
  Polskie Towarzystwo Ewangelickie 

  ptew.org.pl 

Krystyna Viebig 
 

Śp. dr Zofia Wojciechowska (1939-2020) 
 

 

Zofia Irena Wojciechowska urodziła się 

31.01.1939 r. w Poznaniu, jako jedna  

z trzech sióstr. Ojciec Edward Hauptman-

Głowacki był przez wiele lat wicepre-

zesem Synodu Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce i aktywnym 

działaczem ewangelickim. Matka Ale-

ksandra z domu Hering, z wykształce- 

nia magister farmacji, nie pracowała 

zawodowo poświęcając się prowadzeniu 

gospodarstwa domowego i wychowaniu 

dzieci.  
Okres okupacji hitlerowskiej rodzi-

na przeżyła w Koluszkach. Po wojnie wraz 

rodziną przeniosła się do Łodzi. W 1946 r. 

Zofia rozpoczęła naukę w szkole pod-

stawowej. Maturę zdała w 1955 r., po 

czym dostała się na pierwszy rok studiów 

najpierw na filologię polską, a po roku 

przeniosła się na Wydział Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Po skończeniu studiów rozpoczęła pracę 

jako socjolog w Miejskich Pralniach i Farbiarniach. Po pewnym czasie podjęła pracę naukową na Akademii 

Medycznej w Łodzi jako wykładowca. Po kilku latach napisała i obroniła rozprawę doktorską na temat 

„Model lekarza rejonowego w świetle współczesnej służby zdrowia”.  

W 1960 r. zawarła związek małżeński z Andrzejem Wojciechowskim, który w 1957 r. ukończył 

Wydział Organizacji Produkcji Filmu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Był znaną postacią 

świata muzyki jazowej i współtwórcą legendarnej grupy „Melomani”. Zofia była członkiem Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi, była także członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

latach 1992-1997 i pierwszą przewodniczącą Synodalnej Komisji do 

Spraw Kobiet, która została powołana w 1992 r. na skutek 

postulatów uczestników I Forum Kobiet. W latach 1989-1996 była 

redaktorem naczelnym miesięcznika „Słowo i Myśl”. Razem z 

mężem redagowała to czasopismo, które było oficjalnym organem 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i opublikowała w nim wiele 

artykułów.  
Zofia Wojciechowska należała do najaktywniejszych działaczy 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), szczególnie  

w pierwszych latach po rozszerzeniu jego działalności w 1983 r. na 

cały kraj. W 1984 r. współzałożyła i przez wiele lat była 

przewodniczącą Oddziału PTEw w Łodzi. W latach 1991-1999 była 

prezesem Zarządu Głównego PTEw. Brała udział w Forach Kobiet 

Ewangelickich w latach 1994-1996. Największym przedsięwzięciem 

PTEw było zorganizowanie dwóch Światowych Zjazdów Polaków 

Ewangelików w Warszawie, w których aktywnie uczestniczyła.  

5 lipca 2015 r. prezes Towarzystwa, Józef Król, wręczył Zofii 

Wojciechowskiej dyplom Honorowego Członka PTEw. Godność tę 

Walne Zebranie PTEw nadaje szczególnie zasłużonym osobom.  

W latach 2000-2015, będąc już na emeryturze, razem z mężem 

Andrzejem wielokrotnie wyjeżdżali na wycieczki zagraniczne, 

między innymi byli w Australii na zaproszenie ks. Kazimierza 
I Walne Zebranie Delegatów PTEw, 

Poznań, 1985 (zdj. Archiwum PTEw) 
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Jaworskiego, mieszkającego tam Polaka. 

Do najważniejszych miejsc, które 

wówczas zwiedzili, można zaliczyć 

Ziemię Świętą, Jordanię, Egipt, Turcję, 

Wyspy Greckie, Londyn, Paryż i Austrię. 

Przebywając w Londynie mieli okazję 

poznać Irenę Rómmlową – żonę generała 

dywizji Juliusza Rómmla, dowódcy armii 

Łódź i Warszawa w kampanii wrze-

śniowej 1939 r., która ich gościła u siebie. 

Jednak ukochanym miejscem na ziemi dla 

Zofii Wojciechowskiej była działka 

rekreacyjna niedaleko Łodzi. Spędzała 

tam wraz z mężem sporo czasu.  

W 2015 r. zmarła Hanna, jej sios- 

tra bliźniaczka. Zofia bardzo przeżyła jej 

odejście, gdyż były ze sobą bardzo 

związane emocjonalnie.  

W lipcu 2017 r. przeżyła udar 

mózgu, potem bardzo ciężko chorowała. 

Nie pokonała tej choroby. W między-

czasie, w 2018 r. zmarł jej mąż Andrzej.  

Zofia Wojciechowska odeszła od nas 19 kwietnia 2020 r. Spoczęła na cmentarzu ewangelickim w 

Łodzi obok rodziców, siostry i męża.  

 

Odeszłaś cicho bez słów pożegnania, 

Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić 

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 

Że musisz niebawem z dobrą wieścią wrócić. 

Ks. Jan Twardowski 

 

 

Siostra, Krystyna Viebig 

Łódź, maj 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obszerne informacje o działalności Zofii Wojciechowskiej w Polskim Towarzystwie Ewangelickim znajdują się w pu-

blikacji: J. Szturc, A. Sokół, K. Długosz, K. Karski, Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1983 – 

2019, PTEw, Katowice 2019. 

Konferencja Kobiet, Warszawa, 1992. Od lewej: Irena Dziadek,  

Małgorzata Platajs, Zofia Wojciechowska, Inge Schintlmeister, Halina Płoszek, 

Małgorzata Porańska i Anna Neuman (zdj. ze zbiorów Małgorzaty Platajs) 


