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Społeczność Chrześcijańska w Olsztynie to naj-
starszy z istniejących zborów naszego Kościoła. 
Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych 

– w kwietniu 1945 roku sprowadzili się tu wraz z rodzi-
nami Jerzy Sacewicz, Mikołaj Korniluk oraz Bolesław 
Winnik – członkowie zarządu Zjednoczenia Kościołów 
Chrystusowych. W Olsztynie w sierpniu 1946 roku zwo-
łano nadzwyczajny zjazd, by reaktywować działalność 
tego Kościoła w nowych granicach Polski. To właśnie 
w Olsztynie, przy ul. Mazur-
skiej 15, w tym pierwszym 
powojennym okresie mieś-
ciła się siedziba władz na-
czelnych Kościoła. Na ten 
adres w listopadzie 1946 
roku Ministerstwo Admini-
stracji Publicznej przesłało 
„zgodę na wznowienie dzia-
łalności Zjednoczenia Kościo-
łów Chrystusowych Wyz-
nania Ewangelicznego w Pol-
sce, zarejestrowanego przed 
wojną 1939 r. reskryptem 
Urzędu Wojewódzkiego 
Poleskiego”... 

Zbór Kościoła Chrystuso-
wego w Olsztynie powstał w czerwcu 1945 roku, a w lip-
cu 1946 r. przejął kaplicę przy ul. Warmińskiej 23, nale-
żącą przed wojną do niemieckiej społeczności bapty-
stów. Przełożonym zboru został Jerzy Sacewicz. 
Zaczęto organizować regularne nabożeństwa. W 1946 r. 

powołano organizację charytatyw-
ną pod nazwą Komitet Pomocy 
„Ewangeliczny Samarytanin”. Po-
trzebujących wspomagano w bar-
dzo różnorodny sposób: rozda-
wano żywność, odzież, lekar-
stwa, organizowano kolonie let-
nie, a także akcje dożywiania 
dzieci i młodzieży, powołano Dom 
Dziecka w Lidzbarku Warmińskim 
(zamieszkało w nim 12 chłopców 
i 18 dziewcząt w wieku od 2 do 
18 lat). Prowadzono także dzia-
łalność wydawniczą i szkolenio-
wą, organizowano kursy biblijne 
i umuzykalniające.

W 1948 r. siedziba władz Kościoła została przenie-
siona do Warszawy. Zbór w Olsztynie liczył wtedy 122 
członków (z rodzinami i sympatykami 285 osób), a na 
jego czele stanął Mikołaj Korniluk, który pełnił tę służbę 
aż do końca swego życia – do roku 1971. Kolejni prze-
łożeni zboru olsztyńskiego to: Piotr Bronowicki (1971-
-1977), Sergiusz Kobus (1977-1987), Jan Szymczuk 

(1987-1993). Od 1993 do 1995 zbór funkcjonował bez 
pastora. Od czerwca 1995 r. jest nim Marcin Zwoliński.

W roku 1950 rozpoczął się trudny okres represji ze 
strony władz komunistycznych. Czołowi działacze Koś-
cioła, w tym Jerzy Sacewicz, Bolesław Winnik i Mikołaj 
Korniluk, zostali aresztowani pod zarzutem szpiego-
stwa. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa opieczęto-
wali obiekty sakralne, domy modlitwy, a nawet pomiesz-
czenia prywatne, w których odbywały się spotkania 

modlitewne, skonfiskowano 
literaturę chrześcijańską. 
Wielu pastorów pozostało 
w więzieniu aż do roku 
1953. Bezpowrotnie utraco-
no dużą część majątku ko-
ścielnego, literatury chrze-
ścijańskiej, wiele egzempla-
rzy Biblii.

Zbór olsztyński – podob-
nie jak cały nasz Kościół – 
podlegał licznym reorgani-
zacjom formalnym. 4 czerw-
ca 1953 roku Zjednoczenie 
Kościołów Chrystusowych 
weszło w skład Zjednoczo-
nego Kościoła Ewangelicz-

nego (ZKE). Gdy zmiany polityczne w Polsce pozwoliły 
na rozwiązanie ZKE poprzez usamodzielnienie jego 
składowych konfesji, 1 lutego 1988 roku zostaliśmy wpi-
sani do rejestru Kościołów i in-
nych związków wyznaniowych 
jako Kościół Zborów Chrys-
tusowych (KZCh). W roku 
2004 nazwa została zmienio-
na na Wspólnotę Kościołów 
Chrystusowych. Zbór olsztyń-
ski przyjął nazwę własną 
„Społeczność Ewangeliczna”, 
a od roku 2004 „Społeczność  
Chrześcijańska”.

