
Episkopalny Kościół Metodystyczny  

w Gdańsku (1894–1945) 

 

W roku 1894 dwóch młodych członków Episkopalnego Kościoła Metodystycznego 

(Bischöfliche Methodistische Kirche) w Niemczech, zostało powołanych do służby 

wojskowej w Gdańsku. Byli to Otto Gniech z berlińskiego zboru przy Junkerstrasse i 

Wilhelm Kaufeld ze zboru w Neuruppin. Obaj młodzi ludzie w swoich zborach pracowali w 

Szkółce Niedzielnej. Poznali oni w Gdańsku wierzącą rodzinę z dziećmi. W tym gościnnym 

domu opowiadali dzieciom historie biblijne.[1] 

 

Pierwsza szkółka niedzielna odbywała się 11.02.1894 w domu rodziny Dirksen przy 

Starych Domkach (Spendhaus-Neugasse).[2] Już po kilku tygodniach mieszkanie okazało 

się zbyt małe i było potrzebne większe pomieszczenie, znaleziono je przy ul. Rybaki 

Górne 23 (Hohe Seigen 23). Tu przychodziły już nie tylko dzieci, lecz także zaciekawieni 

dorośli. Kilka osób przeżyło nawrócenie.[3]  

 

Jednak nie wszystkim podobała się misyjna działalność metodystów. Anonimowo złożono 

oszczercze doniesienie na policję, które zostało przekazane następnie władzom 

wojskowym. Młodzi metodyści stanęli przed doraźnym sądem wojskowym, który 

potraktował ich łagodnie. Obu młodym ludziom wydano rozkaz, by "powstrzymali się od 

udziału w nabożeństwach. Lekceważenie zakazu miało być potraktowane jako 

nieposłuszeństwo". Ledwo rozpoczęto pracę, wydawało się, że nastąpi jej koniec.[4] 

 

Otto Gniech i Wilhelm Kaufeld przesłali sprawozdania o tych wydarzeniach do swoich 

zborów. Ze sprawozdaniami zapoznał się superintendent okręgu Karl Schell z Berlina, 

który zawsze szybko reagował na najprzeróżniejsze problemy w Kościele. Także tym 

razem natychmiast rozpoczął działania w sprawie Gdańska, a mianowicie polecił 

pastorowi z Białogardu, Hugon Günther by „raz w miesiącu, w niedzielę miał w Gdańsku 

nabożeństwo z kazaniem i otoczył opieką działającą już Szkółkę Niedzielną”. 

Superintendent Schell zwrócił się także do pani Baronowej Langenau z Wiednia o 

wsparcie finansowe pracy Kościoła Metodystycznego w Gdańsku.[5] 

 

W roku 1895 zostaje utworzony w Gdańsku zbór Episkopalnego Kościoła 

Metodystycznego (Bischöfliche Methodistische Kirche), a na liście nominacji 

Północnoniemieckiej Konferencji, Gdańsk został ujęty jako okręg zborowy. Nominację do 

pracy w nim otrzymał pastor Paul Wenzel, który dopiero, co ukończył naukę w 

seminarium teologicznym we Frankfurcie nad Menem. Młody pastor z wielkim zapałem 

zabrał się do pracy. "Na nabożeństwa przychodziło coraz więcej osób. Pijacy się 

nawracali. Kobiety i dzieci okazały się wiernymi pomocnikami w pracy misjonarskiej”. Na 

nabożeństwach było coraz ciaśniej, wynajęto kolejną, większą salę przy ul. Mariackiej 10 

(Frauengasse10), która jednak szybko okazała się za mała. Po 18 miesiącach zbór 

wprowadził się do kolejnej, większej sali przy ul. Piwnej 16 (Joppengasse16).[6]  

 

Pastor Wenzel nie ograniczał swojej pracy tylko do Gdańska, poszedł także ze Słowem 

Bożym do rybaków w Stogach (Heubude). Byli oni nastawieni tak entuzjastycznie do 

młodego kaznodziei, że ofiarowali mu stanowisko proboszcza. W Królewcu, Konsystorz po 



zapoznaniu się z sytuacją, wysłał spiesznie do Stogów (Heubude) proboszcza, by ten 

przeszkadzał w pracy pastora Wenzla.[7] Był to sygnał, że teraz także w Gdańsku, 

podobnie, jak w innych miejscach, są ludzie przeciwni działalności Episkopalnego Kościoła 

