrzyskiego ewangelickiego okręgu 
kościelnego. Opuścił Sobięcin w 1947 r. 
w skutek powojennych wysiedleń ludno-
ści niemieckiej. Pracował kolejno w miej-
scowościach Glückstadt nad Elbą, Balve 
i Steinheim w Północnej Westfalii. Posługą 
duszpasterską w sposób szczególny ota-
czał ewangelików niegdyś zamieszkują-
cych ziemię wałbrzyską, którzy tak jak on 
zmuszeni byli opuścić swoje ojczyste stro-
ny. Do wiernych kierował słowa otuchy 
i wsparcia, publikując je na łamach Wal-
denburger Heimatbothe. Nie zapominał 
o ewangelikach narodowości niemieckiej, 
nadal pozostających w wałbrzyskim rejo-
nie przemysłowym. Utrzymywał z nimi 
regularną korespondencję i organizował 
im materialną pomoc. Rok przed śmier-
cią, z powodu narastającej słabości został 
pensjonariuszem Paulinenstift w Detmold, 
gdzie zmarł 20 lutego 1963 r.

Koniec protestanckiej 
świątyni na Sobięcinie

Po II wojnie światowej nastąpiła nie-
mal całkowita wymiana mieszkańców 
Dolnego Śląska, nie tylko pod względem 
narodowościowym, lecz także konfesyj-
nym. W miejsce Niemców osiadali Po-
lacy, wśród których niewielki odsetek 
stanowili wyznawcy innych Kościołów 
niż rzymskokatolicki i religii. Koniecz-
ność zachowania ciągłości wydobycia 
węgla i podtrzymania produkcji innych 
zakładów przemysłowych okręgu wałbrzy-
skiego spowodowała zatrzymanie na tym 
terenie znacznej grupy niemieckich spe-
cjalistów i ich rodzin oraz poprowadzenia 
opieki duszpasterskiej dla pozostających 
tu niemieckich ewangelików i katolików. 

W stosunku do niemieckiej ludności 
ewangelickiej odpowiedzialność za nią 
przejął Zarząd Kościoła Ewangelickiego 
na Śląsku, istniejący do końca 1946 r. Ze 
strony polskich ewangelików działał na 
tym terenie mianowany przez Konsystorz 
Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego 
w RP pełnomocnik ds. opieki nad ewan-
gelicką ludnością polską, osiedlającą się 
na Dolnym Śląsku. Powojenne polskie 
ustawodawstwo zlikwidowało struktury 
niemieckiego Kościoła Ewangelickiego na 
Ziemiach Zachodnich i na Górnym Ślą-
sku włączając je do Kościoła Ewangelicko-
-Augsburgskiego w Polsce. Pozostający na 
Ziemiach Zachodnich niemieccy ewan-
gelicy utworzyli placówki autonomiczne 
– Zbory Niemieckie Kościoła Ewange-
licko-Augsburgskiego. Zbory te, zwane 
„zborami niepolskimi”, zaspakajały po-
trzeby religijne niemieckich ewangelików 
w Polsce, a na Dolnym Śląsku korzystały 
z autonomii organizacyjnej i możliwości 
używania języka ojczystego. 

Z KART HISTORII
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Wśród polskich osadników znalazła 
się na Dolnym Śląsku społeczność ewan-
gelików, dla której Polski Kościół Ewan-
gelicko-Augsburgski organizował życie 
religijne, a z racji przynależności konfesyj-
nej i obowiązującego w Polsce ustawodaw-
stwa, rościł sobie prawo do istniejącego 
tu ewangelickiego mienia.

Początkowo majątek niemieckiego Ko-
ścioła Ewangelickiego na terenie Polski 
został uznany jak mienie poniemieckie 
i znalazł się w Tymczasowym Zarządzie 
Państwowym. Dekret z 19 września 1946 
r. i ustawa z 4 lipca 1947 r., stwierdzały, 
że na własność polskiego Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburgskiego przechodziło je-
dynie to mienie ewangelickie, które w 31 
października 1946 r. znajdowało się w je-
go posiadaniu. Pozostały majątek rucho-
my i nieruchomy przejął Skarb Państwa. 

