
S Ł O W O  i  Ż YC I E  n r  4 / 2 01816

Kośc ió ł  Chr ys tusowy w Os t ródz ie

60 lat w służbie 
Bogu i bliźniemu

Kościół Chrystusowy w Ostródzie ma 60 lat. Oficjalne 
nabożeństwo inauguracyjne miało miejsce 6 lipca 1958 
roku w odzyskanym poniemieckim obiekcie przy 
ul. 1 Dywizji 5. Była to uroczystość potrójna: otwarcie 
Domu Starców, otwarcie kaplicy i rozpoczęcie wczasów 
młodzieżowych. Ten budynek do dziś jest siedzibą zbo-
ru, wystarczającą na prowadzenie różnorodnej bieżącej 
działalności. Przy większych okolicznościowych uroczy-
stościach zbór korzysta z Ośrodka Katechetyczno-
Misyjnego Ostróda Camp. 

Jubileuszowe uroczystości odbyły się 8-9 września 
2018 roku. Piękną oprawę muzyczną zapewnił Jurek 
Dajuk z zespołem: w sobotę koncertując w zborowej 
kaplicy, w niedzielę – prowadząc uwielbienie podczas 

nabożeństwa na terenie Ośrodka. Niedzielna uroczy-
stość była połączona z tradycyjnym już dorocznym 
wspólnym Świętem Dziękczynienia zborów okręgu pół-
nocno-wschodniego: Gdyni, Grudziądza, Lidzbarka 
War mińskiego, Lidzbarka Welskiego i Olsztyna. Zjechali 
też goście, nie tylko oficjalnie zaproszeni. Uroczystości 
przewodniczył pastor Zbigniew Chojnacki. On też jest 
współautorem zamieszczonego obok tekstu, opracowa-
nego na tę okoliczność. 

Więcej informacji na stronie internetowej zboru www.
kchostroda.pl. O Kościele Chrys tusowym w Ostródzie 
wielokrotnie już pisano na łamach „Słowa i Życia” – za-
interesowanym polecamy zainteresowanym polecamy 
http://slowoizycie.pl/dokum.htm#ost. (red.)
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Regionalne Święto Dziękczynienia i Jubileusz 60-lecia Kościoła Chrystusowego w Ostródzie – gościnnie w Ostróda Camp

Gdybyśmy chcieli scha-
rakteryzować poczy-
nania naszego zboru 
przez ostatnie sześć-

dziesiąt lat, to z całą pewnością 
możemy powiedzieć, że były to 
działania w służbie Bogu i bliźnie-
mu. Są wśród nas osoby, które 
pamiętają poprzednie rocznice: 
trzydziestą, czterdziestą, pięćdzie-
siątą, a teraz kolejne dziesięć lat 
zostało nam dodane.

Oficjalne otwarcie siedziby zbo-
ru przy ul. I Dywizji 5 odbyło się  
6 lipca 1958 roku – 60 lat temu. 
Obiekt ów, wybudowany w roku 
1922 przez niemiecką społecz
ność „Christlische Gemeinschaft 
Bethanien”, po wojnie do roku 
1958 używany był przez Wojsko 
Polskie oraz organizacje młodzie-
żowe. Ale początki działalności zboru sięgają roku 1952, 
kiedy to pastor Kazimierz Chojnacki z małżonką Ireną 
zamieszkał w Ostródzie i rozpoczął pierwsze nabożeń-
stwa jeszcze w domach nowo poznanych ludzi podob-
nie wierzących i oddających chwałę Bogu.

Po odzyskaniu budynku, do czego szczególnie przy-
czyniły się starania pastora Chojnackiego i jego żony 

Ireny oraz Prezydium Rady ówczesnego Zjed no czo
nego Kościoła Ewangelicznego w Warszawie, powstaje 
zbór, a przy nim Dom Starców dla osób samotnych. 
Przyjęto nazwę przedwojenną „Betania”. W tym samym 
miesiącu odbywają się też wczasy młodzieżowe i ogól-
nopolski zjazd młodzieży. Tak zaczęła się nasza służba 
Bogu i bliźniemu. Te trzy dziedziny: zbór, Dom „Betania” 
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oraz obozy dla dzieci i młodzieży przez ponad 50 lat 
splatają się w działalności Kościoła Chrystusowego 
w Ostródzie.