Metodystycznego. Jednak zbór w Gdańsku już istniał, pomimo wielu przeciwności. Po 

roku było w nim 31 członów i członków próbnych oraz 120 dzieci w Szkółce 

Niedzielnej.[8] 

 

Ks. Paul Wenzel pełnił w Gdańsku tylko przez jeden rok obowiązki pastora. Następnie 

został skierowany do pracy w Królewcu, także na rok (1896–1897), a stamtąd został 

przeniesiony do Wrocławia (1897–1899). W każdym z tych trzech zborów był bardzo 

krótko, rok, najwyżej dwa lata, zawsze był pierwszym pastorem, który budował solidne 

fundamenty nowych zborów, które następnie wydawały owoce przez wiele dziesiątków 

lat, aż do 1945 roku.  

 

Następcą Paula Wenzela w Gdańsku został pastor Richard Ramdohr, który do zboru 

podczas swojej pracy w latach 1896–1902, przyjął 120 osób. Jego następca, Jürgen 

Rasmussen sen. (1902-1906) musiał, po raz kolejny szukać większej sali dla rosnącego 

zboru. W domu na ulicy Św. Ducha 117 (Heilige-Geist-Gasse117) zostało wynajęte 

kolejne pomieszczenie, w którym odbywały się nabożeństwa. Także ono nie wystarczyło 

na długo i zbór przeprowadził się tym razem do domu przy ul. Żabi Kruk 11 (Poggenpfuhl 

11).[9] Rozpoczęto zastanawiać się nad budową własnego obiektu z odpowiednim 

zapleczem. W roku 1906 zbór liczył 140 członów i członków próbnych.[10] 

 

Kolejny pastor Heinrich Holzschuher (1906-1911) stanął przed zadaniem budowy obiektu 

metodystycznego w Gdańsku, którą to budowę planowano już w 1902 roku, lecz pisemne 

projekty zostały odrzucone. Budowa trwała aż 4 lata (1906–1910), ponieważ władze 

miejskie stwarzały wiele trudności i przeciągały ją w czasie. Ostatecznie właściwe prace 

budowlane rozpoczęto w 1909 roku.[11] Ukończono budowę okazałego i nowoczesnego 

budynku z cegieł przy ul. Igielnickiej 1 (Näthlergasse 1), ozdobionego dla odróżnienia od 

sąsiednich obiektów dwoma wieżami zwieńczonymi krzyżami[12] i położonego w pobliżu 

portu żeglugi rzecznej w 1910 roku.[13] Budowla miała na parterze obszerną salę do 

nabożeństw, a na piętrach 17 pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby zboru i 

mieszkanie pastora i mieszkania do wynajęcia.[14] Aktu poświęcenia dokonano w 

niedzielę, 25 września 1910 roku, a kazanie podczas uroczystego nabożeństwa wygłosił 

biskup William Burt.[15] Budynek metodystyczny w Gdańsku został uszkodzony podczas 

Wielkiego Tygodnia w 1945 roku. W roku 1946 złożył sprawozdanie Superintendent 

Dystryktu K. Kreutzler: „z Gdańska przychodzili przyjaciele i członkowie zboru, którzy 

nasz piękny budynek widzieli zniszczony, załączone zdjęcie mówi prawdę: nasz kościół w 

Gdańsku to ruina”.[16] Zniszczone zostały wieże ozdabiające piękny metodystyczny 

budynek przy ul. Igielnickiej 1 (Näthlergasse 1), a dziś jest zamieszkały przez kilkanaście 

rodzin..  

 

Pastor Ernest Voigt (1911-1914) pracę prowadził dalej, a podczas pierwszej wojny 

światowej pastorem był Richard Güther, który jako żołnierz stacjonował przy ciężkiej 

baterii plażowej w Stogach (Heubude). Pełnił on obowiązki pastora zboru do 1920 

roku.[17] 

 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej i utworzeniu nowych granic państwowych, 

zbór w Wolnym Mieście Gdańsku został przyłączony do Misji Południowego Episkopalnego 

Kościoła Metodystycznego w Polsce. Pierwsze kroki w tym kierunku zrobiono w roku 



1920, gdy po raz drugi w Gdańsku pastorem został Jürgen Rasmussen senior (1920-

1927). W 1921 roku, ponieważ została zabroniona Niemcom w Polsce wszelka działalność 

kościelna, metodystyczna rada misyjna w Niemczech przekazała zgodnie z 

porozumieniem zawartym z Amerykańską Misją Południowego Episkopalnego Kościoła 

Metodystycznego, nieruchomość metodystyczną w Gdańsku, metodystom w Polsce. Aktu 

tego dokonano zaraz po oddzieleniu Gdańska od Rzeszy. Budynek w Gdańsku 

odsprzedano siostrzanemu Kościołowi za kwotę 7.500,- $ USA.[18] 