Polska parafia ewangelicka w Wałbrzy-
chu rozpoczęła swoją działalność we wrze-
śniu 1946 r. Aby zabezpieczyć i przejąć 
istniejące na terenie miasta mienie ewan-
gelickie, Pełnomocnik Konsystorza Ewan-
gelicko-Augsburgskiego w Polsce, zwrócił 
się do Urzędu Likwidacyjnego na Miasto 
Wałbrzych i Powiat Wałbrzyski, a następ-
nie do Urzędu Wojewodzkiego (UW) we 
Wrocławiu z prośbą o przekazanie całego 
mienia ruchomego i nieruchomego po nie-
mieckim kościele ewangelickim. Majątek 
ten nie został przekazany, a UW poinfor-
mował Pełnomocnika o konieczności sta-
rania się o każdy z obiektów oddzielnie. 

O przydzielenie ewangelickiego Luterkir-
che w Sobięcinie Pełnomocnik Konsysto-
rza starał się w grudniu 1947 r. Podstawą 
pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez 
władze państwowe było zabezpieczenie 
potrzeb zamieszkującej tu ewangelickiej 
ludności niemieckiej. UW obligował Staro-
stę Powiatowego do przedstawienia opinii 
co do przekazania kościoła parafii ewan-
gelickiej „biorąc pod uwagę interesy rekla-
mowanej ludności niemieckiej”. W mieście 
mieszkało w tym czasie 100 ewangelików 
narodowości polskiej i ok. 1500 narodowo-
ści niemieckiej, przeważnie górników, z zie-
lonymi zaświadczeniami reklamacyjnymi.

Z KART HISTORII

Stan obecny

Ostatnie nabożeństwo ewangelickie 
w kościele Marcina Lutra na 
Sobięcinie odbyło się 31 maja 

1962 r. Ołtarz i ławki przekazano 
gminie ewangelickiej z Opola 

zaś Organy przekazano do 
ewangelickiego kościoła św. Trójcy 

w Szczecinie-Łaszowni, gdzie po 
dziś dzień swoim brzmieniem 

ubogacają liturgię.
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 Świątynia ewangelicka, której wieża zo-
stała uszkodzona w trakcie zajęcia Sobię-
cina przez Armię Czerwoną, była nadal 
użytkowana przez Niemców, lecz admini-
strowana przez polską parafię ewangelicką 
w Wałbrzychu. Urząd Powiatowy stanął 
po stronie miejscowej ludności katolic-
kiej, liczącej 5000 osób, stwierdzając, że 
posiadany przez nią kościół jest zbyt ma-
ły, a „…znikoma ilość mieszkańców wy-
znania ewangelickiego może korzystać 
z pobliskiego [ewangelickiego] kościoła 
w Wałbrzychu”. Liczono na szybkie wysie-
dlenie ludności niemieckiej. Mimo to UW 
ujął się w Ministerstwie Ziem Odzyskanych 
za niemieckimi ewangelikami i świątynia 
pozostała w ich gestii. 

Masowe wyjazdy ludności niemieckiej 
po 1956 r. powodowały stopniowe opu-
stoszanie świątyń, które będąc jedynie 
w administracji polskiego Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburgskiego cały czas stanowiły 
własność Skarbu Państwa. Po zaniecha-
niu nabożeństw, sprzęt sakralny i litur-
giczny z opuszczonych zborów trafiał do 
ewangelickich parafii zbiorczych w Słup-
sku, Szczecinie i Wrocławiu, a budynki 
kościelne przekazywano do dyspozycji wo-
jewódzkich wydziałów ds. wyznań. Urzą-
dzenia takie jak organy, dzwony i ołtarze 
pozostawały na miejscu i mogły być przez 
centralne instancje kościelne zabrane do 
użytku w innych miejscach, jedynie za ze-
zwoleniem władz wojewódzkich.

Gmina luterańska na Sobięcinie liczyła 
31 grudnia 1956 r. jeszcze 1068 dusz. Sześć 
lat później skurczyła się do 4. Po wysiedle-
niu pastora Rodatza, ewangelickich wier-
nych obsługiwali głównie lektorzy świeccy 
Alfred Seidel i Fritz Fritsch, którzy zastę-
powali duchownych nadmiernie przecią-
żonych duszpasterstwem. 

Ostatnie nabożeństwo ewangelickie w ko-
ściele Marcina Lutra na Sobięcinie odbyło 
się 31 maja 1962 r. Ołtarz i ławki przekaza-
no gminie ewangelickiej z Opola zaś Organy 
przekazano do ewangelickiego kościoła św. 
Trójcy w Szczecinie-Łaszowni, gdzie po dziś 
dzień swoim brzmieniem ubogacają liturgię.

