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Nagroda im. ks. Leopolda Otto
– laureaci drugiej edycji spotkali się w Warszawie
Ustanowiona w ubiew swym zaangażowagłym roku, w związku
niu podążyły śladami
ks. Leopolda Otto” – móze 140-leciem „Zwiawił redaktor naczelny.
stuna Ewangelickiego”,
Uzupełniając uzasadNagroda im. ks. Leonienia kapituły przedpolda Otto została przystawił sylwetki nagroznana po raz drugi.
dzonych, zarówno pod
Wręczenie honorowych
kątem pracy zawodostatuetek odbyło się 11
wej, jak i zaangażowastycznia br. w Warszania w życie Kościoła.
wie. Tak jak poprzednio
W drugiej edycji laureuroczystość miała miejatami zostali:
sce w kościele Świę● Erwin Kruk – zatej Trójcy, gdzie załopropagowanie ewangeżyciel, wydawca i relickich Mazur, co widać
daktor „Zwiastuna” był
także w ostatnio wydaprzez wiele lat probosznych książkach: Warczem.
Statuetkę zaprojektował
i
wykonał
znany
rzeźbiarz
mia i Mazury oraz SzkiNabożeństwo rozpoJan Herma
ce z mazurskiego bruczęło się organowym prof.
z Cieszyna
lionu;
preludium oraz odśpie● Jan Pellar – za zaangażowanie
waniem pieśni porannej autorstwa
księdza L. Otto „Cienie nocy znik- w życie Kościoła w parafii, diecezji
ły już” (ŚE 473) oraz powitaniem i na arenie ogólnopolskiej;
● ks. Manfred Uglorz – za szczezebranych przez miejscowego proboszcza ks. Włodzimierza Nasta. Po- gólne osiągnięcia w dziedzinie teolozdrawiając zebranych wspomniał gii ewangelickiej widoczne w opuon także innego warszawskiego blikowanych licznych książkach i arproboszcza, ks. Augusta Lotha, peł- tykułach, w pracy dydaktycznej na
niącego swą służbę nie tylko na ni- wyższych uczelniach oraz zaangawie parafialnej, ale także jako re- żowaniu w organizacjach naukodaktor – w latach międzywojennych wych;
● ks. Rainer Stahl – za działalność
XX w. – „Zwiastuna”. Parafia obchodziła w tym dniu 60. rocznicę jego na rzecz ewangelickiej diaspory w Europie i za szczególne, osobiste zaśmierci.
Uroczystość wręczenia nagród angażowanie w wiele projektów
rozpoczął redaktor naczelny „Zwias- w Polsce.
W nabożeństwie, oprócz warszawstuna Ewangelickiego” ks. Jerzy Below, który odczytał werdykt kapituły. kich parafian uczestniczyli członko„Nagroda im. ks. Leopolda Otto przy- wie kapituły nagrody, pracownicy
znawana jest corocznie przez »Zwia- Wydawnictwa „Augustana” – wystun Ewangelicki« jako hołd złożo- dawcy ewangelickiego dwutygodniny założycielowi tego czasopisma. ka oraz zaproszeni goście. Spośród
Jest przypomnieniem zasłużonej po- czterech tegorocznych laureatów
staci polskiego luteranizmu, która obecni byli z różnych, obiektywnych,
nową drogą poprowadziła Kościół przyczyn tylko dwaj i oni też odebrali
Ewangelicki w Polsce. Pragniemy nagrody i towarzyszące im dyplomy.
w ten sposób przypomnieć tę wielką Ks. R. Stahlowi gratulował wręczaosobowość i jednocześnie docenić jąc statuetkę biskup Kościoła Janusz
współczesne dokonania osób, które Jagucki, a Janowi Pellarowi nagro-
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dę przekazał zwierzchnik diecezji
katowickiej bp Tadeusz Szurman –
ubiegłoroczny laureat. Przypomnijmy, że oprócz niego, w ubiegłym
roku uhonorowani zostali także Tadeusz Stegner, Danuta Rabin, Irena
Heintze i Ewa Otello-Wiśniewska.
Kazanie wygłosił bp T. Szurman
(patrz str. 4), w którym przypomniał
zasługi pierwszego redaktora pisma.
Wskazał też na konieczność stawiania sobie wysokich wymagań, specjalizacji – również w działalności
na rzecz Kościoła i w służbie Chrystusowi.

