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Wspomnienie
50 lat temu 

W Katowicach  22 sierpnia 1967 r. zmarł 

ks. radca Artur Gerwin. 

Ks. Artur Gerwin był dziewiątym pastorem 
w jaworzańskim zborze. Z czasem i te najbliższe 
sercu księdza zbory, którym poświęcił swe siły 
i służbę, zwłaszcza ich młodsze pokolenia, nie-
wiele wiedzą o swoich przewodnikach wiary. 
Piękne nieraz słowa o „pozostawaniu na za-
wsze w pamięci wszystkich” realizują się co naj-
wyżej wśród tych, „którzy go znali, cenili, sza-
nowali i kochali”. Wdzięczna pamięć żyje tylko 
we wdzięcznych sercach, a ona też ustaje wraz 
z ustaniem tychże serc. We wspomnieniach  
o księdzu Gerwinie zapisał ks. Robert Fiszkal, 
że ceniono go za jego dar trafnego ujmowania 
aktualnych problemów, miłą powierzchow-
ność i wysoką kulturę, a miał na myśli star-
szych i młodszych kolegów w urzędzie z okresu 
życia ks. Gerwina.

Przeszłość jego pełna była doświadczeń, te-

raźniejszość budowana na niezależności jego 
myśli a wraz z nimi złączona przyszłość, ku 
której patrzył z niezmienną wiarą i pewną na-
dzieją, gruntowaną na Chrystusie. To też z całą 
mocą wyakcentował ks. bp Andrzej Wantułą 
nad trumną śp. ks. Gerwina: „To było hasłem 
i drogowskazem życia ks. Gerwina. Czy można 
coś ważniejszego i bardziej istotnego powie-
dzieć o życiu i działalności księdza?”