Sam budynek zdesakralizowanej sobięciń-
skiej świątyni przejęły władze państwowe 
i kosztem 1,5 miliona złotych przebudo-
wano go na siedzibę dyrekcji i magazynów 
państwowego Przedsiębiorstwa Upowszech-
niania Prasy i Książki „RUCH”, nadzorowa-
nego przez PZPR. Obiekt miał być oddany 
do użytku 30 maja 1969 r. Podczas prac 
adaptacyjnych rozebrano część wieży ko-
ścielnej, zrównując ją z dachem budynku, 
natomiast w połowie wysokości wnętrza 
zamocowano strop, niszcząc jego dawny 
ołtarz. Pobliski cmentarz istniał do prze-
łomu lat 60 i 70. XX w., a po zniwelowa-
niu nagrobków i splantowaniu terenu jest 
on jednym z miejskich terenów zielonych.

Co dalej ze zdesakralizowanym 
budynkiem kościoła?

Po przemianach ustrojowych w Polsce, 
od 2009 r. wałbrzyska parafia ewangelicko-
-augsburgska rozpoczęła starania o zwrot 
dawnego kościoła Lutra. Po jego odzyska-
niu, odsprzedała go w 2014 r. fundacji Jesus 
Christ Security z Boguszowa-Gorc, zajmu-
jącej się resocjalizacją ludzi bezdomnych 
i osób uzależnionych od substancji psy-
choaktywnych. Niestety, mimo deklaracji, 
składanych przez przedstawicieli fundacji, 
budowla ulega systematycznemu rozkrada-
niu i dewastacji. Czy dawny kościół Marcina 
Lutra podzieli los świątyń ewangelickich, 
niegdyś stojących na wałbrzyskim Białym 
Kamieniu czy Szczawienku? Miejmy na-
dzieję, że tak się nie stanie.
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Konkurs Sola Scriptura 

2018-03-17 ► W Bielsku-Białej odbył 
się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Bi-
blijnego „SOLA SCRIPTURA” po raz drugi 
z udziałem przedstawiciela naszej para-
fii. Tym razem uczestnicy musieli się wy-
kazać znajomością starotestamentowej 
księgi Daniela i niektórych rozdziałów 
księgi Ezechiela. Materiał był bardzo trud-
ny. Tym bardziej gratulujemy Tomkowi 
Burchardtowi, że znalazł się wśród fina-
listów. Jednocześnie żywimy nadzieję, że 
rozpoczął już przygotowania do następ-
nej edycji konkursu tym razem dotyczą-
cy I Księgi Mojżeszowej. XWS

Chór z Waldbröl 
w Wałbrzychu 

2018.5.20 ► Na 20 maja wypadło 
w tym roku Święto Zesłania Ducha Świę-
tego, w naszej parafii było to szczególne 
święto, gdyż na nabożeństwie gościliśmy 
chór naszej partnerskiej parafii z Wald-
bröl na czele z jej proboszczem ks. Tho-
masem Seiblem, który wygłosił kazanie. 
Występ chóru zrobił na nas szczególne 
wrażenie, gdyż chociaż nie zrozumieli-
śmy do końca słów śpiewanych pieśni, 
to dało się odczuć wielkie duchowe za-
angażowanie wszystkich śpiewających. 
Po nabożeństwie połączonym ze spowie-
dzią i Komunią Św. zasiedliśmy w kaplicy 
przy stołach, aby podziękować gościom 
za śpiew i lepiej się poznać. Potem chór 
zwiedził zamek Książ, a my ks. Thoma-
sem weszliśmy na nową wieżę widokową 
na Borowej. Już cieszymy się na następne 
spotkanie. XWS
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Wałbrzyska ekumenia
2015-05-21 ► „Prawica Twoja wsławi-
ła się mocą”(Wj 15,16). W drugim dniu 
Świąt Zesłania Ducha Świętego, przy-
padającego w tym roku 21 maja, odbyło 
się w kościele Zbawiciela w Wałbrzy-
chu, będące już tradycją nabożeństwo 
ekumeniczne. 

Tak jak mówią słowa jednej ze śpiewanych 
podczas tego uroczystego nabożeństwa pie-
śni: „Zjednoczył nas ze wszystkich ziem, Duch 
Święty dzisiaj słowem swym w błaganiach 
i dziękczynieniu”. 