Jubileuszowa uroczystość 
odbyła się 26 czerwca 2005 
roku w sali koncertowej Państ-
wowej Szkoły Muzycznej w Ol-
sztynie przy ul. Kościuszki 39. 
Było to uroczyste zgromadzenie dla uwielbiania Boga 
i dziękowania Mu za liczne błogosławieństwa, jakich 
olsztyński zbór doświadczył przez te 60 lat z Bożej ręki. 
Pieśń „Warownym grodem jest nasz Bóg”, której auto-
rem jest Marcin Luter, zainaugurowała podniosły nastrój 
chwały i wdzięczności dla Boga, ale też przywołała 
świadomość znikomości człowieka i wielkości Bożego 
majestatu. Dostojność hymnu potęgowana była dosko-
nałą oprawą muzyczną. Swoimi talentami służyli 
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60-lecie w Olsztynie

Jerzy Sacewicz i Mikołaj Korniluk, 1948 r.

Piotr Bronowicki
pastor zboru w latach 1971-1977

Sergiusz Kobus
pastor zboru w latach 1977-1987
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bowiem olsztyńscy członkowie zespołu Missio Musica i 
chór Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie.

Wspomnienia, podziękowania, życzenia to nieod-
łączny element takich uroczystości. Marcin Zwoliński ze 
wzruszeniem wręczał okolicznościową tablicę pastorowi 
Piotrowi Bronowickiemu: „Piotrowi i Marii Bronowickim 
– podziękowanie za wszystkie lata wiernej służby, za 

trud i serce włożone w rozwój Społeczności Chrześ-
cijańskiej w Olsztynie”. Podobnie uhonorowano również 
nieżyjącego już pastora Sergiusza Kobusa (podzięko-
wanie zostało przygotowane dla jego żony Janiny – nie-
obecnej na uroczystości ze względu na stan zdrowia) 
oraz dyrektora Polish Christian Ministries Wayne’a 
Murphy, a za jego pośrednictwem również Pawła i Adelę 
Bajko.

Okolicznościowe życzenia składali m.in. przedstawi-
ciele miejscowych władz: Prezydent Miasta Olsztyna 
Czesław Jerzy Małkowski oraz szef Kancelarii Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiktor Marek Leyk. 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Stanisław Lech Szat-
kowski przysłał list gratulacyjny. Były również wystąpie-
nia przedstawicieli okolicznych Kościołów i zborów.

Słowem Bożym usługiwał Paweł Wróbel z Ostródy 
i Emmett Murphy z USA. 

Pastor Paweł Wróbel, przywołując tekst z Listu do 
Hebrajczyków 13,6-8, skoncentrował się na pytaniu, co 
znaczą dla nas słowa: Chrystus wczoraj, Chrystus dziś 
i Chrystus na wieki. Chrystus wczoraj, to początek stwo-
rzenia, ale także Chrystus sprzed dwóch tysięcy lat, któ-
ry przyszedł na nasz świat w człowieczym ciele, by na 
krzyżu zapłacić za grzech każdego człowieka. Chrystus 
wczoraj to sprawca naszego zbawienia dziś. Chrystus 
dziś to Chrystus chcący zatrzymać się w twoim i moim 
domu – jak przed wiekami w domu Zacheusza. Chrystus 
na wieki – Chrystus, który jest nie tylko sprawcą naszej 
wiary, ale i jej dokończycielem.

Do Społeczności Chrześcijańskiej w Olsztynie

Czcigodni Jubilaci
Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele

Z okazji Jubileuszu Sześćdziesięciolecia w imieniu własnym oraz Rady Krajowej i całej 
Wspólnoty Kościołów Chrystusowych na ręce Waszych przywódców: pastora Marcina Zwolińskiego 
oraz Rady Starszych składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wielu pokoleń sług Pana 
Jezusa Chrystusa w Waszej Społeczności.