Na świat przyszedł w Łomży, dnia 13 wrze-
śnia 1909 r. Tam żyli i działali jego rodzice -  
Fryderyk Artur Gerwin, prywatny urzędnik  
i Marta z Kolbergów oraz jego dziadkowie. 
Ród Gerwinów, według Jerzego Kleindien-
sta, siostrzeńca ks. Gerwina, sięga zdaniem 
Jarnuszkiewiczowej w pokolenia hugonotów, 
którzy pod koniec XVII w. emigrowali z Francji  
i osiedlili się między innym w Prusach Książę-
cych. Stamtąd dziadek Fryderyk Gerwin osiadł  
w Warszawie, ożenił się z Henriettą Rutkow-
ską, gdzie urodził się ich syn Fryderyk Artur 
Gerwin (1875 – 1942), ojciec księdza Gerwina. Los 
sprowadził całą rodzinę do Łomży. Tam też, do 
Łomży powrócili rodzice księdza wraz z dzieć-
mi z deportacji do Rosji południowej (Odes-
sa) i Krasnego Jaru (w guberni astrachańskiej) 
pod koniec I wojny światowej. Ksiądz Gerwin 
miał trzy siostry i dwóch braci. Po powrocie 
do Łomży Artur Gerwin rozpoczął w 1918 r. 
naukę w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, 
które ukończył w czerwcu 1926 r. Ojciec Artu-
ra Gerwina zaangażowany był w działalność 
Kościoła i jako przedstawiciel łomżyńskiego 
zboru walczył o polski Kościół. To wywiera-
ło wpływ na dzieci, spośród których córka 
Cecylia i syn Artur podjęli studia teologiczne  
w Warszawie. Córka Cecylia Gerwin (1906 – 
1943) była pierwszą żeńską absolwentką Wy-
działu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu im.  
J. Piłsudskiego w Warszawie i jako katechetka 
pracowała w Ewangelickim Gimnazjum Anny 
Wazówny w Warszawie, gdzie po ciężkiej cho-
robie zmarła w 1943 r. Artur Gerwin podjął 
studia teologiczne na Wydziale Teologii Ewan-
gelickiej Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego  
w Warszawie w 1926 r., zaś dyplom ukończenia 
studiów otrzymał w 1931 r. W tym roku zdał 
egzamin konsystorski „pro venia concionan-
di”. Jego ordynacja na duchownego ewange-
lickiego odbyła się w Warszawie 11.10.1931 r., 
a dokonał jej ks. bp dr Juliusz Bursche. Wraz 
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z ordynacją otrzymał nominację na wikariu-
sza Parafii Ewangelickiej w Ustroniu z dniem 
15.10.1931 r. Egzamin Pro ministerio uprawnia-
jący duchownego do objęcia samodzielnego 
stanowiska zdał 4.01.1933 r. Po ponad rocznej 
pracy w Ustroniu został 14 grudnia 1932 r. wy-
brany pastorem zboru w Jaworzu i po egzami-
nie Pro ministerio spisana została wokacja zbo-
ru w Jaworzu z dnia 22.01.1933 r., i podpisana 
przez kuratora Jerzego Zendra, Adama Binka, 
Pawła Kantora i ks. Artura Gerwina. Instalo-
wany na tym stanowisku został 8 październi-
ka 1933 r. przez ks. bp dra Juliusza Burschego  
w asyście ks. sen Karola Kulisza i ks. Pawła Ni-
kodema, pastora w Ustroniu. W tym też roku 
ożenił się z Wandą z Wałaskich, córką eme-
rytowanego dyrektora Szkoły Wydziałowej  
w Cieszynie Jana Wałaskiego i Zuzanny z Sto-
nawskich, również nauczycielką (w Ustroniu), 
z którą przeżył w małżeństwie lat 34, a z mał-
żeństwa tego urodziło się dwoje dzieci córka 
Krystyna (zamężna Sikora) i syn Piotr (+1986), 
oboje zostali lekarzami. Będąc w Jaworzu, 
podjął ks. Gerwin dodatkowe studia na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu im J. Piłsudskiego  
w Warszawie, które ze względów finansowych 
zmuszony był po trzech latach przerwać. Li-
cząc zaledwie trzydzieści lat, został 14 grudnia 
1939 r. przez hitlerowskie gestapo aresztowany 
i wtrącony najpierw do więzienia śledczego 
gestapo w Bielsku, skąd 9 kwietnia 1940 r. zo-
stał przetransportowany do obozu koncentra-
cyjnego w Sachsenhausen–Oranienburg. Ks. 
prof. Woldemar Gastpary, publikując swoje 
wspomnienia obozowe pt. „Brzemienne dni”, 
wspomina, że 17.10.1940 po swoistej wędrów-
ce przez sześć więzień, przewieziony został  
z centrali gestapo w Berlinie do obozu koncen-
tracyjnego KL Sachsenhausen – Oranienburg  
i po przesłuchaniach przydzielony został na 
blok 16. Tam spotkał m. in. ks. Edmunda Frisz-
kego, ks. Henryka Wegenera – Wojnowskiego, 
diakona Edwarda Szendla (diakon u biskupa 
Burschego) i ks. Artura Gerwina. Do tego blo-
ku należał też ks. bp dr Juliusz Bursche, wię-
ziony jednak w tzw. bunkrze, areszcie obozo-
wym izolowanym. Księża więźniowie obozu 
mogli czasem przez szczeliny parkanu dostrzec 
go na tzw. „spacerniaku”, pilnowanego przez 
gestapo. W sąsiednim bloku 17 więzieni byli 
m.in. ks. Alfred Hauptman, ks. Waldemar Pre-
iss i inni. Dnia 16 grudnia 1940 r. ks. A Gerwin 
przeniesiony został do KL Dachau, gdzie był 
więziony do 9 sierpnia 1941 r. Po wyjściu z obo-
zu koncentracyjnego pracował najpierw jako 