Podczas tego spotkania po raz kolejny 
chrześcijanie różnych wyznań i kościołów 
z Wałbrzycha i okolic spotkali się na wspól-
nej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego. 
Składając wspólnie Wyznanie Wiary dali 
wyraz przynależności do wspólnoty chrześci-
jańskiej. Odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, 
stanęli ponad wszelkie różnice i podziały, 
dając jednocześnie „Wspólne Świadectwo 
Kościołów o Chrystusie”, które było myślą 
i tematem przewodnim wygłasznych pod-
czas nabożeństwa kazań.

Liturgii nabożeństwa przewodniczył 
ks.Waldemar Szczugieł, proboszcz parafii 
kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wał-
brzychu. W tym roku Słowem Bożym służył 
po raz pierwszy ks. Mariusz Kiślak, proboszcz 
parafii prawosławnej Wszystkich Świętych 
w Wałbrzychu oraz ks. dr Wiesław Rusin, 
proboszcz parafii katolickiej pw. Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu. Zaproszenie nasze 
przyjęli także ks. proboszcz dr Witold Baczyń-
ski z rzymskokatolickiej parafii pw. Józefa 
Robotnika w Wałbrzychu oraz ks. proboszcz 
Tadeusz Wróbel z parafii Józefa Oblubieńca 
w Wałbrzychu oraz pastor Zdzisław Gąsio-
rowski z Kościoła Zielonoświątkowego.

 Nie zabrakło też przedstawicieli władz 
miasta z Zastępcą Prezydenta m.Wałbrzy-
cha Zygmuntem Nowaczykiem oraz Krysty-
ną Olanin z Rady Miasta.

 Wspaniałym punktem nabożeństwa był 
także występ zaproszonego chóru „Mille-
nium” pod dyrekcją p. Małgorzaty Wiłko-
mirskiej, który wzbogacił oprawę muzyczną 
wykonując utwory stosownie dobrane do 
uroczystości. Dzięki temu spotkaniu mieli-
śmy nie tylko okazję do modlitwy i rozwa-
żania Słowa Bożego, dostarczyło ono nam 
wielu refleksji, przemyśleń, a także wzru-
szeń. Szczególnym momentem, dzięki które-
mu nasze serca zabiły mocniej było wspólne 
odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”, która 
symbolizuje w sposób szczególny jedność 
wszystkich Polaków.

Atmosfera wspólnoty towarzyszyła nam 
także podczas skromnego poczęstunku na pa-
rafii naszego kościoła, gdzie mogliśmy podzie-
lić się wrażeniami, pobyć ze sobą i zwyczajnie 
porozmawiać. Wszyscy byliśmy i jesteśmy 
zdania, że warto kontynuować nasze spotka-
nia ekumeniczne. Jako chrześcijanie różnych 
wyznań chcemy być bliżej siebie i wzajem-
nie się poznawać. Jesteśmy świadomi tego, 
że wiele nas ze sobą łączy. Niesamowite jest 
to, że mimo różnicy wyznań jesteśmy siebie 
ciekawi. Chętnie poznajemy swoje tradycje 
liturgiczne i zwyczaje. Świadomi jesteśmy 
siły płynącej ze wspólnej modlitwy.

Wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, za-
nosimy swoje modlitwy, prośby, problemy 
i podziękowania pod Jego Krzyż, który dla 
wszystkich chrześcijan jest przejawem prze-
ogromnej Miłości. Miłości ponad wszystko, 
bez której nie jest możliwe dawanie świadec-
twa o naszym Panu. 

Mirela Szymborska-Kowalak
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Parafialne święto

2018-06-09 ► W dniu 9 czerwca 
2018r. z Wałbrzycha busem wyruszyli-
śmy do Kaplicy ewangelickiej w Nowej 
Rudzie, aby wziąć udział w nabożeństwie 
Święta parafialnego przed II niedzielą po 
Trinitatis, które rozpoczęło się hasłem: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jeste-
ście spracowani i obciążeni, a Ja wam 
dam ukojenie” (Mat. 11,28).