Razem z Wami cała nasza wspólnota kościelna cieszy się i dziękuje Bogu za owoce Waszego 
współdziałania z Chrystusem w dziele ewangelizacji i budowania Jego Kościoła na Warmii i Mazurach. 
Zbór olsztyński w historii naszego Kościoła zajmuje szczególną, przynależną pionierom, pozycję. 
Dziękujemy Bogu za Waszą wytrwałość i oddanie sprawie Chrystusa.

Dobry Bóg, który tak wiernie prowadzi, chroni i wspiera swój Kościół, niech Was obficie 
błogosławi, abyście i Wy byli błogosławieństwem nie tylko dla miasta, regionu i kraju, ale również 
społeczności międzynarodowej, zwłaszcza wspólnoty europejskich narodów.

„W tej też myśli – wzorem Apostoła Pawła – modlimy się za Was,
aby Bóg nasz uznał Was za godnych powołania

i w mocy doprowadził do końca wszystkie Wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary,
aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w Was, a Wy w Nim, 

według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa”.
(2 Tes 1,11-12)

W Chrystusie Brat

Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP Warszawa, 26 czerwca 2005

Okolicznościowe życzenia składał 
Prezydent Miasta Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski
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Pastor Emmett Murphy podkreślał, że w świętowaniu 
jubileuszy nie chodzi o nasze dokonania, ale oddanie 
chwały Bogu i wyrażenie Mu naszej wdzięczności. Skrót 
jego wystąpienia zamieszczamy w niniejszym numerze.

Ostatnim punktem jubileuszu 60-lecia był wspólny 
śpiew pieśni „Dzięki, kochany Ojcze z nieba”. Potem 
jeszcze zaproszenie do wspólnej fotografii i na agapę 
do siedziby zboru przy ulicy Warmińskiej 23. Radosne 
świętowanie kontynuowano przy sałatkach, domowych 
ciastach, napojach ciepłych i zimnych.

Jubileusz to coś w rodzaju bankietu – rzecz uroczy-
sta i widoczna. Ale to, co liczy się najbardziej, to co-
dzienne życie – nasze chodzenie przed Bogiem każde-
go dnia. Ono decyduje o jakości życia człowieka i o ja-
kości Kościoła. Trafnym podsumowaniem jubileuszu 
będą słowa pastora Marcina Zwolińskiego, którymi za-
kończył rys historyczny zboru: Zbór olsztyński już przez 
ponad 60 lat funkcjonuje, rozwija się stanowiąc integral-
ną część historii i kultury Olsztyna. Przez ten czas mija-
ły kolejne generacje, zmieniali się przywódcy, upadały 
systemy polityczne, ale Kościół konsekwentnie realizo-
wał powierzoną mu przez Boga misję, wywierając nie-
zatarty wpływ na życie wielu mieszkańców naszego 
miasta. Dziś – na początku nowego tysiąclecia – pra-
gniemy, patrząc na przykład naszych poprzedników, 
nadal budować swoją wiarę i styl życia, opierając się na 
solidnych podstawach – na nauczaniu Pisma Świętego. 
Podobnie jak ci, którzy byli przed nami, w praktyce 
chcemy realizować zasadę: „Tam gdzie Biblia mówi – 
my mówimy, tam gdzie Biblia milczy – my milczymy”. 
Promujemy wartości ewangeliczne i opartą na nich ety-

kę, które uznajemy za największy skarb naszej kultury. 
Oczekując powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa dą-
żymy do tego, by mądrze wykorzystywać czas oraz 
dane nam przez Boga możliwości i służyć ludziom, ży-
jącym wokół nas, głosząc im Ewangelię.

Przede wszystkim jednak, zarówno poprzez to, co 
mówimy, jak również stylem życia, pragniemy przeka-
zać, że Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która może 
naprawdę zmienić życie człowieka, uwolnić od grzechu 
i nadać mu sens. Wierzymy i sami tego doświadczyli-
śmy, że osobiste spotkanie z Bogiem jest wspaniałym 
wydarzeniem, które może być udziałem każdego, kto 
tego pragnie.

NINA I BRONEK HURY

Uroczystość prowadził pastor zboru Marcin Zwoliński. 
W tle chór Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie
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60-lecie zboru w Olsztynie, 26 czerwca 2005



Jubileusz 60-lecia
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej

26 czer wca 2005
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