przymusowy robotnik pomocniczy w fabryce 
chemicznej „Avenarius” w Cieszynie, po czym 
po kilkudniowych przesłuchaniach na gesta-
po 17.11.1941 r. odmówiono mu prawa pobytu  
w Cieszynie oraz skierowano go na przymuso-
we roboty do fabryki chemicznej – syntetycznej 
benzyny w I. G. Farbenindustrie Werk Heyde-
breck (Kędzierzyn), gdzie jako robotnik (Schwe-
rarbeiter) przepracował do 26 czerwca 1944 r., tj. 
do czasu choroby. W tym czasie poddany został 
ośmiu ciężkim operacjom w szpitalach w Koź-
lu, Ehrenforst i Cieszynie, które były skutkiem 
ponurego okresu obozów koncentracyjnych  
i ciężkich robót przymusowych i spowodowa-
ły ponad szesnastomiesięczną niezdolność do 
pracy. Dodać trzeba, że na mocy decyzji Kon-
systorza Śląskiej Prowincji Kościelnej we Wro-
cławiu z 2 stycznia 1940 r. odebrano mu prawa 
duchownego i ze skutkiem natychmiastowym 
zwolniono go ze stanowiska pastora w Jawo-
rzu oraz pozbawiono prawa do wynagrodzenia 
i zajmowania mieszkania na plebanii. Zna-
mienne jest, że decyzję tę przesłano do urzę-
du parafialnego w Jaworzu z datą 30 sierpnia 
1940 r., a więc po ponad dziewięciu miesiącach 
uwięzienia. Fakt ten zmusił pastorową Gerwi-
nową do opuszczenia wraz z dziećmi Jaworza 
i zamieszkania u jej ojca w Cieszynie. Po sze-
ścioletniej niemożności sprawowania urzędu 
duchownego przystępuje ks. Gerwin w czerw-
cu 1945 r. do czynnej służby w Kościele w wy-
zwolonym Cieszynie. Tam też został wybrany 
22.02.1948 r. na stanowisko drugiego pastora 
przy kościele Jezusowym. Do końca nie złożył 
rezygnacji z pastoratu w Jaworzu, sądząc, że 
werdyktem Konsystorza we Wrocławiu został 
zdjęty z urzędu w Jaworzu. Po przejściu w stan 
spoczynku ks. sen Oskara Michejdy, pierwsze-
go pastora w Cieszynie, przejmuje ks. Gerwin 
z dniem 1 stycznia 1963 r. to stanowisko, spra-
wując ten urząd do swojej niespodziewanej  
i przedwczesnej śmierci 22.08.1967 r. w Katowi-
cach.

Przybliżenie postaci ks. radcy Artura Gerwina
Aby to uczynić, trzeba sięgnąć nie tylko  

w znaczące dla niego daty, które raz rozświeca-
ły się jasnością, innym razem zaś osnute były 
mrokiem czasu i wydarzeń. Z relacji zgoła ró-
wieśniczego pokolenia, z zapisów jego służbo-
wej drogi, a także z osobistych spotkań autora 
z ks. Gerwinem jako duszpasterzem i mężem 
Kościoła zarysowuje się jego postać z jej cecha-
mi i działaniami. Już dom rodzinny utrwalił  
w jego osobowości wartości wiary i przez do-
bre tradycje ewangelickie formował jego cha-
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rakter i życie. Wspomniano już iż nie tylko on, 
lecz również jego siostra Cecylia obrali studia 
teologii ewangelickiej, by aktywnie włączyć 
się w nurt życia Kościoła. Jego duchowa syl-
wetka zarysowała się szczególnie wyraźnie  
w czasie teologicznych studiów uniwersy-
teckich i utrwalała się w całej jego życiowej 
drodze niezależnością sądu, odwagą cywilną, 
śmiałością wypowiadania przekonań i zna-
komitą orientacją w zagadnieniach społeczno-
-politycznych. Do tego dochodziła jego boga-
ta wiedza historyczna i ugruntowana mocna 
luterska orientacja teologiczna. Pogłębianie  
i rozwijanie tych wartości wspomagane było 
spotkaniami na jego drodze życia i służby zna-
czących dla jego myśli i wiedzy profesorów, jak 
również ważnych dla postaw, działalności, ka-
znodziejstwa i duszpasterstwa księży, na przy-
kład już u progu służby kościelnej – ustrońskie-
go pastora ks. Pawła Nikodema, „człowieka 
wielkiej pracy, niezapomnianego oryginała 
i samodzielnego myśliciela”, u boku którego 
odbył swój wikariat, czy zaprzyjaźnionego ks. 
Andrzeja Wantułę, pastora wiślańskiego, póź-
niejszego profesora teologii i Biskupa Kościo-
ła, prawdziwego erudytę i znakomitego prak-
tyka, wybitnego kaznodzieję i zasłużonego  
w szerokim świecie męża Kościoła. Zadzierz-
gnięta między nimi więź była nie tylko przy-
jaźnią, lecz także praktykowanym elementem 
wymiany myśli i wiedzy nie tylko teologicz-
nej, lecz także historycznej i filozoficznej.