Słowo Boże zwiastował ks. pro-
boszcz Tomasz Stawiak. W nabożeń-
stwie uczestniczyli; ks. biskup sen. 
Ryszard Bogusz, ks. prezes Robert Si-
tarek, parafianie z Jawora i Kłodzka 
oraz członkowie wałbrzyskiej parafii 

i zaprzyjaźnieni goście. Oprawę litur-
giczną przygotował ks. proboszcz Wal-
demar Szczugieł, a muzyczną Maciej 
Skrzypczyk – organista kościoła Zba-
wiciela w Wałbrzychu.

Dziękujemy wszystkim za udział 
w nabożeństwie, a zebrana kolekta zo-
stała przekazana na dalsze leczenie 
ks. proboszcza Dariusza Lika z Zielo-
nej Góry, który walczy z chorobą no-
wotworową. Po nabożeństwie wszyscy 
pojechaliśmy do pensjonatu „Haren-
da” w Sokolcu, gdzie spędziliśmy miłe 
chwile na łonie natury z pysznym po-
częstunkiem. Jadwiga Rynkiewicz
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2018-08-31 ► W kościele Zbawiciela 
odbył się koncert finałowy warsztatów 
muzyki chóralnej. Warsztaty odbyły się 
w ośrodku Kościoła Prawosławnego z Cie-
plicach Zdroju. Wzięli w nich udział ewan-
gelicy z Niemiec i prawosławni z Polski. 
Mimo różnic językowych i wyznaniowych 
praca szła doskonale. Podczas koncer-
tu mogliśmy wysłuchać pieśni tradycji 
prawosławnej śpiewane przez Niemców 

Koncert dwóch tradycji i języków

oraz pieśni ewangelickie śpiewane przez 
prawosławnych. Koncert był wspaniałym 
przeżyciem obrazującym fakt, że dla wie-
rzących nie istnieje bariera ani języka ani 
tradycji jeśli tylko chcą wspólnie wielbić 
Boga. Serdecznie dziękuję parafii prawo-
sławnej w Wałbrzychu i jej proboszczowi 
ks. Mariuszowi Kiślakowi za inicjatywę 
i zorganizowanie tego koncertu w naszym 
kościele. XWS

2018-09-21-24 ► W dniach 21-24 
września gościliśmy grupę partnerów 
z parafii ewangelickiej Idar w Niemczech, 
której przewodził ks. Arndt Fastenrath. 
W tym samym terminie przybyli do nas 
także nasi przyjaciele z Łotwy Velta i Arturs 
Brusbarde. W dniu przyjazdu po powitaniu 
i skromnym poczęstunku gości odwieźli-
śmy do hotelu, ponieważ byli zmęczeni dłu-
gą podróżą. W sobotę pojechaliśmy wszyscy 
do Parku Miniatur w Kowarach, gdzie nie-
jako w pigułce mogli zobaczyć wszystkie 
zabytki Dolnego Śląska, a następnie zwie-
dziliśmy kościółek Wang. Niedziela rozpo-
częła się nabożeństwem, podczas, którego 
nasz gość wygłosił kazanie, potem pojecha-
liśmy do Książa, a następnie do Świdnicy 
zobaczyć Kościół Pokoju, który zrobił na 

Partnerska wizyta z Idar i Jurmali

naszych przyjaciołach duże wrażenie. Po 
powrocie do Wałbrzycha spotkaliśmy się 
w naszej kaplicy na kolacji, podczas, której 
było wiele czasu na lepsze poznanie oraz 
podzielenie się doznaniami ze wspólnie 
spędzonego czasu. W poniedziałek rano 
ksiądz proboszcz pożegnał naszych gości 
przed hotelem stosowną modlitwą. 

Jadwiga Rynkiewicz 
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2018-10-05 ► Znacie to uczucie kie-
dy ktoś zaprasza Was do swojego domu 
i sprawia, że czujecie się tam bardzo na 
miejscu, cudnie ugoszczeni i zaopieko-
wani? Warto było czekać na tę chwilę.

I teraz już wiem co kryje w sobie nasz 
muzealny Sąsiad – (Kościół Zbawiciela). 
Spełniło się kolejne z moich marzeń.” – 
takie piękne podsumowanie otrzyma-
liśmy od „naszej sąsiadki” pracownicy 
pobliskiego Muzeum Porcelany Pani Mał-
gorzaty Szpary.