Erwin Kruk
Ur. w 1941 roku w Dobrzyniu na
Mazurach. Studiował polonistykę na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu; w czasie studiów był redaktorem naczelnym biuletynu Studenckiej Agencji Informacyjno-Fotograficznej.
W 1966 rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Głosie Olsztynskim” (od 1979
„Gazeta Olsztyńska”), współpracował
z miesięcznikiem „Warmia i Mazury”.
Poeta, prozaik, publicysta. Autor kilkunastu książek; laureat wielu nagród literackich. Od 1969 r. należy do Związku Literatów Polskich. W 1988 r. został
członkiem Polskiego PEN Clubu, od
1991 r. pracuje w jego zarządzie. Przekładał utwory literatury niemieckiej,
m.in. wiersze E. Wiecherta. Pod jego
redakcją ukazała się praca zbiorowa
„Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność” (2001).
Działał w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”. W latach
1980-81 działał w NSZZ „Solidarność”
w Olsztynie jako członek zarządu regionu. Był senatorem I kadencji Senatu RP
w latach 1989-91. Wieloletni członek synodu diecezji mazurskiej oraz Synodu
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Liturgię sprawowali ks. Włodzimierz Nast, ks. Jerzy Below oraz
ks. Adrian Korczago – jeden z członków kapituły nagrody. Liturgię spowiednią prowadził prezes Synodu
Kościoła ks. Jan Gross, Komunii
Świętej udzielili wiernym obecni biskupi wraz z prezesem Synodu.
Wyznaczone pieśni zboru, które
śpiewano podczas uroczystości, były
autorstwa ks. L. Otto albo pochodziły
z wydanego przez niego śpiewnika,
jak: „Świąteczny nam zawitał dzień”
(ŚE 319) czy „O Boże, dzięki Ci”
(ŚE 302). Śpiewał także chór parafialny. Uroczystości towarzyszyły
wystawy dokumentów i zdjęć związanych z redaktorami „Zwiastuna”:
ks. L. Otto i ks. A. Lothem, które
przygotowała parafialna komisja historyczna, a także wystawa książek

Prof. Jan

Pellar
Ur. w 1934 roku w Wiśle. Studiował medycynę
w Poznaniu i Wrocławiu. Specjalista pediatra i kardiolog, organizator
służby zdrowia na Dolnym Śląsku.
Od 1961 roku pracuje nieprzerwanie
w Akademii Medycznej we Wrocławu,
przechodząc zawodową drogę od asystenta do profesora zwyczajnego –
w 1988 r. Przez sześć lat pełnił też funkcję dziekana.
Od 1982 roku pełni funkcję kierownika I Katedry Pediatrii i Kliniki Pediatrii,
Alergologii i Kardiologii. Od początku
lat 80. jest też członkiem krajowych
specjalistycznych organów nadzorczych
w dziedzinach: pediatrii, medycyny szkolnej i kardiologii dziecięcej. Jest autorem
i współautorem 200 publikacji naukowych z dziedziny pediatrii i kardiologii
dziecięcej. Promotor 15 doktorów i 110
magistrów.
Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od
1997 r. i członkiem korespondentem
Niemieckiego Towarzystwa Pediatrii
Społecznej i Niemieckiego Towarzystwa
Pediatrycznego (1992). W latach 19992001 pracował w zarządzie Fundacji