W Jaworzu spędził ks. Gerwin blisko siedem 
lat pracy i życia, które zaowocowały w 1934 
r. rozbudową kościółka w Jasienicy, zbudowa-
nego w 1891 r., obecnego kościoła Zmartwych-
wstania Pańskiego, zaopatrzenie go podobnie 
jak kaplicy w Wieszczętach w dzwony. Uroczy-
stość poświęcenia rozbudowanego kościółka 
oraz poświęcenie dzwonów oraz nowej części 
cmentarza odbyła się 23. 9. 1934 r. z udziałem 
ks. sen. Karola Kulisza, który dokonał tego po-
święcenia. Kaznodziejami tej uroczystości byli 
ks. J. Gajdzica z Międzyrzecza, ks. Jan Zender, 
syn kuratora zboru jaworzańskiego Jerzego 
Zendra, katecheta w Cieszynie oraz ks. Paweł 
Sikora z Cieszyna i kapelan Wojska Polskie-
go ks. Paweł Hause z Krakowa. Udział w tej 
uroczystości wziął również starosta bielski dr 
Bocheński. Następnie dokonał generalnego 
remontu kościoła w Jaworzu w 1937 r. wraz  
z wprowadzeniem oświetlenia elektrycznego, 
malowaniem wnętrza, odświeżeniem fasady  
i innymi pracami. Uroczystość ta związana była 
jednocześnie z poświęceniem nowej szkoły po-

wszechnej w Jaworzu. W uroczystości tej wziął 
udział ks. Paweł Nikodem z Ustronia, który 
dokonał poświęcenia oraz inni księża i przed-
stawiciele władz państwowych. (Poświęcenie 
szkoły odbyło się w godzinach popołudnio-
wych). Tu włączył się również bardzo aktyw-
nie w działalność Związku Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej, któremu nie tylko przez pewien 
czas prezesował, lecz dał także poważny wkład 
przez wygłaszane wykłady w kołach tegoż 
Związku w Jaworzu, Jasienicy i Wieszczętach, 
których tematyka obejmowała szerokie spek-
trum zagadnień historycznych, konfesyjnych, 
a także społeczno-politycznych. Świadczą  
o tym spisane ręcznie przez ks. Gerwina tema-
ty w zeszycie chronologii tychże wykładów. 
Również w tym czasie działał na polu ogól-
nokościelnym i pozazborowym, będąc człon-
kiem zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa, członkiem zarządu Stowarzyszenia 
Księży Ewangelickich w RP, czy też członkiem 
Macierzy Szkolnej. Nie tylko w Jaworzu, lecz 
także później w swojej pracy w Cieszynie miał 
w swojej małżonce, nauczycielce, pastorowej, 
wiernego pomocnika w nauczaniu i duszpa-
sterzowaniu, lecz także wiernego, krytycznego 
słuchacza jego kazań. Szkoda, że nie zachowa-
ły się spisywane wiernie w pewnym okresie 
czasu przez ówczesną konfirmantkę Helenę 
Kobiela (zamężną Kliber) z Bierów kazania ks. 
Gerwina, na które wyjątkową uwagę zwracała 
pastorowa Gerwinowa.