Podsumowanie czego? – Podsumowa-
nie jedynego w swoim rodzaju wydarzenia

– Nocnego Zwiedzania Kościoła.
Zwiedzanie rozpoczęło się o godzinie 

23.00, planowaliśmy, aby zakończyło się 
o 1 w nocy, jednak naszym gościom trud-
no było się z nami rozstać, bardzo nam 
było miło z tego powodu, Na tę ciepłą paź-
dziernikową noc zaprosiliśmy mieszkań-
ców Wałbrzycha i okolic, naszym celem 
było pokazanie Kościoła Zbawiciela jako 
budowli samej w sobie, a także wspól-
ne spędzenie czasu przy cieście i kawie.

150 gości przywitał bijący dzwon na-
szego kościoła oraz mroki jego wnętrza. 
Zwiedzający mieli okazję posłuchać hi-
storii kościoła, zadać nurtujące pytania 
dotyczące zarówno Kościoła jak i Parafii, 
pozaglądać do wszystkich zakamarków, 
zrobić piękne zdjęcia, a także posłuchać 
„Hey Jude”  czy innych utworów polskiej 
i zagranicznej muzyki nowoczesnej. Jeden 
z odwiedzających zagrał dla nas na oboju. 
Emocji w naszych sercach było mnóstwo, 
cieszymy się, że społeczność lokalna chęt-
nie nas odwiedza i wspólnie tworzymy 
miasto wyjątkowe – Wałbrzych. Osobi-

Wyjątkowa noc w kościele

ście cieszę się, że Bóg pokierował mnie 
w takie miejsce.

Nocne Zwiedzanie Kościoła było kolej-
nym po wsparciu Wałbrzyskiego Półmara-
tonu działaniem Parafii, które w ostatnich 
tygodniach docenili nie tylko mieszkań-
cy miasta.

Powoli szykujemy kolejne wydarzenie, 
na które już teraz zapraszamy serdecznie. 

Małgorzata Szczugieł
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ZAPROSZENIE
Wszystkich członków Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko - Augsbur-

skiej w Wałbrzychu zapraszam na doroczne zebranie sprawozdawcze — w niedzie-
lę 27 stycznia 2019. 

Początek nabożeństwa o godz. 10.30. (Członkami Zgromadzenia są wszyscy należą-
cy do parafii ewangelicy, którzy ukończyli 18 rok życia, biorą czynny udział w życiu 
nabożeństwowym i sakramentalnym oraz opłacili składkę kościelną za 2018 rok).

 
Z radością informuję, że na nabożeństwie 15 kwietnia 2018 roku do wspólnoty naszego 

zboru wstąpiła p. Dorota Monika Kózka-Burchardt z Gorzeszowa. Decyzja o oficjalnym 
wstąpieniu do parafii  to zawsze ukoronowanie nieraz długiego procesu poznawania 
nauki Kościoła, ale także wrastanie w lokalną społeczność. Dla pani Doroty było to 
o tyle łatwiejsze, że dołączyła do męża i synów należących już do wałbrzyskiego zboru.

Tak czy inaczej życzymy, aby czuła się Pani dobrze pomiędzy nami i znalazła pośród 
nas swoje miejsce oraz możliwości do aktywnego działania i dawania świadectwa swo-
jej wiary.  Z głębi serc życzymy wzrastania w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który obdarza pokojem i radością każdego kto do Niego przychodzi oraz jest oparciem 
we wszelkich problemach życiowych. 

Hasło biblijne miesiąca lutego 2019 roku:

Kronika parafialna:

Jubilaci:

Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu w chwałą, 
która ma się nam objawić. (Rzym. 8,18)

W najbliższym czasie naszymi jubilatami będą:
01.01.2019 Gertruda Podlasińska z Piaskowej Góry   88 
08.01.2019 Olga Popiołek z Piaskowej Góry    83
15.01.2019 Alfred Palmi z Nowego Miasta    86
09.02.2019 Hildegarda Nawrot  z Gorc    94
21.02.2019 Alicja Sachs ze Szczawna Zdroju    92
21.02.2019 Melania Werner z Piaskowej Góry    90

Już teraz życzymy im wewnętrznego pokoju, zdrowia, miłości, radości 
i Bożego błogosławieństwa na kolejny rok.

Śp. Margot Łuczak z domu Flegel zamieszkała w Gorcach  zmarła 16 grudnia 
2018 r. w Krzeszowie w wieku 85 lat. Niech spoczywa w pokoju. 

Z żałobnej karty:

ROZMAITOŚCI
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