Ks. Leopold Marcin Otto (1819-1882), duchowny, działacz narodowy i społeczny, wydawca. Studia teologiczne rozpoczęte w Dorpacie ukończył w Berlinie w 1844 r.
Po wikariacie w Kaliszu został proboszczem w Piotrkowie, skąd w 1849 r. przeniósł się jako
II proboszcz do Warszawy. Wprowadził polskie nabożeństwa oraz rozwinął szeroką działalność społeczną i diakonijną. Zaangażował się również w działalność patriotyczną. Wziął
udział w manifestacyjnym pogrzebie pięciu poległych w 1861 r., którego był współorganizatorem. Wszedł w skład Rady Miejskiej. Aresztowany przez władze rosyjskie został osadzony
w cytadeli. Po upadku powstania styczniowego opuścił Królestwo i przeniósł się do Cieszyna,
gdzie został wybrany proboszczem. W Cieszynie prowadził działalność społeczno-oświatową,
organizował wykłady na tematy historyczno-literackie i wieczory dyskusyjne.
Był pierwszym redaktorem i wydawcą „Zwiastuna Ewangelicznego” w Warszawie w latach 1863-66, a potem w Cieszynie w latach 1867-75 oraz ponownie w Warszawie aż do swojej śmierci. W 1865 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Lipskim. Łączył w sobie cechy przywódcy duchowego, religijnego z temperamentem działacza społecznego i kulturalnego. ❏
Erwina Kruka i ks. Manfreda Uglorza oraz prezentacja dorobku wydawniczego „Augustany”.
Po nabożeństwie w sali parafialnej
przy ul. Kredytowej odbyło się spotkanie laureatów i zaproszonych gości z władzami Kościoła i przedstawicielami wydawnictwa. Gratulowano i przemawiano, podziękowania
złożyli także laureaci; ks. R. Stahl
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obecnie trzecią kadencję z rzędu jest delegatem diecezji wrocławskiej na Synod
Kościoła.
Od 1992 r. jest członkiem synodu
diecezji wrocławskiej.

Ks. dr Rainer

Stahl
Ur. w 1951 roku
w Meiningen w Turyngii (Niemcy).
Studiował teologię
na Uniwersytecie
w Jenie, a później
pracował tam jako
asystent. W latach 1982-85 pracował
w biurze sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie. Trzy i pół roku pełnił służbę duchownego parafialnego w Altenburgu.
Przez cztery lata zajmował się pracą dydaktyczną jako docent i profesor Starego Testamentu w Kościelnym Seminarium w Lipsku. Pełnił też przez sześć lat
(1992-98) funkcję asystenta zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego Turyngii
bpa Rolanda Hoffmanna w Eisenach.
Sekretarz generalny – od 1998 r. –
Związku Marcina Lutra (Martin-LutherBund) – organizacji pomagającej luterańskim Kościołom mniejszościowym,
przede wszystkim w Europie i Ameryce
Południowej.
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przekazał również pozdrowienia od
Związku Marcina Lutra.
Uroczystość wzbudziła zainteresowanie mediów; m.in. Telewizja Polska nagrała obszerną relację, która będzie częścią programu poświęconego
ks. L. Otto. Zostanie wyemitowana
prawdopodobnie na wiosnę w ramach
programów Redakcji Ekumenicznej
TVP 2.
M.L.

Ks. prof.

Manfred
Uglorz
Ur. w 1940 roku
w Łaziskach Średnich. Studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie. Ordynowany na księdza
ewangelickiego w 1962 r., służbę w Kościele rozpoczął jako wikariusz w Jaworzu (diec. cieszyńska). W latach 19681992 był proboszczem parafii w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). W latach
90. przez pięć lat pracował jako dyrektor ds. wydawnictwa w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” w Bielsku-Białej.
Od 1979 roku pracuje w katedrze
Wiedzy Nowotestamentowej i Języka
Greckiego w ChAT, początkowo jako
asystent, następnie jako wykładowca.
Wchodził w skład zespołu, który dokonał ekumenicznego przekładu Nowego
Testamentu. Profesor Uniwersytetu Śląskiego od 1997 r., profesor zwyczajny
od czerwca 2000 r.
W latach 1991-1994 pełnił funkcję prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Wieloletni członek Komitetu Etyki w Nauce Polskiej
Akademii Nauk oraz czlonek Komitetu
Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności.
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Nagroda im. ks. Leopolda Otto 2004
– Warszawa, 11 stycznia 2004 r.

Kazanie wygłosił
bp Tadeusz Szurman

W liturgii czynnie uczestniczyli duchowni
z różnych diecezji

Janowi Pellarowi statuetkę wręcza bp Tadeusz Szurman

Ks. Rainerowi Stahlowi statuetkę wręcza bp Janusz Jagucki

Laureaci w otoczeniu duchownych

zdjęcia: Magdalena Legendź

Okolicznościowa wystawa przygotowana przez
warszawską parafię i stoisko książek Wydawnictwa
„Augustana” cieszyły się zainteresowaniem