Przedwojenny okres działalności pastorskiej 
przerwała II wojna światowa, która przepro-
wadziła go przez ciemności doświadczeń obo-
zowych, trud ciężkich robót przymusowych 
oraz niebezpieczeństwa i cierpienia w choro-
bach. Ks. bp A. Wantuła odniósł się do tego 
w swoim wspomnieniu o ks. Gerwinie, że kto 
taką szkołę udręki przeszedł, „ma prawo mieć 
zdecydowany sąd nie tylko o bieżącej rzeczy-
wistości, lecz i o ludziach”. Charakteryzując ce-
chy indywidualności, którymi odznaczał się 
ks. Gerwin, napisał ks. Tadeusz Wojak, że były 
to „śmiałość sądów, niezależność myśli, szero-
kie spojrzenie, rozsadzające nieraz utarte opi-
nie.” Ks. Gerwin „potrafił uwolnić się od bala-
stu tradycyjnego pojmowania różnych spraw  
i ukazywał je w szerokim światowym kontek-
ście. Tacy ludzie nie zawsze bywają dobrze zro-
zumiani i on nie zawsze znajdował zrozumie-
nie”. W jednym z przedwojennych wystąpień 
(referat) o „niebezpieczeństwie bolszewizmu”, 
ks. Gerwin wyrażał swoje doświadczenia  
z autopsji i później rozpamiętywanych prze-
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żyć w rodzinie z okresu pobytu w Rosji po-
łudniowej, gdzie zastał ich bolszewizm, oraz 
z literatury późniejszych lat. To mogło stanąć 
w rażącym kontraście do jego powojennego 
udziału w pracy cieszyńskiego oddziału Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. W 1956 
r. autor otrzymał z rąk jednego ze zborowni-
ków Jaworza wycinek z Trybuny Robotniczej 
(X.1956 r.) o odznaczeniu Złotym Krzyżem Za-
sługi za tę działalność wraz z pytaniem: „Czy 
przystoi pastorowi należeć do TPPR–u?” Pa-
dały podejrzenia, obciążenia, oskarżenia, któ-
re zaciążyły na osobie ks. Gerwina. Ale kto 
rozumiał przyczyny tej smętnej przynależno-
ści? Kto pojmował, że być tam, to także wiel-
ka wola bycia wiernym Kościołowi, któremu 
przez sześć lat niewoli nazistowskiej i pozba-
wienia go urzędu duchownego, stanęła nagle 
w drodze tyrania bolszewizmu? Kto wiedział, 
że ciążyła nad jego życiem nowa groźba. „Już 
w pierwszych dniach wojny rozstrzelany przez 
NKWD został mąż jego siostry, urzędnik sta-
rostwa na kresach wschodnich Polski. I jakby 
tego było mało w 1947 r., druga siostra ojca 
ze swoim mężem aresztowana została w War-
szawie i przez sądy stalinowskie oboje zosta-
li skazani na karę śmierci, którą zamieniono 
im później na dożywocie. Wyszli z więzienia 
we Wronkach dopiero po 1960 r. Wskutek 
tego brat ojca, lekarz wojskowy, chirurg został  
w 1947 r. natychmiast zwolniony ze służby  
z zakazem wykonywania zawodu lekarza. Czy 
możesz sobie wyobrazić jak trudno nam było 
żyć w tamtych czasach nie mogąc się mię-
dzy innymi nawet przyznać do tego? (…) Te 
wszystkie przeżycia ojca wojenne i powojenne 
spowodowały utratę zdrowia a w konsekwen-
cji przedwczesną śmierć. Mimo tych trudnych 
przeżyć pozostał zawsze wierny Bogu, Ko-
ściołowi i Polsce, o czym dobitnie powiedział  
w kazaniu pogrzebowym śp. Ksiądz Biskup 
Andrzej Wantuła.” Choć i tak było, to jednak 
wzbudzał ks. Gerwin podziw dla cechującej go 
błyskotliwości i polotu, wybitnej inteligencji, 
erudycji w zakresie teologii, historii czy filo-
zofii, łatwości nawiązywania kontaktów, wiel-
kiego taktu i kultury. Uznany był za znako-
mitego mówcę i niepospolitego kaznodzieję. 
W odprawianych przez niego nabożeństwach 
emanowała jego osobista powaga pobożności, 
szczególne dostojeństwo i szczera wiara.