Pastor Chojnacki wraz z małżonką czynili wiele sta-
rań w tej trudnej służbie, prowadząc nabożeństwa 
w rozwijającym się z roku na rok zborze oraz dość za-

tłoczonym Domu Starców, który dla 
wielu tych, co podczas wojny stracili 
mieszkania i najbliższe rodziny, był 
jedynym miejscem schronienia. 
W tamtym czasie przebywało w po-
kojach po cztery, a nawet pięć osób. 
Niezwykle trudno było pogodzić pra-
cę zawodową, utrzymanie rodziny, 
działanie zboru oraz prowadzenie 
Domu Starców. Niestety, w roku 
1972 na skutek wielu nieporozu-
mień, pastor Chojnacki składa rezy-
gnację. Był to niezwykle trudny czas 
dla całej jego rodziny (braterstwo 
Chojnaccy mieli czworo dzieci), któ-
ra została mocno doświadczona.

Na niecałe dwa lata prowadze
nie „Betanii” obejmuje pastor Piotr 
Bronowicki z Olsztyna, a w 1974 ro
ku Rada Kościoła powołuje na je
go miejsce pastora Pawła Wróbla. 
10 sier pnia 1975 roku odbywa się 

oficjalne wprowadzenie Pawła Wróbla w urząd przeło-
żonego zboru w Ostródzie. Rozpoczął się nowy okres 
w życiu zboru i Domu „Betania”. Działania zborowe 
mocno splatają się z nowo powstałym Ośrodkiem 
KatechetycznoMisyjnym (dziś Ostróda Camp). Były 
nawet plany wybudowania nowego domu opieki w bez-

Pastor Zbigniew Chojnacki
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pośrednim sąsiedztwie tego Ośrodka. Pastor Wróbel 
wraz z żoną Elżbietą bardzo korzystnie wpływają na 
mocno poraniony zbór. Mają również swój udział w roz-
budowie Ośrodka Ostróda Camp. 

Wiele inicjatyw i działań młodego pastora na rzecz 
zboru, Domu Opieki oraz społeczeństwa miasta Ostródy 
ukazują go jako oddanego w służbie Bogu i bliźniemu 
wiernego sługę Bożego. Z jego inicjatywy powstaje 
w 1993 r. Ostródzkie Forum Współpracy Chrześcijan, 
któremu przewodniczy do roku 2015. Chrześcijanie róż-
nych wyznań miasta Ostródy poznają się nawzajem, 
uczą się tolerancji oraz wzajemnego szacunku i zaufa-
nia. To dobry czas w życiu naszego miasta. Sprzyjają 
temu wspólne akcje ewangelizacyjne, jak satelitarny 
przekaz ProChrist z przesłaniem Billy’ego Grahama, 
a potem Ulricha Parzany’ego. 

W roku 2010 podjęto trudną decyzję o zakończeniu 
działalności Domu Spokojnej Starości „Betania”. Nie
stety, nie byliśmy w stanie sprostać coraz wyższym wy
mogom, współczesnym standardom tego typu służby.

W roku 2011 Paweł Wróbel przechodzi na emerytu-
rę, a prowadzenie zboru obejmuje pastor Zbigniew 

Chojnacki – syn założyciela zboru. Z całą pewnością 
jest to kontynuacja służby Bogu i bliźniemu, dostrzega-
nie potrzeb Kościoła oraz społeczeństwa naszego mia-
sta. Byliśmy, jesteśmy i chcemy nadal być obecni i ak-
tywnie zwiastować Ewangelię. Za nami są małe i duże 
wydarzenia, które miały wpływ na nasz zbór i środowi-
sko w mieście. Niech nam wolno będzie wymienić zale-
dwie kilka z nich: koncerty na zamku i w naszej kapli
cy, spektakle: „Bramy nieba – płomienie piekła”, 
Gwiazdkowa Niespodzianka we współpracy z Fundacją 
Ichthys, Ostródzkie Dni Trzeźwości, grupa wsparcia 
i pomoc w wyjściu z uzależnień, spotkania dla kobiet 
„Przy studni”, kurs „Alfa”, spotkania z dziećmi w świetli-
cy w Gierzwałdzie oraz wiele innych, których wymienie-
nie zajęłoby nam sporo czasu.

Wierzymy, że Kościół Chrystusowy w Ostródzie na-
dal będzie się rozwijać, służąc Bogu i bliźniemu. 
Dziękujemy Bogu za minione sześćdziesiąt, prosząc 
o Jego błogosławieństwo na kolejne lata. 

ZBIGNIEW CHOJNACKI, GRAŻYNA HOFFMAN
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