 

W momencie przechodzenia pod jurysdykcję Misji PEKM w Polsce, w 1921, okręg zborowy 

w Gdańsku liczył 341 członków i 14 miejsc kazań,[19] w tym zbór centralny – gdański 

liczył 129 członów i członków próbnych oraz 80 dzieci w Szkółce Niedzielnej.[20] 

 

W 1922 roku pierwsza Konferencja Misyjna Południowego Episkopalnego Kościoła 

Metodystycznego w Polsce i Gdańsku postanowiła o utworzeniu Okręgu gdańsko – 

poznańskiego, który przetrwał tylko jeden rok. Następna Konferencja Misyjna w roku 

1923 zawężyła obszar Okręgu do Wolnego Miasta Gdańska i okolic. W ówczesnej sytuacji 

społeczno politycznej okazało się to konieczne. Gdańsk jako wolne miasto nie był częścią 

Rzeczypospolitej, dlatego trudno było go łączyć strukturalnie z resztą kraju.[21] 

Zwierzchnikiem od 1922 roku, najpierw Okręgu gdańsko – poznańskiego, a później 

gdańskiego aż do roku 1927 został superintendent Jürgen Rasmussen sen., który pełnił 

równocześnie w tym czasie obowiązki pastora. Gdańsk przez cały okres swojej 

przynależności do Misji w Polsce, był jej największym zborem.[22] Zbór przeszedł 

ponownie pod zwierzchnictwo Północnowschodniej Konferencji Niemiec (Nordostdeutsche 

Konferenz) w roku 1927 i znalazł się w Okręgu Królewiec (Dystrykt Königsberger).[23] 

 

Nowym pastorem zboru w Gdańsku został Albert Gräßle (1927-1933) i ostatecznie Erich 

Steffen od 1933, aż do tragicznego końca Gdańska w 1945.  

 

Okręg Królewiec (Königsberg) został najbardziej poszkodowanym okręgiem 

Północnowschodniej Konferencji Niemiec podczas drugiej wojny światowej, prawie 80% 

pastorów powołano do wojska, w tym także pastora Ericha Steffena. Pomoc z sąsiednich 

okręgów zborowych, była prawie niemożliwa. Pastor Julius Strähle z Raume, będąc w 

stanie spoczynku, należąc do Południowej Konferencji Niemiec, oddał się na pewien czas 

dyspozycji zboru, od września 1940.[24]  

 

Przez krótki czas służbę w zborze pełnił Serge Moisejenko, superintendent Litewskiego 

Kościoła Metodystycznego w Kownie i, zanim udał się do Kanady z częścią swego zboru, 

znalazł schronienie właśnie w Gdańsku. Także pastorzy zborów Litewskich pomagali 

przejściowo w służbie zborowej oraz syn tego zboru pastor Emil Schulz. Jako żołnierz 

marynarki wojennej stacjonował on w Nowym Porcie (Neufahrwasser), a w niedzielę mógł 

pełnić służbę kaznodziejską.[25] 

 

W roku 1945 wszystkie zbory Niemieckiego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego, 

które leżały na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej przestały istnieć. Ich członkowie uciekli 

na zachód na przełomie 1944 i 1945 roku lub zginęli w trakcie działań wojennych, albo po 

zakończeniu wojny w 1945 roku musieli opuścić swoje rodzinne miasta i wsie. Na miejsce 

wielu niemieckich zborów metodystycznych i w oparciu o ich dorobek materialny, 

powstały zbory polskie, kontynuując lub tworząc na nowo ich historię. 

 

 



Pastorzy Episkopalnego Kościoła Metodystycznego (Bischöfliche Methodistische 

Kirche)  

1895 – 1896 H. Paul Wenzel 

1896 – 1902 Richard Ramdohr 

1902 – 1906 Jürgen Rasmussen  

1906 – 1911 Heinrich Holzschuher 

1911 – 1914 Ernst Voigt 

1914 – 1920 Richard Güther 

1920 – 1927 Jürgen Rasmussen  

1927 – 1933 Albert Gräßle  

1933 – 1945 Erich Steffen  

 

ks. Krzysztof Wolnica 
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