
Laudacja dla luterańskiego Kościoła Szwecji 

W 500 rocznicę Reformacji, którą zapoczątkował  Marcin Luter przybijając na drzwiach 

kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, Kościół Ewangelicko- Augsburski w 

Rzeczypospolitej Polskiej wyraża Kościołowi Szwecji szczególną wdzięczność za pomoc 

humanitarną jaką udzielił on Mazurom po strasznym doświadczeniu II Wojny Światowej. 

Ludność na Mazurach była w 1945 r. w szczególnie trudnej sytuacji. Rodziny, zazwyczaj 

były to kobiety z  małymi  dziećmi i starcy,  znalazły się na skraju egzystencji, stąd też pomoc 

ze strony szwedzkich sióstr i braci była nie do przecenienia. Nie zapominamy o tym 

humanitarnym geście i dlatego pragniemy wyrazić symbolicznie naszą wdzięczność poprzez 

przyznanie po raz pierwszy w historii naszego Kościoła NAGRODY KOŚCIOŁA 

EWANGELICKO- AUGSBURSKIEGO w Rzeczypospolitej Polskiej im. królewny Anny 

Wazówny.  

Inicjatorem pomocy dla ludności mazurskiej był ks. Daniel Cederberg (1908-1969), który już 

25 października 1945 r., w Warszawie, rozmawiał w tej sprawie z  ewangelickim biskupem 

Janem Szerudą. Rok później Cederberg wystąpił z inicjatywą utworzenia "Szwedzkiego 

kościelnego komitetu pomocy Mazurom" (Kyrkliga Masurenhjälpen), wyprzedzając znacznie 

utworzenie organizacji "Luterańskiej pomocy" (Lutherhjälpen), szwedzkiej sekcji Światowej 

Federacji Luterańskiej niosącej pomoc humanitarną w różnych krajach świata. Cederberg nie 

zwlekał z pomocą w Polsce. W kronice szkolnej Pasymia znalazł się zapis: "Listopad 1946 r. 

Do szkoły przyjechała delegacja szwedzka i wyraziła gotowość dożywiania dzieci. Grudzień 

1946 r. Zainstalowano w izbie szkolnej nr 8 kuchnię wojskową szwedzką. kierownikiem 

kuchni jest młoda Szwedka, siostra Marta. Pierwsze gotowanie odbyło się 23 grudnia 1946 r. 

Dzieci jadły z apetytem smaczna zupę." Informacji o takiej treści odnajdujemy więcej w 

pamiętnikach z tych lat. Żyją jeszcze Mazurzy, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, którzy 

doświadczyli szwedzkiej pomocy w latach 1946-1948. Obok postaci ks. Daniela Cederberga 

w naszej pamięci pozostaną członkowie "Masurenhjälpe": Allan Lind, Ragnar Fahlman, 

Vilhelmina Sven Hellquist, Victor Almgren, Kjell Hagberg, Ester Nilsson, Kerstin Johannson, 

Hans Liedholm, Gotthard Nygren, Åke Kastlund. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie sposób wymienić tu i teraz wszystkich osób niosących 

materialną i duchową pomoc Mazurom. Dlatego Kapituła Nagrody Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP składa podziękowanie całemu Kościołowi Szwecji na ręce ks. abp Antje 

Jackelen i prosi o przyjęcie wyrazu tej wdzięczności, jaką jest  ta Nagroda, symbolizowana 

przez porcelanową statuetkę zatytułowaną „Razem”.  