Powojenna działalność ks. Gerwina w pa-
rafii cieszyńskiej, a właściwie rzec by trzeba 
przy kościele Jezusowym, bo sam to szczegól-
nie przeżywał, przebiegała w dwóch etapach. 

Najpierw jako zastępcy proboszcza, a potem 
pierwszego proboszcza cieszyńskiego zboru. 
Tak wielki zbór wymagał sam przez się ogro-
mu wysiłku, czasu i wielkiej duszpasterskiej 
mądrości. Móc temu sprostać i dać z siebie 
wiele sił i zaangażowania jeszcze poza para-
fią, to ogrom służby. Poza kościelną działal-
nością wymienić należy jego zaangażowanie  
w Towarzystwie Historycznym, Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniu Społecznym i w Klubie Pro-
pozycji w Cieszynie, gdzie wygłaszał referaty  
w duchu pojednania chrześcijańskiego. A wła-
dze Kościoła od wczesnych lat powojennych do-
ceniały to w nim i powoływały go do pilnych 
zadań odbudowy administracyjnej. I tak pia-
stował i sprawował mandat radcy Konsysto-
rza, jego wiceprezesa, członka Synodu Kościoła 
i Wydziału Synodalnego, w którym był sekre-
tarzem, członka komisji egzaminacyjnej kandy-
datów na duchownego przy Konsystorzu. Ks. 
Gerwin uczestniczył także jako przedstawiciel 
Kościoła w wielu zagranicznych konferencjach, 
sympozjach lub zjazdach – m.in. w konferen-
cji Luterańskich Kościołów Mniejszościowych 
Europy w Wiedniu w Austrii, w Walnym Zgro-
madzeniu Światowej Federacji Luterańskiej  
w Helsinkach (1963 r.), w obchodach 450-lecia 
Reformacji w Eisenach (1967 r.), w konferen-
cji ŚFL w sprawach socjalnych w Sztokholmie 
(1963 r.), w Konferencji Stowarzyszenia Księży 
w Berlinie (1962 r.). Wszystkie powierzone mu 
przez Kościół zadania były dodatkiem do wiel-
kiego powołania zwiastowania Chrystusa. To 
świadectwo składał niezmiennie w powiąza-
niu z Lutrowym „vivit” (On żyje) i z wiernością 
wobec jedyności Jezusa jako Zbawiciela, sto-
sownie do nauki reformacyjnej.

Ks. Artur Gerwin zmarł nieoczekiwanie po 
ciężkich cierpieniach 22.08.1967 r. w szpitalu 
w Katowicach. Osierocił najbliższą rodzinę – 
wdowę Wandę Gerwinową, córkę Krystynę, 
syna Piotra i innych najbliższych z rodziny. 
Pogrzeb ks. Gerwina odbył się w Cieszynie  
z kościoła Jezusowego na cmentarz ewange-
licki. Uczestniczyły w nim niepoliczone tłumy 
wiernych oraz 55 księży. Kazanie w czasie ża-
łobnej uroczystości w kościele 
wygłosił ks. bp Andrzej Wan-
tuła a nad grobem ks. dr Alfred 
Jagucki i ks. Jan Melcer.
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